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DIPS ASA 

EPJ/PAS, LAB, RIS og samhandlingsløsninger for hele Norge 

Hovedkontor i Bodø 

 

Tromsø 

 

Trondheim 

 

Oslo 

 

ca. 150 ansatte 

 

Har bygget systemer og 
kompetanse siden 1987 

ISO 9001  



1. Kompliserte pasienttilfeller 
(”kronikerpasienten”) som mottar 
hoveddelen av behandlingen på et 
lokalsykehus mens den avanserte 
behandlingen skjer på et eller flere 
universitetssykehus 

– Kjernejournalen skal kun innholde opplysninger 
om medikasjon m/CAVE og kritisk informasjon.  

2. Økt spesialisering - samarbeidende helsepersonell 
som er ansatt i andre virksomheter (foretak), men 
som deltar i behandlingen av pasienten. 

 

Hvorfor ”tilgang på tvers” av virksomheter? 



Nivå 3: på tvers av foretak (samhandling)  
Sikkerhetsmekanismer på tvers av foretak må 
være minst like sikker som innen samme foretak 

Nivå 2: tvers av systemer (integrasjoner) 

 Sikkerhetsmekanismer på tvers av systemer må 
være minst like sikker som innen ett system 
med EPJ-opplysninger (i samme foretak) 

Nivå 1: innen samme system  
Sikkerhetsmekanismer innen ett system må 
være ”compliant” med lover og forskrifter, EPJ-
standard og Norm for informasjonssikkerhet 

 

 

Grunnleggende krav 



1. Autentisering 

– Hvem er det jeg snakker med?  

– Single-sign-on (federering) 

2. Autorisasjon  

– Hva har du lov å gjøre? 

– Tilgangskontroll (preventiv) 

3. Audit (hendelsesregistrering) 

– Hvem har sett hva? 

– Hvem har oppdatert hva? 

– Etterkontroll (reaktiv) 

 

”Ortogonale” sikkerhetsbegreper 



Dagens situasjon - mange  
selvstendige sikkerhetdomener (security realms) 

EPJ-system 
Windows 

nettverksdomene 
(AD) 

PKI i Helsenettet 

AKIS y... 

RIS 

Operasjons 
planlegging 

• Problem 1: Ulike selvstendige autentiseringsløsninger  

• Problem 2: Ulike krav til autorisasjon 

• Problem 3: Ulike krav til hendelsesregistrering (audit) 

 

 



• I utgangspunktet samme prinsipper for tilgang innen 
samme system, på tvers av system og virksomheter 
– Autentisering, autorisasjon og hendelsesregistrering (sporing) 

• Tilleggskrav for tilgang på tvers av virksomheter 

– Avtale mellom virksomheter må være inngått på forhånd 
for lesetilgang (og evt. skrivetilgang) 

– Krav om uttrykkelig (eksplisitt) samtykke ved forespørsel 
om tilgang 

• Samtykke må evt. innhentes (manuell håndtering) 

– Kun tilgang på ”strukturerte helseopplysninger” 

 

Krav gitt i helseinformasjonssikkerhetsforskrift 



• Andeby Lokalsykehus  (Lokal) 

• Calisota Universitetssykehus (Uni) 

• Pasient Langbein har en epilepsi hvor han hovedsaklig 
behandles ved lokalsykehuset, men har noen reiser for 
behandling ved Uni også. Det gjør at Langbein har EPJ 
opplysninger registrert begge steder. 

• Behandlingsansvarlig lege ved Lokal er Doktor Donald 

• Forutsetninger: 
– Det foreligger en avtale mellom Lokal og Uni om tilgang på tvers 

– Doktor Donald er registrert som bruker i EPJ-Lokal og EPJ-Uni 

– Langbein har samtykket i ”tilgang på tvers” registrert i EPJ-Uni 

Eksempel - ”kronikerpasienten” Langbein 



• Etter at Langbein var inne til ny type behandling ved Uni 
forrige uke, har han hatt mye svimmelhet. 

• Langbeins fastlege, Doktor Klaus, henviser Langbein til 
Andeby Sykehus (Lokal) 

• Doktor Donald vurderer henvisning og beslutter at Langbein 
skal inn til en undersøkelse ved Nevrologisk Poliklinikk ved 
Lokal 

• Doktor Donald ønsker å ta en titt på opplysninger om det 
som ble gjort av behandling under oppholdet ved Uni. 

 

 

Scenario: Komplikasjon etter behandling 



Hendelsesregistrering (Audit) 
Attributter som skal registreres: 
-Tjenesteyter (brukerrolle) 
- Hvilket besluttet tiltak som ble benyttet som grunnlag. 
- Tidspunkt 
 

Autentisering 

(tjenesteyter) 

EPJ-system Nettverk 

”Federering” 

Autorisering 

Attributter nødvendig  for å  autorisere: 
-Tjenesteyter (brukerrolle)? 
- Hvilket besluttet tiltak skal benyttes som grunnlag? 
- Sperringer? 
-Tilgang på hva (hele epj, journalgrupper eller enkeltdok)? 

- Nivå av tilgang? lese, skrive? 
  
 

Brukes ved 
autorisasjon 

-Nevrologisk avd. 
- Nevrologisk pol. 
- Osv. 
 

Nivå 1: Innen samme system 

HPR-nr 

HER-id 



EPJ 

Donald 

Pasient 

Organisasjonsenhet 

gjennomføres 

ved en... 

gjelder.. 

gir tilgang til... 

Rolle 

sin journal... 

Organisasjonsenhet = 

Rolle 

betingelse 

for tilgang 

= 

Vurderende 

lege 

beslutter... 

Poliklinisk besøk 

Beslutningsstyrt tilgangskontroll i et nøtteskall 

.. for bruker 

Nevrologisk poliklinikk 

Lege 

Fastlege 

til.. 

sender 

henvisning 

til 

http://disneyon10bucksaday.blogspot.com/2010/08/plan.html


LA OSS OPPSKALERE BESLUTNINGSSTYRT 
TILGANGSSTYRING TIL EN 
TJENESTEORIENTERT ARKITEKTUR (SOA) PÅ 
TVERS AV VIRKSOMHETER 





Identifisere autorisasjonsattributter 

Calisota 
Uni-sykehus 

Andeby 
Lokalsykehus 

Uni Lokal DMZ 
Brannmurer 
Helsenett 
 

Attributter som må følge forespørselen 
1. Hvem snakker jeg med? 
2. Hvilken rolle?  
3. Hvilken organisasjonsenhet? 
4. Hvilken beslutning skal  brukes 

som grunnlag for tilgangen 

Tjen
esteyter 

5. Tilgangsnivå (Lese – avledes fra  
tjenestens karakter ”Get...”) 

6. Tilgang på hva? Et bestemt dokument 
angitt i DocID (parameter) 

7. Er noen dokumenter sperret? 
 

SOAP-melding 

Header 

Request 

Reply 

Body 

SAML 

GetEHR... 
DocID 

GetEHRDocById(DocID) 



Brukerrolle 

Semantisk interoperabilitet 

Calisota 
Uni-sykehus 

Andeby 
Lokalsykehus 

1. Hvem snakker jeg med? 
 
 

2. Hvilken rolle?  
 
 
 

3. Hvilken organisasjonsenhet? 
 
 
 

4. Hvilken beslutning skal  brukes 
som grunnlag for tilgangen 

Tjen
esteyter 

Request 

GetEHRDocById(DocID) 

HER-id Personlig  kvalifisert 
x.509 sertifikat 

Brukernavn 
RESH-id 

BeslutningsInfo 

Rollekode 

Org.enhetsnavn 

HPR-nr 

<Proprietær> 
<Nasjonale 
standarder> 

Fnr 



Tillitt til hvem og påstander fra hvem? 

Calisota 
Uni-sykehus 

Tjen
esteyter 

x.509 sertifikat 
(virksomhet) 

SOAP-melding 

Header 

Request 

SAML 

GetEHRDocById(DocID) 

Må oppfattes som  
påstander (”claims”) gjort 
av den som signerer  
meldingen 

Nettverk 
Andeby 
Sykehus 

Donalds kvalifiserte 
x.509 sertifikat 
(”Person Høyt”)? 

Andeby 
Lokalsykehus 

Spørsmålet er om vi stoler på den 
som signerer? 

x.509 sertifikat 
(virksomhet) 

x.509 sertifikat 
(virksomhet) 

Body 
... 

EPJ-system  
Andeby 

NB! Tasting av 
PIN-kode for 
hver melding!!! 

 Hvem snakker jeg med? 
 

 Hvilken rolle?  
 

 Hvilken organisasjonsenhet? 
 

 Hvilken beslutning skal  brukes 
som grunnlag for tilgangen 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 

1 

NB! Forenklinger 
er gjort 

? 

? 

? 

Er tjenesten autentisk? 
 

http://www.clker.com/clipart-3592.html
http://www.clker.com/clipart-3592.html


Mulig løsning – claims based architecture? 

Calisota 
Uni-sykehus 

Tjen
esteyter 

x.509 sertifikat 
(virksomhet) 

SOAP-melding 

Header 

Request 

SAML 

GetEHRDocById(DocID) 

Nettverk 
Andeby 
Sykehus 

Donalds kvalifiserte 
x.509 sertifikat 
(”Person Høyt”)? 

Andeby 
Lokalsykehus 

x.509 sertifikat 
(virksomhet) 

NB! Forenklinger 
er gjort 

Body 
... 

EPJ-system  
Andeby  Hvem snakker jeg med? 

 
 Hvilken rolle?  

 
 Hvilken organisasjonsenhet? 

 
 Hvilken beslutning skal  brukes 

som grunnlag for tilgangen 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 
2 3 4 

Autentiserer (”logger på”) 

nettverket med smartkort og sertifikat 

federering 

1 

1 

http://www.clker.com/clipart-3592.html
http://www.clker.com/clipart-3592.html


• Det skal kun finnes én SA for tilgang i samme system, på tvers av 
systemer og mellom virksomheter. 

– Claims based architecture 

• ”Compliance” til lover og forskrifter og Normen 

• SA skal dekke alle nivåer i helsevesenet  

– primær-, spesialist- og helse & omsorgstjenesten 

• SA skal omfatte tilgang til Nasjonal Kjernejournal  

• SA skal omfatte tilgang til Nasjonale Helseregistre 

• SA skal være kompatibel med KITH samhandlingsarkitektur 

• Dokumentorientering  

– Støtte HL7 CDA, EPJ-std Dok, EN-13606 Doc,  OpenEHR Doc 

– HL7 Document Manager eller IHE XDS 

• Mest mulig felles teknologisk basis  

– WS-*, REST/OAuth2 og SAML 

 
 

Sikkerhetsarkitektur (SA) er infrastruktur 



Sist men ikke minst vil én felles SA bidra til... 

Høyere kvalitet 

 
Tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet 

 

EPJ-system 
Lokal 

Kjernejournal EPJ-system 
Uni 

Helseregister 

Færrest mulig unntak 

 
Mindre kompleksitet 
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