
2021-10-06 Förberedelse för anslutning till FVM 

Frågor från chatten 
 

 

Vad krävs för att kunna använda Sambi mot andra verksamhetssystem än FVM? 

Påverkas avgiften om lösningen används till fler inloggningar än FVM? 

Så om vi fixar iordning så kommer vi betala för inget tills FVM är igång? 

I hur god tid rekommenderar ni att man ansluter till Sambi i förhållande till sin kommuns utrullning 

av FVM? 

Fast avgift, oavsett om lösningen användas för flera system 

Kommunernas egna behörighetspolicies, inte att glömma. 

Är inte vägen att bygga in och underhålla rätt data i HR-systemen för att sedan använda fullständig 

HSA-anslutning? 

Hur god tid man behöver göra beror på hur mycket som behöver testas mot anslutningen till 

systemet. Det går att genomföra tillitsgranskningen i god tid och att nyttja Sambis testmiljö utan att 

vara medlem, men går man via ombud så krävs det givetvis resurser från ombudet. 

I kölvattnet av IMY:s senaste förelägganden mot regioner och privata vårdgivare så känns det riktigt 

tråkigt att höra från VGR att det är snudd på omöjligt att göra rätt med behörighetshantering. 

informationssäkerhetsansvarig. är det tänkt att detta ska vara kommunens öävergripande 

infosäksamordnare, eller är tanken att det ska utses en som arbetar med dessa 

infosäkarbetsuppgifterna enskilt? 

Det bestämmer inte någon annan än kommunen själv, tänker jag. Vi väljer vår CISO. 

Jag skulle önska en tydlig bild av exakt vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som måste vara på 

plats, så att man i god tid kan arbeta med frågorna. det är ju saker som oftast tar väldigt lång tid 

Viktigt att Västkom samlar ihop rekommendationer för kommunerna. Ex om det är bäst väg att välja 

HSA som attributkälla för inloggning. 

FVM tar väl hand om det här med nationell läkemedelslista? 

Hur hanteras samtycke som -- nämnde snabbt? 

Är tanken att Förskrivningskollen ska finnas i VGRs vdi ? 

Missade kanske något, autoprovisioneras användare i Förskrivningskollen efter attributvärden i 

biljetten eller använder den HSA katalogen också? 

@--, på Frågan vad som krävs för att använda Sambi för andra verksamhetssystem så är det så att om 

man vill använda det för ett system som inte kräver förskapade användarkonton och där eventuellt 

avtal för användning finns på plats så är det så enkelt som att säkerställa att man har de attribut som 

krävs i sin katalog och sedan logga in. 

FVM tar hand om NLL, men Förskrivningskollen går att använda innan FVM finns på plats och även 

senare i de situationer då FVM inte är tillgängligt för användaren 



Om Förskrivningskollen ska finnas i VGRs vdi ska nog VGR svara på, men möjligheten finns förstås att 

placera en egen inloggningsknapp till Förskrivningskollen direkt i den egna organisationens 

intranät/portal 

Förskrivningskollen använder de attribut som kommer i inloggningsbiljetten, något krav på HSA finns 

inte. 

LoA3 gäller för FVM 

Förskrivningskollen kräver att du har åtkomst till internet, din e-tjänstelegitimation och en modern 

webbläsare, t ex Chrome, Edge och Safari (stöd för ecmascript6 krävs). Borde kunna fungera via den 

vdi det talas om, men VGR kan nog bättre svara på frågan då de vet hur vdi:n fungerar. 

Ställde frågan till Västkom om kommun kunde använda sin egen IDP och inte ombudets IDP även om 

man använde SAMBI-ombud vilket svaret var JA på men så är inte fallet? 

Ja, det stämmer och även Förskrivningskollen kräver LOA3-inloggning men det får ni ju om ni går med 

i Sambi. 

Ett tillägg är att Förskrivningskollen ännu inte stödjer åtkomst från mobiltelefon och surfplatta, det är 

ju ett NMI-system och hittills är det bara anpassat och testat för vanlig dator, bärbar eller stationär. 

Det finns flera sätt att realisera en lösning där den egna IdP:n används i kombination med ett ombud. 

OM ombudet går med på den lösningen givetvis. Det innebär dock att IdP:n behöver granskas på 

något sätt. Det finns också olika tänkbara upplägg där den ena eller andra IdP:n utgör en Proxy mot 

federationen, men oavsett lösning så måste hela tillitskedjan vara granskad. 

Kan ni skicka me Checklistan? 

Antar att ni kan jobba med oss i vårt befintliga LIS från Stratsys/DirSys? 

SITHS ingår. är det även mobilt SITHS då 

Var hittar vi Checklistan? 

Checklistan kan ni hitta på vår hemsida här: https://e-identitet.se/auth/federationer/sambi/ 

Mobilt SITHS ingår inte i det upphandlade grundpriset men kan väljas som tillägg. 

Fullständig HSA-anslutning kräver Sjunet registrerat för kommunen. 

Anslutningsprocess 

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

Fas 1 – Avtal och utbildning inkl. prov, (2h, genomförs själv av Användarorganisation) 

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

Fas 3 – Godkännande av Sambi, (<1v) 

Kan vi göra ovanstående faser utan kostnad (medlem)?, detta för att spara tid. 

Kan vi göra ovanstående faser tex ett år innan vi gör fas4? 

Fas 4 – Teknisk implementation (100% hos ombudet), (1v) 

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

Anslutning klar! 

Fas 6 – Uppföljning, internrevision, incidenthantering etc etc 



Fas 0-2 kan absolut genomföras innan Användarorganisation går vidare med den tekniska 

implementationen. 

Det skulle verkligen vara till stor nytta om Pascal kommer in 

Dum (?) fråga: De som har SITHS-kort hos oss idag, kommer de in i Förskrivningskollen? 

Ja, vi erbjuder temporärt en inloggningsknapp för de som ännu inte har egen inloggning godkänd för 

säker åtkomst. Denna fungerar enbart för Siths 


