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Anteckningar	från	Sambis	arbetsgrupp	
 

Datum:  7 maj 2019 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Hammarby kaj 10D  

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

 

Agenda 

Agenda 

1 Statusgenomgång 

2 Diskussionspunkt - Förslag till ändrade villkor för gruppföreträdare och deras 
gruppmedlemmar 

3 Diskussionspunkt - Utredning om dispens för BankID och Telia i Sambi 

4 Evenemang/kommunikation 

5 Övriga frågor 

6 Arbetsgruppens kommande möten 

 

1 Statusgenomgång 
Status diskuterades. 

2 Diskussionspunkt - Förslag till ändrade villkor 
för gruppföreträdare och deras 
gruppmedlemmar  

2.1 Krav på gruppmedlemmars storlek 

Gällande regel 

”Gruppmedlem: En fysisk eller juridisk person med upp till tio anställda med 
Användare inom hälsa, vård eller omsorg, eller inom djurens hälsa och vård, och 
som i Federationen företräds av en Gruppföreträdare.” 

Motiv till regeln 

När organisationen växer till fler än ett fåtal anställda förväntas organisationen ha 
ett strukturerat säkerhetsarbete och själv bli medlem i Sambi. 
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Problem med regeln 

Det finns ett betydande antal organisationer med ett fåtal förskrivande i 
personalen men med ett större antal anställda inom verksamhet utan krav på 
systematiskt säkerhetsarbete. Det finns även övergångsproblematik i samband 
med tillväxt, där organisationen successivt ökar sin grad av systematiskt 
säkerhetsarbete. Gränsen tio bedöms därför som onödigt låg, samtidigt som 
växande organsiationer måste göras medvetna om kraven på systematiskt 
informationssäkerhetsarbete.    

Justeringsförslag 

”Gruppmedlem: En fysisk eller juridisk person med upp till 20 anställda med 
Användare inom hälsa, vård eller omsorg, eller inom djurens hälsa och vård, och 
som i Federationen företräds av en Gruppföreträdare.” 

Med tillägg av ett krav på Gruppföreträdaren att för Gruppmedlem som har fler än 
tio anställda påtala vikten av att införa ett systematiskt säkerhetsarbete. 

2.1.1 Diskussion 

Mötet diskuterade frågan. Inga invändningar framfördes mot förslaget. 

2.2 Krav på gruppföreträdarens tjänster 

Gällande regel 

”Gruppföreträdaren ska vara Tjänsteleverantör i federationen…” 

Motiv till regeln 

Det är naturligt att de som levererar förskrivarmoduler eller liknande applikationer 
är med som tjänsteleverantörer i Sambi och blir Gruppföreträdare för sina mindre 
kunder. 

Problem med regeln 

Regeln är alltför begränsande. Det är visserligen viktigt att Gruppföreträdaren är i 
en avtalsrelation som omfattar tjänster till Gruppmedlemmarna, men begreppet 
Tjänsteleverantör betyder att det Gruppföreträdaren inte enbart måste 
tillhandahålla Användarorganisationens funktion (själv eller via underleverantör) 
utan även vara Tjänsteleverantör i Sambis mening.  

I Sambibegreppets tekniska betydelse avses den Funktion som konsumerar 
identitetsintyg (Service Provider, SP), medan begreppets vardagliga betydelse 
snarast har att göra med dess applikationsnära funktionallitet för användare.  

Det finns implementationer där en leverantör tillhandahåller kopplingen mot 
eHälsomyndigheten (som konsumerar identitetsintyget) medan en annan 
leverantör tillhandahhåller e-tjänsten till slutkunden. Avsikten här har varit att ta 
sikte på den leverantör som hjälper kuinden med e-tjänsten snarare än 
undelrelverantören som levererar den underliggande kopplingen. 

Regeln blir därmed alltför begränsande i förhållande till Gruppmedlemmen, som 
med nuvarande lydelse blir beroende av att just en viss part verkligen blir 
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Gruppföreträdare. Den är även alltför begränsande i förhållande till lämpliga 
gruppföreträdare vars tjänster visserligen är relevanta för Sambi på 
användarorganisationssidan eller relevanta både för Gruppmedlemmen och för 
eHälsomyndigheten, men där tjänsteutbudet inte täcker den tjänst (”SP”) som en 
Tjänsteleverantör i Sambi ska erbjuda. Det kan vara en helt annan part som är 
Tjänsteleverantör i Sambi, med bibehållen säkerhet.  

Justeringsförslag 

Justera gällande regel till:  
 
”Gruppföreträdaren förväntas leverera tjänster till Gruppmedlemmar” 

2.2.1 Diskussion 

Mötet diskuterade frågan. Inga invändningar framfördes mot förslaget. 

 

3 Diskussionspunkt - Utredning om dispens för 
BankID och Telia i Sambi 
 

Det finns ett identifierat ett behov hos parter som ska koppla upp sig mot 
eHälsomyndighetens tjänster av att använda befintliga, i Sverige välspridda och 
allmänt betrodda e-legitimationer som anses nå tillitsnivå 3 även om de, precis som 
e-legitimationen SITHS, ännu inte är godkända av myndigheten DIGG.  

Såväl BankID, som Telia anses av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) nå 
tillitsnivå ”väsentlig” enligt eIDAS, vilket motsvarar tillitsnivå 3 i Sverige. BankID och 
Telia finns även med i DIGG:s avtal som inkluderar väl spridda och betrodda e-
legitimationer i Sverige. Telia delar dessutom process och teknik med SITHS. BankID 
används till stor del i finansiella tjänster som också har höga säkerhetskrav, precis 
som vårdsektorn.  

Styrgruppen föreslås därför fatta beslut om att: 

• ge dispens för användning av BankID och Telia i Sambi till och med den 31 maj 
2020. 

• dispensen förlängs automatiskt med sex månader åt gången om inte 
styrgruppen minst sex månader innan dispensens löptid går ut har konfirmerat 
att dispensen ska löpa ut, eller e-legitimationsutfärdaren blivit godkänd av 
DIGG. Syftet med den föreslagna förlängningsmekanismen är att göra 
situationen hanterbar för användarorganisationerna i Sambi. 

 

3.1.1 Diskussion 

Mötet diskuterade frågan. Inga invändningar framfördes mot förslaget. 
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4 Evenemang/kommunikation 
- 

5 Övriga frågor 
- 

6 Arbetsgruppens kommande möten 
Ny mötesplan för hösten kommer att bokas. 


