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Anteckningar fra n Sambis arbetsgrupp 
 

Datum:  30 januari 2019 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Hammarby kaj 10D  

Via länk: https://meet.google.com/nfv-owwq-rfq (använd Chrome) 

 

Agenda 

1 Statusgenomgång 
1.1 eHm 
1.2 Inera 
1.3 Sambis styrgrupp 14 december 2018 
1.4 Sambiombud 
1.5 Federationsoperatören 

 Specifikation av federationstjänst 

 Organisations- och systemutveckling 

 Demonstration – Självbetjäning av metadata 

2 Avtal för Gruppföreträdare 

3 Evenemang/kommunikation 

 e-legitimationsdagarna 2019 4-5 april 

4 Övriga frågor 

5 Arbetsgruppens kommande möten 
 

1 Statusgenomgång 

1.1 eHm 

1.2 Inera 

Pascal: Tillitsgranskning godkänd.  

Intyg: Tillitsgranskning godkänd. 

HSA: Tillitsgranskning godkänd. 

SITHS/EFOS: Inera arbetar med komplettering till redan inskickad ansökan. 

IDP: Arbete pågår.  

NPÖ: Tillitsgraskning kommer att skickas in till Sambi inom ca. två veckor. 

Med vänlig hälsning 
Dan Bergvall  
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1.3 Sambis styrgrupp 14 december 2018 

1.3.1 Medlemskap för Grupper  

Federationsoperatören ges i uppdrag att utveckla tjänst för Gruppföreträdare i 
enlighet med dokumentet ”Föreskrifter för Gruppföreträdare”. Följande 
kompletteringar till dokumentet ska dock göras: 

 Riktlinje för storleken för en Gruppmedlems organisation är att denna 
maximalt ska ha 10 anställda. 

 Det ska finnas krav på hantering av Gruppmedlem som passerar gränsen för 
den maximala organisationsstorleken. 

 Pris för tjänsten ska fastställas.  

Styrgruppen önskar ett underlag för att fatta beslut om priset för tjänsten. Följande 
diskuterades: 

 Med samma logik som dagens prislista är 500 kr per Gruppmedlem logiskt (för 
en organisation med upp till 10 anställda/användare). 

 Undersök även om någon form av trappa bör finnas för att hantera stora 
Grupper. 

1.3.2 Förtydligande av styrgruppens beslut om SITHS 

Bakgrund 

Frågan har ställts om SITHS reservkorshantering är med i de förvaltningsåtgärder 
som Inera nu planerar för att säkerställa en fortsatt användning av SITHS och om 
det då finns en plan att lyfta reservkortshanteringen för att uppfylla Svenske e-
legitimation LoA 3? 

Förtydligande 

SITHS reservkortshantering omfattas inte av den beslutade dispensen om att 
använda SITHS i Sambi fram till och med 30 juni 2020.  

Styrgruppen kom inte till ett beslut om reservkortshantering. 

1.3.3 Styrgruppens nästa möte sker den 8 mars. 

1.4 Sambiombud 

1.4.1 Svensk e-identitet 

Avvaktar med utrullningen av SITS i väntan på besked om näst version. 

1.5 Federationsoperatören 

Medlemmar i Sambi Totalt:  20  (varav 10 via Sambiombud) 

Betrodd part (granskade): 5  

http://www.sambi.se/
mailto:info@sambi.se


Sambi  
www.sambi.se 
info@sambi.se 

 

 

1.5.1 Specifikation av federationstjänst 

En specifikation över det arbete som federationsoperatören idag bedriver för 
Sambi har publiceras på Sambis webbplats (https://www.sambi.se/wordpress/wp-
content/uploads/2019/01/Kravspecifikation-federationstjanst-19-01-08.pdf) 

1.5.2 Organisations- och systemutveckling 

Internetstiftelsen ökar sitt engagemang i Sambi genom nyrekrytering av 
Systemförvaltare, IAM-expert och kundtjänstpersonal. Ett nytt administrativt 
system kommer också att sättas i drift under våren. 

1.5.3 Demonstration – Självbetjäning av metadata  

Gränssnittet i Sambis kommande administrativa system visades. 

 

1.6 Övrigt  

Ingen ny kommunikation från SKL/Inera – eHälsomyndigheten. Minskad aktivitet, 
då många verkar avvakta denna. 

Mötet diskuterade de lösningsalternativ för eID som står till buds för 
apoteksaktörer. 

En tydlighet önskades från Inera om roadmap för SITHS. 

 

2 Avtal med Gruppföreträdare 

Presentation och diskussion av anslutning av Grupper och dokumentet 
”Föreskrifter för Gruppföreträdare”. 

Fråga: Är detta en lösning bara för eHm? 

Svar: Nej, men i denna version förutsätts Gruppförträdaren kunna företräda 
Gruppmedlemmen genom att både vara Användarorganisation och 
Tjänsteleverantör i Sambi.  Den tjänst Gruppföreträdaren tillhandahåller ska 
erbjuda en koppling till eHm:s system. 

3 Evenemang/kommunikation 

3.1 e-legitimationsdagarna 2019 4-5 april 

Under dag 2 arrangerar årets Svenskt federationsforum som ett spår 
(”Federationer”), se http://www.elegdagarna.se/. 

Åsa Jernberg <asa.jernberg@iis.se> arbetar med programmet. 

 

Prel agenda Federationsspår 5 april 

09:00 – Hur inkluderar vi alla? Gemensam inledning 
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09:30 – Varför behövs federation 

10:00 – Paus 

10:40 – Vad är Swede Connect, Sambi och Skolfederation 

11:10 – Vad är tillitsnivåer och hur fungerar tillitsramverket? 

11:40 – Interfederationen Fidus och digitala nationella prov 

12:00 – Lunch 

13:20 – Hur inför man federationslösningar? 

14:00 – Hur interagerar man med Sambi? 

 

4 Övriga frågor 

5 Arbetsgruppens kommande möten 

 14 mars 2019 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D 

 7 maj 2019 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D 
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