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• Vad är Sambi?

• Nyttan med Sambi

• Vilka kan vara med i Sambi?

• Vad behöver vi göra?

• Vad kostar det?

Innehåll



Sambi i korthet

• Inloggning över 
organisationsgränser

• Personal inom vård, omsorg och 
apotek loggar in

• Gemensamma regler och avtal
• Tillit genom granskat 

säkerhetsarbete

Gemensam 
standard och 
gemensamma 

regler

Gemensamt 
metadata

Multilateralt
medlemsavtal

Federationen Sambi



Syftet med Sambi

• Underlätta för användare att 
logga in 

• Möjlighet att skydda 
användarens personlig integritet

• Säkert både för användarens 
organisation, den digitala 
tjänsten och invånare

• Enkelt och kostnadseffektivt 



Hur blir inloggningen säker och enkel?

• Användarens organisation 
• ser till att användaren e-

legitimerar sig
• tillhandahåller korrekt information 

om sina användare

• Ansvarig för digital tjänst
• beslutar om åtkomst
• hanterar användarens 

personuppgifter korrekt

• Granskning och medlemsregister 
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Användarflödet i Sambi – i korthet

1. Användaren väljer e-tjänst och 
vilken organisation användaren 
tillhör

2. Användaren loggar in hos sin 
organisation med sin e-leg

3. Användarens organisation skickar 
ett identitetsintyg med 
behörighetsinformation med 
användaren tillbaka till e-tjänsten

4. E-tjänsten fattar beslut om 
användaren kan ges åtkomst
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Godkända e-legitimationer i Sambi
• Svenska e-legitimationer som 

Myndigheten för digital 
förvaltning (DIGG) www.digg.se
har godkänt 

• Dispens för bef. SITHS fram till 
30 juni 2020, nya SITHS är 
godkända av DIGG

• Dispens för BankID och Telia 
fram till 31 maj 2020 och 
därefter förlängning ett år i taget 
så länge inga nya beslut fattas

• Även utländska e-legitimationer 
som är godkända enligt eIDAS

• Det är obligatoriskt att angee-
legitimationens tillitsnivå i 
identitetsintyg

http://www.digg.se/


Nyttan med Sambi

• Enklare inloggning
• Gemensamt regelverk för 

sektorns informationssäkerhet
• Kostnadseffektivt och minimal 

administration
• Enkel och skalbar teknisk lösning



Privata 
omsorgsgivare

Kommuner

Veterinärer

Tandläkare

Regionförbund

Regioner

Privata 
vårdgivare

Rekommenderade 
tjänsterMyndigheter

Apoteksaktörer

Vilka kan vara med i Sambi?



Förberedelser Bli 
tillitsgranskade

Bli medlem 
(eller betrodd 

part)
i Sambi

Tillhandahålla 
och ladda ned 

Sambis
metadata

Hantera 
identitetsintyg

Vad behöver vi göra?



Förberedelser Bli 
tillitsgranskade

Bli medlem
i Sambi

Tillhandahålla 
och ladda ned 

Sambis
metadata

Hantera 
identitetsintyg

Användarorganisation kan välja mellan 
två olika vägar in till Sambi

• Via Sambiombud
• Sambiombudets lösning eller 

annan lösning
• Vägleder genom processen

• Direktanslutning
• Underleverantör som är Betrodd part
• Övrig Underleverantör
• Egen lösning 



Vad behöver vi som är 
arbetsgivare förbereda? Sid 1(2)

• Identifiera vilka som behöver ha Sambiinloggning
• Se till att de har e-legitimationer som är godkända i Sambi
• Överväg om ni vill gå med i Sambi via ett Sambiombud, eller direkt

Förberedelser



Om ni direktansluter (och inte går via Sambiombud):
• Upphandla eller bygg Funktion för identitet- och 

behörighetsadministration
• Genomför riskanalys enligt ert LIS* för identitets- och 

behörighetsfunktionen, beskriv hur revision går till, skriv protokoll
• Gå till sambi.se, skriv avtal om tillitsgranskning, fyll i tillitsdeklaration, 

skriv där att ni är Användarorganisation, bifoga LIS-dokument och 
skicka in

*Ledningssystem för informationssäkerhet

Förberedelser

Vad behöver vi som är 
arbetsgivare förbereda? Sid 2(2)



Syfte:
• Underlätta för små organisationer (”gruppmedlemmar”)
• Öka anslutningstakten i Sambi
• Effektivisera federationsarbetet

Grupp-
företrädare

Gruppföreträdare – ny möjlighet i Sambi

Användarorganisation som tar ansvar för informationssäkerheten 
och för identitets- och behörighetsfunktionen för sina gruppmedlemmar



Vad behöver vi som tillhandahåller
en e-tjänst inom vård och omsorg förbereda?

• Besluta om att tillitsdeklarera som Tjänsteleverantör i Sambi
• Se till att personuppgifterna som kommer med identitetsintyget 

hanteras i enlighet med Tillitsramverket, Dataskyddsförordningen och 
annan lagstiftning

• Läs tillitsramverket, genomför riskanalys enligt ert LIS för e-tjänstens 
behörighetsfunktion, samt beskriv hur oberoende revision utförs. 
protokollför

• Gå till sambi.se, skriv avtal om tillitsgranskning, fyll i tillitsdeklaration, 
skriv där att ni är Tjänsteleverantör, bifoga LIS-dokument och skicka in

Förberedelser



Internetstiftelsens roll i Sambi

• Tillitsregler
• Tillitsgranskning med stöd av externa granskare
• Anslutningsavtal
• Tekniska krav
• Håller metadataregister
• Hanterar Sambiombud



Priser 

• Om ni använder Sambiombud
• Sambiombudets prislista

• Egen anslutning
• Se prislista på sambi.se

• Lagen om offentlig upphandling
• Låga belopp



Tack!

Läs mer på sambi.se

http://www.sambi.se/

