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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.  

Tittar just nu in på att låta inloggningen till Klas – det nationella systemet för 
beställning och godkännande av licensläkemedel – ske via Förskrivningskollen. I så 
fall skulle veterinärer och eventuellt de som arbetar på apotek tillkomma. I något 
läge skulle det kunna vara intressant med en pilot med veterinärer. 

2.2 VGR 

Kunde ej närvara på mötet. 

2.3 VästKom 

Inget nytt gällande tidplan. 

2.4 Region Stockholm  

Det diskuteras federation men just nu händer det inte så mycket som berör Sambi. 

2.5 Apoteksaktörer 

Apoteket AB ska börja kolla på SITHS eID-appen för att se hur det fungerar med det 
interna PKI. 

2.6 Sambiombud  

Två omgranskningar har genomförts. 

Pågående dialoger med apoteksaktörer som vill ha åtkomst till NLL. 

2.7 Övriga deltagare 

- 

3 Förvaltningsrådet 

Arbetet med att ta fram arkitekturprinciperna fortgår. De övergripande principerna 
kan förhoppningsvis spikas nästa vecka.  
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4 Sambis styrgrupp 

Sambis styrgrupp hade möte den 15 februari. Styrgruppen har fått ytterligare en 
medlem i Kronans apotek. Nästa ordinarie möte är i maj. 

5 Sambis tillitsgranskningstjänst 

Önskemål har framkommit om ett förenklat förfarande vid granskning av flera 
tjänster från samma tjänsteleverantör. Sambi har fått flera förslag på förbättringar 
att jobba vidare med. 

6 Federationsoperatören 

Inom Skolfederation så undersöks en ombudstjänst för att hantera de många små 
huvudmännen som har behov av paketeringar. 

Kontosynk byter namn till Moa (Machine and Organization Authentication). 

7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

8 Uppdragspunkter 

Inga nya uppdragspunkter. 

9 Kommande möten 

Det beslöts att nästa möte med Sambis arbetsgrupp ska hållas onsdag den 4 maj kl 
15.00-16.30 via Zoom.  
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