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Høring vedr. referencearkitektur for informationssikkerhed i sundheds-
væsenet 

Ved mail af 5. november 2012 har Sektor for National Sundheds-it sendt udkast til referen-
cearkitektur for informationssikkerhed i høring i Medicoindustrien med frist til 30. november. 
Medicoindustrien skal indledningsvist beklage, at vi først afgiver vores høringssvar d.d. 
  
Overordnet set er det Medicoindustriens opfattelse, at det fremsendte udkast er et godt, 
seriøst og gennemarbejdet oplæg til referencearkitektur. 
 
Nedenfor følger en oplistning af vores mere specifikke input  
 
Tekniske arkitekturer 
Flere afsnit om ’tekniske arkitekturer’ i afsnit 2.6.4 og .6.4 og 2.6.5" ser ud til at være åbne 
til en senere version af arkitekturen, og det er hensigtsmæssigt at der lukkes på det aktuelle 
niveau, og så vil vi udtrykke håb for at der arbejdes videre med at beskrive nogle åbne arki-
tekturer i disse afsnit.  
 
Reference til standarder  
Udkastet nævner både DS484 og ISO 27001, og her er det Medicoindustrien anbefaling at 
droppe anvendelsen af den gamle standard og straks anvende ISO27001. 
 
Mobilitet 
Udkastet nævner på side 19 at ’mobilitet skal understøttes på en ensartet måde’. Mobilitet 
og distribuerede systemer (med lokale lagre) stiller som beskrevet andre steder store krav 
om synkronisering af data, og disse dilemmaer vil vi anbefale får et øget fokus. Ligeledes på 
siden 19 nævnes dilemmaer omkring ’distribuerede data’. Ved distribution af data er det 
vores opfattelse, at det er vigtigt at tilhørende adgangsrettigheder lagres og sikres over-
holdt. 
 
Roller 
Nogle personer har forskellige roller - afhængig af om man på den aktuelle vagt arbejder i 
et plejeområde, akutmodtagelse eller på en operationsgang. Vi vil opfordre til, at  en fælles 
beskrivelse af adgangsrettigheder sikrer mulighed for at en person kan have flere roller. 
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Side 2 

 
Værdispringsreglen 
Det bør præciseres, at værdispringsreglen i forvaltningslovens § 28 stk. 2, nr. 3 og de di-
lemmaer der følger heraf i sagens natur er af administrativ og ikke teknisk karakter. 
 
Henvisninger 
Ved henvisning af en patient bør adgangen til de nødvendige patientdata automatisk gives 
til behandleren. 
 
 
Hvis der er behov for uddybning af vores input står vi naturligvis til rådighed herfor. 
              
      
Venlig hilsen 
 
Lene Laursen 
Vicedirektør  


