
Sambi  
www.sambi.se 
info@sambi.se 

 

 

 

Anteckningar	från	Sambis	arbetsgrupp	
 

Datum:  19 maj 2020 10.00-11.30 

Plats:  Internetstiftelsen, Hammarby kaj 10D  

Via länk: Zoom Meeting https://internetstiftelsen.zoom.us/j/7099992750 
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1 Mötesinbjudan 
Länken till mötesinbjudan behövde bytas. Tyvärr gick inte den ny länken fram till 
alla varför några kom att missa mötet. Vi ska försöka undvika det misstaget till 
nästa möte. "#$  

2 Statusgenomgång 

2.1 E-hälsomyndigheten 
Det noterades att: 

”Riksdagen har beslutat, i enlighet med regeringens förslag, om att senarelägga 
införandet av Nationella läkemedelslistan. Anledningen är att det rådande läget 
med covid-19 gör det svårt för regionerna att hinna utveckla och ansluta till ett nytt 
register. Beslutet innebär att lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 
maj 2021 istället för den 1 juni 2020. Vård- och apoteksaktörer ska ansluta senast 
den 1 maj 2023. 

E-hälsomyndigheten ser nu över planeringen utifrån riksdagsbeslutet och 
återkommer med besked om en ny tidplan till alla berörda aktörer.” 

 

Arbete fortsätter som planerat med E-hälsomyndighetens webbaserade tjänster 
(Förskrivningskollen, Klas och ..). En lokal anvisningstjänst för dessa planeras.  

2.2 Sambiombud 

2.2.1 Svensk e-identitet  

Uppmanar myndigheten att informera om tidplanen. 

 

Fråga till Internetstiftelsen: Hur avser ni att hantera en kommande ny revision av 
tillitsramverket från E-hälsomyndigheten? 

Svar: Vi känner inte till planerna och utformningen av ett sådan. Men om det 
kommer ser vi till att Sambi stödjer den. Om det blir stora skillnader mot det 
nuvarande tillitsramverket, kan Sambi komma att stödja båda. varför vi ber att få 
återkomma om och när det sker. 

PS! Internetstiftelsen ser sin uppgift att vara tillitsankare för medlemmarna i 
federationen. Vi ska garantera deras identiteter och egenskaper (självdeklarerade 
och granskade egenskaper). Vi ser det inte som ett tekniskt problem att stödja flera 
olika tillitsramverk för en och samma medlem. Vi ser det även som tekniskt möjligt 
att en ansluten organisation kan hantera medlemskap för flera olika federationer i 
samma kundgränssnitt och att vi som federationsoperatören kustomiserar 
metadatafiler allt efter önskemål. Frågan är därför snarast vad som kommer att 
efterfrågas.  

2.3 Region Stockholm 
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Översyn och insamling av information om säker åtkomst pågår. Beslut av en ny 
samlad inriktning för regionen och då eventuellt federation förväntas. Det kan bli 
en omstart. 

2.4 Internetstiftelsen 

2.4.1 E-hälsomyndighetens granskning av operatören Sambi 

Sambi är godkänd federation som stöd för E-hälsomyndighetens säker åtkomst 

17 mar, 2020 

Identitets- och behörighetsfederation Sambi som drivs av Internetstiftelsen är först 
att godkännas av E-hälsomyndigheten som stöd för säker åtkomst till 
myndighetens tjänster. Steget är en del i E-hälsomyndighetens satsning på att öka 
säkerheten vid hantering av personuppgifter. 

Johan Wallér, vd Apoteksföreningen kommenterar beslutet och menar att det är 
mycket positivt att det nu finns en federation som är godkänd och som alla aktörer 
inom hälsa-, vård- och omsorgssektorn kan ansluta till och vara säker på att 
organisationen uppfyller E-hälsomyndighetens krav på it- och informations-
säkerhet. Johan Wallér poängterar även att det är bra att alla aktörer i god tid 
börjar inventera vilka av sina system som behöver anpassas och anslutas till E-
hälsomyndighetens säker åtkomst senast den 1 juni 2022. 

2.4.2 Medlemsutveckling 

Stöd till regional federativa konceptutveckling ges. 

2.4.3 Nytt federativt system 

Skolfederations medlemmar sedan 2019 erbjuds ett självbetjäningsgränssnitt i 
vilket kontaktuppgifter och metadata kan uppdateras. Självbetjäningstjänsten har 
tagits emot väl och våra erfarenheter är mycket goda. Även Sambis medlemmar 
erbjuds nu denna funktion. 

För att erbjuda högre SLA och förmåga att motstå DOS-attacker distributionen av 
metadatafilen flyttats till CDN (innehållsleveransnätverk, engelska Content Delivery 
Network). Internetstiftelsen använder CDN-tjänster sedan länge för .SE och .NU 
domänen.  

Även anvisningstjänsten tillhandahållas via CDN. Vi rekommenderar dock fortsatt 
varje tjänst att själv sätta upp sin egen anvisningstjänst. 

Alla medlemmar har nu flyttat från det gamla systemet som nu tas ur drift. 

Demo av federationssystemet nya självbetjäningsgränssnitt gjordes av Ulrika 
Ahlgren. 

 

2.4.4 Andra federationer 

Skolfederation 
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Den snabbt ökade distansundervisning och användning av digitala läromedel till 
följd av COVID-19, GDPR och Skolverkets DNP (Digitala Nationella Prov) har öka 
intresset för Skolfederation och vi förväntar oss en fortsatt snabb utveckling under 
året och god tillströmning av nya medlemmar till Skolfederation. Drivande är 
intresset för att bygga en långsiktig och väl strukturerad digital infrastruktur som 
bringar ordning i skolans hantering av personuppgifter för att därigenom kunna 
uppfylla GDPRs krav, erbjuda en likvärdighet mellan huvudmannens skolor 
avseende möjligheten till beställning av digitala läromedel och en ökad effektivitet 
genom att undvika dubbelarbete mellan huvudmannens skolor. 

 

Skolfederation Medlemmar 
Användarorganisationer 208 
Tjänsteleverantörer 74 
TOTALT Medlemnmar 282 

Eduroam Medlemmar 
TOTALT Eduroam 11 

 

Arbetet fortsätter med utveckling av den federativa tjänsten ”Kontosynk”.  
Tjänsten möjliggör en federativ lösning för Skolhuvudmäns behov av provisionering 
av elevkonton och undervisningsgrupper hos leverantörer av digitala läromedel och 
Skolverket.  

Lösningen kan dock även användas generell och baseras på en federativ utveckling 
av stöd för ”mutual TLS”. Ett standarddokument är under arbete. 

 

Erfarenhetsutbyten 

Den 12 maj var Ängelholms kommun värd för erfarenhetsutbytet – ”Administration 
av digitala läromedel och DNP - En väg in för att uppnå likvärdighet och valbarhet 
för lärare av digital läromedel”. Seminariet hade 76 deltagare från 36 
skolhuvudmän från hela landet. Mötet genomfördes på distans, med 
presentationer, paneldebatter, gruppsamtal, frågestunder och mentometerfråg  

Den 27 maj är Göteborgsregionen, GR värd för ett erfarenhetsutbytet – ”En effektiv 
hantering av digitala läromedel”, se vidare 
https://www.skolfederation.se/erfarenhetsutbyte-pa-distans-i-goteborg-27-maj/ 

Distansmötesformen fungerade väl och fler planeras. 

2.5 Övriga 
 

3 Övriga frågor 
- 
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4 Nästa möten 
Nästa möte planeras till 15 sept kl 10.00-11.30. 


