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1 Inledning 
Moderator: Sambi/Internetstiftelsen 

2 Bordet runt 

2.1 E-hälsomyndigheten 
Trycker på att Säker åtkomst behöver bli löst innan 1 maj 2023 för att kunna 
ansluta till NLL. 

Version 2 av Förskrivningskollen lanseras den 28 november. Fler funktioner som 
beslutsstöd och möjlighet att förskriva är med i releasen. 

Avser att ta upp i Förvaltningsrådet frågan om att utöka Sambis attributprofil med 
ytterligare attribut. 

Ser gärna att Sambi försöker få in fler användare till Förskrivningskollen.  

2.2 VGR 
Jobb med att uppgradera till 2.1 version av deras IdP för att stödja mobil-SITHS. 

Det finns ett antal applikationer som ligger i trial. 

Diskussion om OpenID Connect då en OpenID Connect Federation Specification 
nyligen godkänts som en OpenID Implementers Draft.  

UP: Sambi/Internetstiftelsen ska undersöka den nya versionen av specifikationen 
av OpenID Connect. 

2.3 VästKom 
Västkom fick förhinder men Sambi/Internetstiftelsen berättade att de haft möte 
med VästKom där de kommit överens om att de ska utföra utbildning om Sambi 
och dess säkerhetsarbete. 

2.4 Region Stockholm 
Det pågår diskussioner kring federationsfrågor på regionledningsnivå. Vi väntar på 
beslut.  

2.5 Apoteksaktörer 
Inga apoteksaktörer anslöt till mötet. 

2.6 Sambiombud 
Svensk e-identitet har haft dialog med VästKom gällande testkommun. Låg aktivitet 
i väntan på fastställd tidsplan.  

Ett par förnyade tillitsgranskningar av befintliga användarorganisationer. 

Har nyligen fått förnyat godkännande av sin granskning som Sambi-ombud.  

http://www.sambi.se/
mailto:info@sambi.se


Sambi  
www.sambi.se 
info@sambi.se 

 

 

2.7 Övriga deltagare 
- 

3 Förvaltningsrådet 
Nästa möte med förvaltningsrådet är inbokat om någon vecka och då behöver det 
beslutas i några principfrågor. När det är gjort så kan vi arbeta med konkreta frågor 
som attribut, OpenID Connect, tillit och ifall man ska kunna märka upp 
granskad/inte granskad i metadatat. Protokollen från mötena är tillgängliga på 
Sambi-webben. Deltagare på mötet är VGR, Region Stockholm, Svensk e-identitet, 
E-hälsomyndigheten och Acceptus. Det är öppet ifall fler är intresserade av att gå 
med.  

4 Sambis styrgrupp 
Sambis nya styrgrupp hade sitt första möte den 16 november, protokollet återfinns 
på Sambi-webben. Styrgruppen önskar se än bredare representation från regioner, 
kommuner och apoteksaktörer.  

Nästa möte är inbokat till den 7 december. 

5 Fortsatt konceptutveckling Sambi 
Inget nytt. 

6 Federationsoperatören 
Inget nytt. 

7 Sambis tillitsgranskningstjänst 
Region Stockholm har synpunkter på processen som de vill framföra när de fått 
igenom sina två granskningar. 

8 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmälda. 

9 Uppdragspunkter 
Sambi/Internetstiftelsen ska undersöka den nya versionen av specifikationen av 
OpenID Connect. 

10 Kommande möten 
Det beslöts att nästa möte med Sambis arbetsgrupp ska hållas tisdag den 1 februari 
kl. 10.00-11.30 via Zoom.  
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