
Sambi eller inte? 
Vad är det som gäller? 

 
Jörgen Hellgren 



• Hur var det tänkt, hur är det nu och hur kommer det att bli? 

• Vad händer med Sambi? 

• Sammanfattning 

Agenda 



• HSA- och SITHS-ombud 

• Inloggnings- och signeringstjänster 

• Sambiombud 

• Sysselsätter ca 40 personer 

Om Svensk e-identitet 



• Alla skulle in i Sambi-federationen 

• Tillitsdeklaration 

• Riskanalys 

• Ledningssystem 

• Medlemsskap 

• En IdP per vårdgivare 

• Även tjänsteleverantörerna  

• SKL och Inera var med från start 

• Maj 2019 blev november 2019 

• EN inloggning till alla vårdsystem utan nya integrationer 

Hur var det tänkt? 



• Direktanslutning 

• 5 556 kr/månad i fasta Sambiavgifter 

 

• Anslutning via Sambiombud 

• 6 805 kr/månad inklusive ”allt” 

 

• Anslutning via gruppkonceptet 

• Från några hundra kronor per månad 

Hur var det tänkt? (kostnader) 



• Tidplanen ändrad till 1 maj 2020 

• Sambi finns kvar 

• eHälsomyndigheten godkände Ineras alternativ 

• Offentligt finansierade vårdgivare 

• Pascal och NPÖ kräver inget avtal 

• Elevhälsovården omfattas 

• En integration per system 

• Tjänsteleverantörer behöver inte granskas 

• Endast SITHS som inloggningsmetod 

Vad gäller nu? 



• Sambi, Sambiombud och gruppkonceptet 

• Som tidigare 

 

• Anslutning via Inera 

• Kommun: 0,15 kr/inv/år + 15 000 kr i startkostnad + okänd 

kostnad per anslutet system 

• Privat: 3 000 kr/månad + 15 000 kr i startkostnad + okänd 

kostnad per anslutet system 

• Avtalet ska tecknas mellan vårdgivaren och Inera (hur 

kontrolleras?) 

 

Vad gäller nu (kostnader) 



• Ineras IdP blir utkonkurrerad 

• Sambi kommer att tyna bort men kärnan består 

• HSA kommer inte att vara den ”enda” katalogtjänsten 

• SITHS kommer att tappa mark 

• Federation ersätts av certifieringar och betrodda parter 

• Även de minsta kommer att inkluderas 

Hur kommer det att bli? 



• Se till att teckna avtalet med eHälsomyndigheten 

• Har ni ingen elvhälsovård och vill använda SITHS – Gör ingenting 

• Vill ni behålla Sambi – Agera nu 

• Vill ni vara smarta – Vänta till 15 juni 

• Vill ni hjälpa – Se till att genomfört ert val under hösten 

 

 

Sammanfattning (eller vad gör vi nu?) 



Tack för mig 

Jörgen Hellgren 

jorgen.hellgren@e-identitet.se 

 018-481 19 02 

 

 


