
Västra Götalandsregionen och Sambi



Regional utveckling

Transport

Hälso och sjukvård

Kultur

VGR

Offentlig sector.

En av Sveriges 21 regioner.

Blev en region 1999.

60 000 employees.

Budget 55 miljarder kronor.

1.6 miljoner invånare.

VGR IT

720 anställda.

Skapat 2007.

Komplett IT leverans, från datacenter till tjänster.

70 000 aktiva konto.

240 000 aktiva utrustningar.

2 000 system.

Budget 1,5-2 miljarder kronor.



Västra Götalandsregionen (VGR) har slutit 
femårsavtal om Sambi
Västra Götalandsregionen (VGR) har skrivit ett femårsavtal med Internetstiftelsen avseende 
medlemskap i federationen Sambi. Identitets- och behörighetsfederationen kommer att vara 
lösningen för säker och enkel inloggning till det nyligen upphandlade journalsystemet Millenium. 
VGR är därmed medlem i Sambi och har också genomfört en tillitsgranskning.

Vi bad Anne-Berit Fredriksson, Enhetschef VGR IT, Person och Organisation berätta vad som varit 
avgörande i beslutet att ansluta till Sambi?

– Federationslösning för samverkan är i linje med VGRs målarkitektur på området där vi ser en 
fördel med att Sambi ger stor valfrihet för olika parter. Att medlemmar i federationen granskas av 
extern part via Sambis process med tillitsgranskning ser vi som en viktig förutsättning för tillit.

– VGR kommer genom anslutning till SAMBI att dra nytta av federationen för vårt 
samverkansbehov när vi erbjuder digitala tjänster till externa aktörer. Vi håller just nu på med ett 
av Sveriges största förändringsprojekt inom digitaliseringen av vården – Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM). Vi ser Sambi som en viktig grund för att erbjuda åtkomst för externa 
aktörer i det samarbete som de nya IT-lösningarna, kommer att innebära. Genom medlemskap i 
Sambi som användarorganisation vill vi även dra nytta av federationen som stöd för säker 
åtkomst till anslutna tjänsteleverantörer.

Sambi välkomnar VGR till federationen och ser fram emot ett fortsatt samarbete under hösten.

https://internetstiftelsen.se/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/framtidens-vardinformationsmiljo/


Västra Götalandsregionen (VGR) har slutit 
femårsavtal om Sambi

- VGR är godkänd som 
Användarorganisation.
- Attributkälla: HSA (med eventuell målbild KiV).
- e-ID: SITHS och SITHS e-id.
- IdP: Inera Lokal IdP (håller på att sättas upp, 

- VGR ansöker om Tjänsteleverantör.
- FVM, EE, BFR, eRecept, Mina Vårdmöten m.fl.

- Externa Användarorganisationer som 
ska få åtkomst till VGR:s (hälso- och 
sjuk-vård) e-tjänster ska göra det via 
Sambi.
- Privata vårdgivare finns av historiska skäl i KiV, 

målbild är att få över dem till egna 
Användarorganisationer.

- Kommuner ska ansluta sig som egna 
Användarorganisationer.




