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1 Inledning 
Moderator: Staffan Hagnell, Sambi/Internetstiftelsen 

2 Bordet runt 

2.1 E-hälsomyndigheten 
För att få tillgång till Nationella läkemedelslistan (NLL) så behöver anslutning med 
Säker åtkomst ske senast den 1 maj 2023. 

Den 28 november släpptes en ny version av Förskrivningskollen. Nyheter är 
övergång till containerplattform, att det finns beslutsstöd och att det går att 
förskriva. VGR har numera en egen ingång på samma sätt som Region Stockholm. 
Det finns även ingång för fritidsförskrivare med inloggning via Freja e-id. Nästa 
release är inplanerad den 16 februari. 

Det finns tankar på att låta inloggningen till Klas – det nationella systemet för 
beställning och godkännande av licensläkemedel – ske via länk som blir tillgänglig 
via inloggning i Förskrivningskollen. 

2.2 VGR 
Just nu är det fokus på mobil-SITHS och de lokala IdP:erna har uppdaterats. 
Autentiseringsklienter måste ut och där kan testfaserna ställa till det.  

Arbete sker i Ineras referensgrupp för SITHS – Ny lösning SITHS – tillsammans med 
flera andra regioner. Just nu diskuteras hur man ska kunna onboarda identiteter 
under Loa3 för utländsk vårdpersonal utan svenska personuppgifter. 

2.3 VästKom 
Den officiella tidplanen för FVM har ännu inte publiceras. Det är fler än hundra 
tusen anställda inom VGR och de 49 kommunerna som berörs av FVM. Utöver 
detta berörs även ca två hundra privata vårdgivare. 

2.4 Region Stockholm 
Just nu händer det inte så mycket som rör Sambi. 

2.5 Apoteksaktörer 
Apoteket AB berättade att de arbetar med anpassningar. 

David Skullered, E-hälsomyndigheten, flikade in att det finns alternativ till knappen-
lösningen och det är alltid intressant att få in användare till testmiljön. Separat 
möte bokas för att diskutera vidare. 

2.6 Sambiombud 
Läget är relativt oförändrat sedan sist, väntar på att FVM-projektet ska dra igång. 
Har dialog med apoteksaktörer. 
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2.7 Övriga deltagare 
- 

3 Förvaltningsrådet 
Arbete pågår med att ta fram arkitekturprinciper. Fyra kandidater finns – prioritera 
öppna standarder, återanvända så mycket som möjligt av det som finns, lös 
koppling där man kan välja lösning själv, interoperabilitet. Det ger en bättre 
vägledning när det ska tittas in på andra frågor och det behöver vara på plats för 
att kunna gå vidare med arbetet att se över attributen. 

Sambis tillitsgranskare Lars Johansson påtalade vikten av att använda sig av en 
terminolog vid arbetet med attributen. 

4 Sambis styrgrupp 
En ny styrgrupp för Sambi etablerades under hösten 2021 och den består av 
ledamöter från E-hälsomyndigheten, Kronans apotek, Region Stockholm, VGR och 
Sambi/Internetstiftelsen. Styrgruppen är till för att besluta om förändringar i 
Sambi. 

5 Seminarium om Open ID Connect i federation 
Ett seminarium om Open ID Connect i federation är inplanerat till den 16 februari kl 
9.00-12.00. Anmälda deltagare kommer från kommuner, regioner, myndigheter, 
integratörer m fl. Alla är välkomna att anmäla sig via Sambis webbplats. 

6 Fortsatt konceptutveckling Sambi 
Arbete pågår med att utveckla federationskonceptet. Just nu fångas förbättrings- 
och förändringsförslag upp internt och längre fram kommer input efterfrågas 
externt. Sedan kommer dessa prioriteras och läggas in i en roadmap för utveckling. 
Ifall någon har förslag redan nu så går det att kontakta Robert Rhudin Sundin 
direkt. 

7 Federationsoperatören 
Fedreg-systemet håller på att uppgradera version av Openshift och befinner sig nu i 
testfas.  

8 Sambis tillitsgranskningstjänst 
Ett team kommer att sättas ihop av representanter från Region Stockholm och 
Sambi/Internetstiftelsen. De kommer att se över erfarenheterna från Region 
Stockholms senaste granskning i syfte att förenkla processen för tillitsgranskning. 
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9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmälda. 

10 Uppdragspunkter 
Sambi/Internetstiftelsen ska undersöka den nya versionen av specifikationen av 
OpenID Connect. Klar 2022-02-01 

11 Kommande möten 
Det beslöts att nästa möte med Sambis arbetsgrupp ska hållas onsdag den 16 mars 
kl 15.00-16.30 via Zoom.  
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