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1 Inledning 

Moderator: Sambi/Internetstiftelsen 

Presentation av ny chef för Federated Services.  

2 Bordet runt 

2.1 E-hälsomyndigheten 

Det är fortfarande anslutning med Säker åtkomst som gäller för att få tillgång till 
Nationella läkemedelslistan (NLL) efter den 1 maj 2023. 

Undersöker ifall inloggning till Klas – systemet där man hanterar och ansöker om 
licenser – går att ordna via Förskrivningskollen. Välkomnar veterinärer för att 
använda testmiljön.  

2.2 VGR 

Just nu är det arbete med mobil-SITHS och trialmiljö för att få det på plats. 

2.3 VästKom 

Arbetar med att ta fram en PoC som förhoppningsvis kommer igång innan 
sommaren. 

2.4 Region Stockholm  

Mycket möten och diskussioner pågår inom regionen men just nu händer det inte 
så mycket som berör Sambi. 

2.5 Apoteksaktörer 

Inga närvarande. 

2.6 Sambiombud  

Närvarande ej men lät meddela att anslutningar av nya användarorganisationer 
pågår och ett par av dem är igång för test.  
 
Arbetar vidare med ombudsrollen och har flera pågående dialoger med 
apoteksaktörer och kommun. 

2.7 Övriga deltagare 

- 

3 Federationsoperatören 

Miljön har uppdaterats. Arbetet med att gå över till de nya servrarna har pågått 
sedan det nya driftsavtalet slöts i december.  
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4 Förvaltningsrådet 

Arkitekturprinciperna är nu spikade och de ska vara vägledande när 
förvaltningsrådet behöver fatta beslut. De fyra vägledande principerna är tillit, 
interoperabilitet, lös koppling och inkluderande. Principerna finns utförligare 
beskrivna med motivering och förväntad effekt och kommer att publiceras på 
Sambis webbplats när de är klara. 

En synpunkt inkom om att det skulle vara bra att ha samma namnstandard och 
attribut som Sweden Connect så att man slipper implementera dubbelt i tjänster.  

5 Sambis tillitsgranskningstjänst 

Apotea AB fick godkänt som tjänsteleverantör idag. 

6 Federationer i SOU 2021:62 

Diskussion om vad som skrivs om federationer i utredningen om betrodda tjänsters 
slutbetänkande SOU 2021:62 Användning av e-legitimation i tjänsten i den 
offentliga förvaltningen, vilken regeringen remitterat. 

7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

8 Uppdragspunkter 

Sambi/Internetstiftelsen ska undersöka den namnstandard och de attribut som 
Sweden Connect använder sig av.  

9 Kommande möten 

Det beslöts att det blir uppehåll under sommaren och nästa möte med Sambis 
arbetsgrupp ska hållas måndag den 22 augusti kl 15.00-16.30 via Zoom.  
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