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Godkända som Sambiombud sedan februari 2018

Apotea och Lidingö var först att bli anslutna via ombud (oss), 
april 2018

Flertalet kommuner anslutna via oss

April 2021 upphandlade Västkom ett Sambiombud för 
kommunerna inom VGR och avtalet tilldelades Svensk e-
identitet

Om Sambiombudet



Det här ingår – Administrativ anslutning

• E-tjänst där alla avtal med Sambi enkelt tecknas

• E-tjänst med färdiga mallar för Ledningssystem för informationssäkerhet (LiS, ISO 27001), 
riskanalys och tillitsdeklaration

• Utbildning av berörda roller i er organisation

• Löpande kontroller och uppföljning

• Återkommande tillitsdeklaration och riskanalys

• Stöd vid informationssäkerhetsincidenter

• Elektronisk underskrift och långtidslagring av avtal

• En kontakt för allt som rör Sambi



Det här ingår – Teknisk anslutning

• Intygstjänst (IdP) för teknisk anslutning till Sambi

• Publicering av organisationens metadata i Sambi

• Intygstjänstens anslutning till HSA eller i förekommande fall annan tilläggsbeställd 
attributkälla för hämtning av behörighetsstyrande attribut

• Inloggning med SITHS till Sambi samt i förekommande fall annan tilläggsbeställd, av 
Sambi godkänd, e-legitimation

• Fritt antal tjänster att logga in till i Sambi



Användarorganisationens
roller

Informationssäker
hetsansvarig*

Hudvudkontakt-
person* 

(ej samma som 
inforamtionssäk
-erhetsansvarig)

Registeransvarig Teknisk 
kontaktperson

Testperson vid 
testning



Anslutningsprocess

• Fas 0 – Gå igenom Checklistan (genomförs själv av Användarorganisation)

• Fas 1 – Avtal och utbildning inkl. prov, (genomförs själv av Användarorganisation)

• Fas 2 – Tillitsdeklaration, riskanalys och LiS (tillsammans med ombud)

• Fas 3 – Godkännande av Sambi

• Fas 4 – Teknisk implementation (100% hos ombudet)

• Fas 5 – Kunden lägger in och/eller uppdaterar attribut i vald källa

Anslutning klar!

• Fas 6 – Uppföljning, kontroller och incidenthantering 



Ta kontakt med oss via ombud@e-identitet.se

Möte bokas in för behovsanalys avseende de valbara 
delarna i Sambiombudstjänsten

Avropsavtal tecknas direkt i vår e-tjänst

Anslutningsprocessen inleds

Hur avropar ni?



Anna Winter
Anna.winter@e-identitet.se
073-430 14 38

Tomas Algotsson
Tomas.algotsson@e-identitet.se
073-444 06 15

Frågor?
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