Offert - Sambi anslutning SMART
Offerten är giltig i 30 dagar från mottagande
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Om Sambiombudstjänsten
Från november 2019 (ursprungligen maj 2019) måste alla vård- och omsorgsgivare som
1
hanterar information från eHälsomyndigheten vara anslutna till Sambi . Med Sambi behöver
personal inom vård, omsorg och hälsa bara ha en inloggning till alla anslutna e-tjänster, istället
för flera olika.
Sambiombud är en tjänst för att på enklaste sätt få tillgång till Sambi. I vår paketering
Sambi-anslutning SMART är allt paketerat för att minimera er insats och tiden från ansökan till
anslutning minimal. För er som har särskilda behov finns tjänsten Sambi-anslutning CUSTOM.
Den ger större frihet att anpassa anslutningen men det påverkar också tidplan, ansvar och
kostnader.
Förutom att förenkla för er som kund är vårt viktigaste uppdrag att bidra till en ökad
informationssäkerhet inom svensk vård och omsorg, initialt men framförallt över tid. Det
innebär att när ni tecknar avtal med Svensk e-identitet så slipper ni oss inte. Det är när
anslutningen till Sambi är klar som arbetet börjar på allvar. Vi kommer att ställa krav på er samt
följa upp ert kvalitetsarbete löpande under många år framåt.
För att ansluta er till Sambi använder vi oss av en helt elektronisk process. Allt som krävs för
anslutning finns färdigpaketerat i tjänsten. Ni guidas steg för steg genom processen tills ni är
anslutna. BankID eller SITHS/Efos-kort krävs av de som som ska ansöka och administrera era
uppgifter.
Sambiombudstjänsten är anpassad för att passa veterinärer, apotek och alla former av vårdoch omsorgsgivare.

Allt detta ingår i vår Sambiombudstjänst:
Administrativt stöd
●

E-tjänst med färdiga mallar för Ledningssystem (ISO 27001), riskanalys, tillitsdeklaration
och internrevision.
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●

E-tjänst där alla avtal med Sambi enkelt tecknas.

●

Möjlighet att välja mellan färdiga GDPR-säkrade PUB-avtal från oss, SKL eller egna.

●

Katalogtjänst för administration av uppgifter om veterinärer och apotek.

Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg.
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●

Utbildning av berörda roller i er organisation.

●

Löpande internrevision och uppföljning.

●

Återkommande tillitsdeklaration och riskanalys.

●

Stöd vid informationssäkerhetsincidenter.

●

Elektronisk underskrift och långtidslagrade avtal.

●

En avtalspart för allt som rör Sambi.

Tekniskt stöd
●

Intygstjänst (IdP) för teknisk anslutning till Sambi.

●

Publicering av organisationens metadata i Sambi.

●

Intygstjänstens anslutning till HSA eller valfri attributkälla för hämtning av
behörighetsstyrande attribut.

●

Alla godkända metoder för inloggning till Sambi (SITHS/Efos, Freja eID+ med ﬂera).

●

Fritt antal användare och inloggning till alla tjänster i Sambi.
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Abonnemang & priser
Sambi-anslutning SMART
Sambiombudstjänsten är anpassad för att passa alla former av vård- och omsorgsgivare, apotek
och veterinärer. Det här är vårt enklaste abonnemang SMART.
Vår Sambi-anslutning SMART innehåller allt ni behöver för att ansluta till Sambi på enklaste sätt
och till lägsta kostnad. SITHS/Efos-kort används som metod för inloggning och rätten att
använda Sambi styr ni via medarbetaruppdrag i HSA alternativt via Svensk e-identitets
tillhörighetsregister. Registret kan enkelt administreras via vår e-tjänst. Behörighetsstyrande
attribut för nationella e-tjänster som exempelvis Pascal administrerar ni som vanligt via HSA.
SMART passar allt från enmansföretag till landsting.
Startavgift: 6 000 kr (4 000 kr för organisationer med färre än 10 anställda)
Månadsavgift: 3 083 kr (2 583 kr för organisationer med färre än 10 anställda)
För apotek tillkommer 333 kr per månad för ett Legitimationsregister.

På alla priser tillkommer Sambis avgifter enligt nedan.
Medlemsavgift Sambi
Upp till 9 anställda
10 - 99 anställda
100 - 499 anställda
500 - 999 anställda
1 000 - 4 999 anställda
Över 5 000 anställda

Kostnad per månad
83 kr
417 kr
833 kr
1 667 kr
3 333 kr
4 167 kr

Sambis granskningsavgift

Kostnad per månad
222 kr
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Prisexempel Sambi-anslutning SMART
Prisexempel - medelkommun
Alla kostnader inkluderade för en medelkommun med 2 000 anställda.
Startavgift: 6 000 kr
Månadsavgift Svensk e-identitet: 3083 kr
Månadsavgift från Sambi: 3555 kr (3333 kr+222 kr)
Total månadsavgift: 6 638 kr
Prisexempel - liten vårdgivare
Alla kostnader inkluderade för ett företag med 5 anställda.
Startavgift: 4 000 kr
Månadsavgift Svensk e-identitet: 2 583 kr
Månadsavgift från Sambi: 305 kr (83 kr + 222 kr)
Total månadsavgift: 2 888 kr

Volympriser
Vid inloggning via den intygstjänst som ingår i Sambiombudstjänsten finns begränsningar i
antalet fria inloggningar. Upp till 3 000 inloggning ingår. För högre volymer tillkommer avgifter
enligt nedan:
Antal inloggningar
0 - 3 000
3 001 - 15 000
15 001 - 60 000
60 000 - 250 000
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Så går det till
Nedan kommer en beskrivning av hur anslutningen via oss som Sambiombud går till.

Roller att tilldela
Dessa roller kommer att behöva utses i ansökningsprocessen:
● Sökanden - En administrativ roll som kan administrera ansökningen.
●

Firmatecknare eller person(er) med dokumenterad delegation - För den som
ska skriva under handlingarna kräver vi firmatecknare eller delegeringsordning där
ansvar och namn framgår tydligt

●

Informationssäkerhetsansvarig - Närmare förklaring ges i e-tjänsten

●

Huvudkontaktperson - Den person som är vår kontaktperson efter att Sambi godkänt
er som medlemmar.

●

Registeransvarig (behövs ej om HSA används) - Den person som ska registrera de
personer som ska använda Sambi, registreras i databas.

Alla ovanstående roller/personer måste ha tillgång till SITHS/Efos eller BankID.

Anslutningen - steg för steg
Som Sambiombud arbetar vi för att göra er anslutning till Sambi så enkel som möjligt.
1. Gå till https://avtal.e-identitet.se/sambihuvudavtal för att påbörja processen. Ni anger
de o
 rganisations- och personuppgifter som krävs för att teckna avtal.
2. Under processens gång kommer ni att få läsa information och svara på frågor för att
bevisa att ni förstått omfattningen av Sambi och ert ansvar som Sambimedlem.
3. Rollerna och ansvarsområdena informationssäkerhetsansvarig, huvudkontaktperson och
registeransvarig ska tilldelas.
4. Val av källa för attributregister görs.
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5. Tre avtal tecknas elektroniskt i tjänsten, avtalet om sambiombudstjänsten med Svensk
e-identitet, medlemskap i Sambi samt tillitsgranskningsavtal. A
 vtalen skrivs under av
behörig undertecknare med BankID eller SITHS/Efos-kort och gäller i 12 månader.
6. Ni bokar tid direkt i e-tjänsten för tillitsdeklaration respektive riskanalys och
internrevision med Svensk e-identitet.
7. Ledningssystem för informationssäkerhet (LiS) och tillitsdeklaration upprättas
elektroniskt.
8. Riskanalys och internrevision genomförs direkt i e-tjänsten. E
 n handläggare stöttar
under genomförandet.
9. Alla handlingar och avtal ska godkännas av Sambi innan processen fortsätter.
10. Efter att besked från Sambi kommit, kommer ett godkännande eller en förfrågan om
komplettering till er från Svensk e-identitet.
11. Tjänsten sätts upp tekniskt så att inloggning kan ske.
12. Nödvändiga attribut som mottagande system behöver för att behörighetsstyra läggs in
av er innan inloggning kan ske till avsedda system.
13. Efter anslutning kommer vi fortlöpande att stötta er i ert informationssäkerhetsarbete
samt ställa krav och kontrollera efterlevnad.

Optioner
HSA & SITHS/Efoskort
För de organisationer som behöver SITHS/Efos-kort kan vi erbjuda vår ombudstjänst för HSA
och SITHS/Efos. Läs mer och beställ här https://e-identitet.se/tjanster/hsa/
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