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1 Inledning 
Moderator: Sambi/Internetstiftelsen 

Inledde med att presenterade de mötesdeltagare som anslutit till mötet. 

2 Bordet runt 

2.1 E-hälsomyndigheten 
E-hälsomyndigheten 

Deltog på seminariet den 6 oktober.  

Version 2 av Förskrivningskollen kommer att lanseras den 28 november. VGR 
kommer att få en egen inloggningsknapp för Sambi-inloggning.  

Diskussion om hur man kan separera organisationer som ligger bakom en och 
samma IdP. 

Välkomnar pilotkommun att ansluta med katalog och IdP till Förskrivningskollen.  

2.2 VGR 
VGR 

Har två e-tjänster anslutna.  

Arbete med att upprätta Sambi-inloggning via VMware för användarklienter. 

Kommer framåt med mobil-SITHS.  

2.3 VästKom 
Västkom 

Har fått mycket positiv feedback efter seminariet.  

Västkom kommer att börja arbetet med att titta på nästa fas imorgon.  

Kommunerna har kommit långt med att införa LIS.  

Pågående dialog med Svensk e-identitet för att sätta tidplan för Lerum som är 
testkommun.   

Har tagit initiativ till att sätta upp en arena för löpande möten för samverkan 
mellan VGR, Svensk e-identitet och Internetstiftelsen. 

Sambi/Internetstiftelsen: Under seminariet den 6 oktober delades deltagarna in i 
diskussionsgrupper för att diskutera kommunens utmaningar och viktigaste frågor 
inför anslutning till FVM. Under diskussionerna lyftes bland annat frågor om 
tidplan, kostnad, roller och samverkan. 
 
VGR: De frågor som lyfts under seminariet hanteras inom FVM-projektet. 

2.4 Region Stockholm 
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Region Stockholm 

 

2.5 Apoteksaktörer 
Apoteket 

Planerar att köra på samma lösning som idag, via Sambi, till Säker åtkomst.  

2.6 Sambiombud 
Svensk e-identitet 

Deltog i seminariet den 6 oktober. 

Diskuterat med VGR och Internetstiftelsen hur vi ska hantera privata vårdgivare 
inom VGR.  

Vill komma igång med arbetet med Lerum inom kort. 

2.7 Övriga deltagare 
- 

3 Fortsatt konceptutveckling Sambi 
Sambi/Internetstiftelsen 

Presenterade tankar kring konceptutveckling och eventuella nya paketeringar av 
federationen. En lösare koppling mellan medlemskap och tillitsnivå skulle erbjuda 
fler möjligheter genom en lägre tröskel för anslutning. Se presentation för mer 
detaljer. 

Vi ser att det finns synergier mellan Sambi och Skolfederation och det finns även 
ett behov av att interfederera.  

Stöttepelarna presenterade ett förslag på vidareutveckling av granskning av 
specifika attribut för åtkomstkontroll. Se presentation för mer detaljer. 

Diskussionen fortsätter.   

4 Förvaltningsrådet 
Sambi/Internetstiftelsen 

Tidigare hade vi ett Förvaltningsråd, Ändringsråd och en Attributgrupp men vi såg 
ett behov av att hålla ihop det. Så nu utgår vi ifrån en grupp och så ser vi framöver 
om vi behöver bryta ut i andra grupper. Vi kör möten var tredje vecka och kommer 
att ha lite workshops där emellan. 

5 Sambis styrgrupp 
Sambi/Internetstiftelsen 
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Första mötet för Sambis nya styrgrupp är senare idag den 19 oktober. I styrgruppen 
finns representanter från VGR och E-hälsomyndigheten.  

6 Federationsoperatören 
Sambi/Internetstiftelsen  

Vi håller på att planera en ny molnmiljö. Vi ser också över loggar och vår backlogg.  

7 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmälda. 

8 Uppdragspunkter 

9 Kommande möten 
Det beslöts att nästa möte med Sambis arbetsgrupp ska hållas tisdag den 16 
november kl. 10.00-11.30 via Zoom.  
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