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Anteckningar fra n Sambis arbetsgrupp 
 

Datum:  14 mars 2019 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Hammarby kaj 10D  

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

 

Agenda 

1 Statusgenomgång 

2 Avtal med Gruppföreträdare 

3 Utredning om förutsättningarna att använda BankID 

4 Medarbetaruppdrag för behörighetsstyrning 

5 Evenemang/kommunikation 

6 Övriga frågor 

7 Arbetsgruppens kommande möten 

 

1 Statusgenomgång 

1.1 Avtalet mellan eHM och SKL/Inera 

Statusgenomgången kom mycket att handla om avtalet mellan eHM och SKL/Inera. 

eHM: Ett avtal har signerats mellan eHälsomyndigheten och Inera. Det innebär att 
det finns två vägar för anslutning till eHälsomyndighetens tjänster (Säker åtkomst) 
för kommuner och regioner. Antingen via Sambi eller Inera.  

Kommuner, regioner och offentligfinansierade privata vårdgivare kan välja om de 
vill ansluta via Sambi eller Inera. Apotek, veterinärer hänvisas till Sambi.  

Kommunikation kommer inom kort (idag/imorgon). eHM kallar inte Ineras lösning 
för Inera-federation.  

Första regionen har anslutit (VGR) tillika tillämpningsfall. 

Diskussion 

Mötet diskuterades frågeställningar kring avtalet mellan eHälsomyndigheten och 
Inera. Frågorna nedan väcktes av enskilda deltagare och utgjorde inte 
nödvändigtvis mötets gemensamma ståndpunkt. 
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Begreppet federation 

Erbjuder Inera en federativ lösning? Inera har valt att behålla begreppet federation. 
Vilken betydelse bör läggas i begreppet? Behöver nu dokument som Principer för 
digital samverkan, 16 principer för samverkan etc. revideras? 

Gränsdragningen 

Synpunkter på gränsdragning mellan de två vägarna: 

Det räcker inte med att ange offentligfinansierad vård – det är en gråzon med 
gränsdragningsfrågor.  

Det finns flera aktörer som både är privat -och offentligfinansierad.  

Vad gäller för systemleverantörer som är offentligt finansierade. 

Kommersiella villkor 

De ekonomiska förutsättningarna är viktigt att veta för att kommunicera med 
kunder. Konkurrerar Inera med ett ”kostnadsfritt” medlemskap? 

Inera ska i princip inte konkurrera där det finns privata aktörer, men det finns 
undantag.  

Tillit och Kontroll  

Hur kontrollerar Ineras IdP en användares tillhörighet till en organisation? 

eHM kvalificerar Ineralösningen som likvärdig tillit som Sambi. 

På vilket sätt ökar säkerheten gentemot dagens lösning?  

En högre säkerhet erhålls genom att eHälsomyndighetens 17.1 ersätter den 
tidigare lösningen 16.1. 

Fråga: Hur ser processen ut för utbytet av SITHS-korten? 
Svar: Fråga SITHS-förvaltningen 

 

AP 2019-03-14:1 Jonna Frenkiel, eHm, återkoppla om en workshop bör anordnas 
för att identifiera och diskutera gränsdragningsfrågor. 

1.2 Sambis styrgrupp 8 mars 2019 

AP 2019-03-08:1 Inera/Internetstiftelsen – Återkom med en beskrivning av 

problemen med att ansluta Pascal och NPÖ till Sambi och lösningsförslag. 

AP 2019-03-08:2 eHm/Internetstiftelsen – Sammanställ alla inkomna synpunkter 

på Gruppmedlemskap och gör ett beslutsunderlag om tänkbara åtgärder. 

AP 2019-03-08:3 Internetstiftelsen – Gör en utredning om förutsättningarna att 

använda BankID, bl.a. omfattande planer för godkännande som Svensk e-

legitimation. 
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1.3 Sambiombud 

1.3.1 Svensk e-identitet 

Kämpar fortsatt på, men tiden går och det är inte långt kvar till det ska vara klart i 
november.  

Det finns en frustration bland kommuner. Osäkerhet har lett till att kommuner har 
avstannat. Apotekssidan och veterinärer är fortsatt på. Behov av tydlighet för att 
kunna kommunicera.  

1.4 Federationsoperatören 

Arbete med det nya administrativa systemet för Sambi följer plan. Systemet 
kommer bland annat att ha ett självbetjäningsgränssnitt för att underlätta 
underhållet av kontaktuppgifter och metadata.  

Vid systembytet kommer även IP-adress till metadata att bytas (men URL behålls). 
Sambis ändringsrådet har informerats om hur detta ska gå till. 

2 Avtal med Gruppföreträdare 

Föredragande: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen 

Rollen är klar att användas. Tjänstedokumentet för Gruppföreträdare finns på 
https://www.sambi.se/nyheter/2019/03/05/mer-information-tillganglig-om-
gruppforetradarrollen/ 

Synpunkter på villkoren har inkommit till Internetstiftelsen och eHm. Synpunkterna 
rör:  

 Anställda där fler än 10 finns inom en verksamhet 

 Gruppföreträdare som visat intresse kan inte företräda grupper/kunder pga av 
kravet på att även vara tjänsteleverantör i Sambi 

 Kostnaden för mindre aktörer som gruppmedlem? 

 Tillåt BankID eller en annan inloggningsmetod som redan används idag. Det är 
kostnadsdrivande om applikationer behöver skrivas och en tröskel för små 
aktörer som idag inte har annan e-legitimation. 

 Hantering av koncern med dotterbolag. 

Synpunkterna kommer att sammanställas och förslag till justeringar av konceptet 
kommer att göras. 

3 Utredning om förutsättningarna att använda 
BankID 

Föredragande: Eva Sartorius, Internetstiftelsen 

3.1 Bakgrund 
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DIGG är sedan tidigare normerande för e-legitimationer i Sambi. E-legitimationer 
som är godkända i Sambi idag är: 

Utan godkännande av DIGG  
• SITHS-användning är godkänd med dispens till och med 2020-06-30  

Med godkända av DIGG  
• Tillitsnivå 2  
• Tillitsnivå 3: Freja eID+ och Huddinge kommun 
• Tillitsnivå 4: AB Svenska pass 

Utländska e-legitimationer godkända enligt eIDAS-förordningen 
• Tillitsnivå låg, väsentlig, hög: estländska, spanska, tyska 

Grupper med önska att få använda BankID i Sambi för att nå eHms tjänster är: 
veterinärer, privatpraktiserande läkare, vaccinatörer och tandläkare. 

DIGG skriver på sin webbplats under Godkända e-legitimationer, att  

”De mest etablerade e-legitimationerna vi har i Sverige idag – BankID och 
Telias e-legitimation – är ännu inte granskade av DIGG men anses motsvara 
tillitsnivå 3.” 

elegnamnden.se/elegitimering/kvalitetsmarketsvenskelegitimation/godkandaelegit
imationer.4.4498694515fe27cdbcf1a3.html 

3.2 Diskussion 

Eva frågade mötet om synpunkter på DIGGs skrivning, om det är önskvärt att 
utreda dispens för BankID och Telias e-legitimationer och om vilka invändningar 
som kan förväntas mot sådan dispens. 

Diskussion/synpunkter: 

 BankIDs affärsmodell är volymsbaserad.  Freja e-Id är ett fullgott alternativ, 
dock endast mobil vilket inte passar för alla. 

 Klargör vem den förlitande parten är. 

 Hur ska det hantera avtalsmässigt? Det är IdPägare som bestämmer vilka e-
legitimationer som är giltiga att använda och ska som de ska stödjas. 

 Hur ska de olika e-legitimationerna signaleras i Sambi. 

 Appar måste anpassas. 

3.3 Tidplan 

Det är önskvärt med en snabb utredning och att den ska vara klar till Sambis nästa 
styrgruppsmöte den 9 maj 2019. 
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4 Medarbetaruppdrag för behörighetsstyrning 

Föredragande: Jörgen Hellgren, Svensk e-identitet 

4.1 Underlag från Svensk e-identitet 

I Sambi måste användarorganisationen kunna säkerställa att den som använder 
dess IdP för inloggning verkligen har en relation med användarorganisationen. Om 
denna kontroll inte görs kan en användare från "Vårdgivare X" som inte är medlem 
i Sambi använda Apoteas IdP eller någon annan användarorganisations IdP för 
inloggning till exempelvis Pascal.  

För att säkerställa en användare tillhörighet till vårdgivare vill vi använda 
medarbetaruppdrag. Medarbetaruppdrag används idag för behörighetsstyrning till 
exempelvis Pascal. Medarbetaruppdrag tilldelas en användare så att denne får 
rättigheter kopplat till en vårdgivare. 

Exempel 1: 

Person A som är hyrläkare ska jobba åt Region X. Region X letar upp Person A i HSA 
och tilldelar ett medarbetaruppdrag för Person A. Person A kan nu jobba på 
uppdrag av Region X i exempelvis Pascal. Vid inloggning till Pascal väljer Person A 
det medarbetaruppdrag som tillhör Region X. 

Ineras policygrupp för HSA har inte godkänt denna användning då det inte är 
förenligt med hur man vill att medarbetaruppdrag ska användas. 

Problemställning 

Vi kan inte se hur en användarorganisations IdP ska kunna styrka en användares 
tillhörighet till sig som vårdgivare om inte medarbetaruppdrag används. För 
exempelvis apotek och veterinärer har vi egna register där vi har koll på dem men 
för en vanlig vårdgivare som ska logga in till Sambi blir det ett onödigt steg att 
behöva hålla ytterligare en datakälla uppdaterad. 

Exempel: En medarbetare i Lidingö stad ska logga in till Pascal. Efter autentisering 
med SITHS-kortet måste deras IdP kontrollera att användaren verkligen har en 
relation med Lidingö. De flesta användare har redan ett medarbetaruppdrag då de 
redan har det för att kunna logga in i Pascal. Elevhälsovårdens medarbetare saknar 
medarbetaruppdrag och skulle då behöva tilldelas det. Om ett medarbetaruppdrag 
saknas kommer användaren efter autentisering att stoppas då IdP:n inta kan 
garantera relationen med Lidingö. Om medarbetaruppdrag inte får användas så 
måste Lidingö föra ett separat register där IdP:n måste kontrollera om relationen 
med Lidingö finns. Vi ser detta steg som mycket olyckligt och onödigt då 
medarbetaruppdrag skulle kunna användas för denna kontroll. 

I praktiken så stoppas ju användaren från fortsatt inloggning om 
medarbetaruppdrag saknas så det bör ju enkelt kunna klassas som en 
behörighetsstyrande funktion. 

Förslag till åtgärd 

Ineras policygrupp ombes att vidga användningsområdet för medarbetaruppdrag 
så att det kan användas för behörighetsstyrning för medarbetare anslutna via 
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Sambi. Den vidgning som efterfrågas är att kontroll av en användares tillhörighet 
till vårdgivare ska klassas som behörighetsstyrning.  

4.2 Diskussion 

Mötet diskuterades frågeställningar kring avtalet mellan eHälsomyndigheten och 
Inera. Frågorna nedan väcktes av enskilda deltagare och utgjorde inte 
nödvändigtvis mötets gemensamma ståndpunkt. 

IdP:n måste säkerställa att en användare tillhör en viss ”behörig” organisation. 
Informationen i HSA inte tillräcklig för att säkerställa vilken organisation 
användaren tillhör. IdP:n ska stoppa användare som inte tillhör dess 
organisation/organisationer. IdP:n behöver något att ”titta på”. Svensk e-identitet 
har bett HSA att få använda Medarbetaruppdrag. Om inte det är möjligt måste nya 
register upprättas. 

Vårdmedarbetaruppdrag har tillkommit för behörighetsstyrning för att möta PDL 
(patientdatalagen). I ett medarbetaruppdra från verksamhetschef definierar 
ändamål.  

För att styrker tillhörigheten behöver ett administrativt medarbetaruppdrag 
skapas. Grundinvändningen är att detta ändamål inte är definierat och tveksam till 
att ge det än annan betydelse än vad som PDL avser. Tomma medarbetaruppdrag 
behöver läggas upp för att koppla Användarorganisation och användare. 

Central katalog kontra den federativa modellen? 

Varför inte använda den federativa modellen fullt ut, där varje 
användarorganisation förväntas ha en egen IdP och attributkälla?  

– Det vore ett stort arbete. Alla behöver då bygga sin egen katalog som behöver 
tillitsdeklareras. Detta är en snabb och kostnadseffektiv lösning.  

Finns det flera katalogtjänster som delas mellan flera organisationer? 

Säkerställa tillhörighet till viss organisation/behörighetsstyrning? 

Hur tillhörighet till viss organisation kan säkerställas och om behörighetsstyrning 
diskuterades under mötet och vidare efter mötet per e-post.  

Inlägg Per Mützell: Det behövs ett sätt att för en IdP att säkerställa en användares 
tillhörighet med en organisation. Detta är ett generellt behov att hantera kopplat 
till använd attributkälla(or).  

Problemställningen i fallet attributkälla = HSA är att en knytning till organisation 
indirekt kan uppstå genom tilldelning av ett medarbetaruppdrag enligt PDL, men 
att det inte är uppenbart hur IdP:n generellt kan avgöra om medarbetare X har 
knutits till organisation Y. 

Ett annat exempel som lyftes är hur Inera kan säkerställa detta inom ramen för 
Inera IdP. 

Det lyftes fram att det som troligen bör tittas på inom ramen för HSA är angivande 
av någon form av generisk organisatorisk tillhörighet, t.ex för att ange att man 
arbetar på uppdrag för viss org. 
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Denna mekanism behöver fungera oavsett om man verkar i ett vårdsammanhang 
eller ej, och oavsett ev. tilldelade behörigheter via attribut i attributkällan. 

Inlägg Jörgen Hellgren: …håller inte med om att det inte handlar om 
behörighetsstyrning.…  

Johan Zenk föreslog att frågorna benas ut under ett fortsatt arbete. 

4.3 Fortsatt arbete 

Inera tittar vidare på frågan om att utöka betydelsen av medarbetaruppdraget och 
återkommer sedan till Sambis arbetsgrupp. 

 

5 Evenemang/kommunikation 

5.1 e-legitimationsdagarna 2019 4-5 april 

Föredragande: Åsa Jernberg, Internetstiftelsen 

4-5 april - Federationsforum ett av spåren dag två. Verksamhet och framtid och 
innovation, se http://www.elegdagarna.se/ 

6 Övriga frågor 

7 Arbetsgruppens kommande möten 

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