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Problem:

DGWS (Den Gode WebService) blev udviklet i 2005-2006. Profilen er implementeret i 
mere end 50 løsninger, og der foretages et stort antal kald af webservices baseret på 
denne profil. I december 2018 blev der alene på den nationale serviceplatform (NSP) 
foretaget mere end 100 mio. kald (svarende til ca. 2.000 i minuttet).

Da verden har ændret sig siden profilen blev udviklet, gav man den et ”servicetjek” i 
2013-2014 (det mellem parterne aftalte initiativ 3.4 i den ”Nationale Strategi for 
Digitalisering af Sundhedsvæsenet 2013 – 2017 – Digitalisering med effekt”).

Her påpeges, at DGWS har anvendelsesmæssige og sikkerhedsmæssige udfordringer, 
og mangler kompliance til standarder og markedet. 

Det anbefales, at man fremover benytter den fællesoffentlige web service profil (OIO 
IDWS)  samt overholder internationale standarder på sundhedsområdet (IHE XUA 
profilen).



IDWS-projektet

Som følge heraf blev der nedsat et profilerings- og afprøvningsprojekt, hvis 
formål har været at tilvejebringe og afprøve den nye IDWS XUA sikkerhedsprofil 
og afprøve denne i tre piloter. Denne afprøvning er del af den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategis initiativ 7.2 ”Fælles standarder for sikker udveksling af 
information”.
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Allan Hansen, Region Midtjylland allan.hansen@rm.dk

Kenneth Mose Kruuse, Digitaliseringsstyrelsen, kekru@digst.dk

Niels Rygaard, Aalbork kommune, rygaard@aalborg.dk

Ghita Thiesen Kommunernes Landsforbund, GHT@kl.dk

Søren Ærendahl Mikkelsen, Lakeside A/S, (projektleder) smi@lakeside.dk
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Udfordringer ved DGWS

1. Anvendelsesbegrænsninger ved DGWS

• understøtter kun system- og medarbejderadgang - ikke borgeradgang

• er låst til et fast og begrænset attributindhold

• bør ikke anvendes i usikre miljøer

2. Sikkerhedsmæssige udfordringer ved DGWS

• understøtter udelukkende SHA-1, som af flere kryptografer vurderes usikker

• token er langtidsgyldige og kan ikke bindes til brugskontekst - fx patient, service-
aftager og –udbyder

• det er ikke muligt at kryptere tokens eller indhold heraf

3. DGWS er en propritær standard

• har manglende kompliance til standarder og dyr at integrere til markedsprodukter

• har ringe synergi fra nationale og internationale fremskridt med standarder, 
protokoller, værktøjer, ”best practice” og øvrig innovation



Profileringsprojektet blev opstartet i 2017 og afsluttet 
i maj 2019. 

IDWS XUA profil er udarbejdet i en bredt repræsenteret arbejdsgruppe

Java og .Net hjælpeværktøjer og vejledninger tilvejebragt (pba. DIGST 
værktøjer)

NSP infrastruktur (DCC, STS og sundheds IdP) tilpasses den nye profil

Fælles Medicinkort (FMK) og DokumentDelingsServicen (DDS) er opdateret til 
IDWS XUA 

En regional pilot tilgår DDS. En kommunal og en lægepraksis pilot tilgår FMK

Governancemodel, migrationsplan og beslutningsoplæg udarbejdet

IDWS XUA profilen forelægges RUSA mhp. optagelse i kataloget over 
standarder 

Migrationsstrategi forelægges RUSA og Den Nationale Bestyrelse



Spørgsmål:

IDWS XUA profil, infrastrukturkomponenter, hjælpeværktøjer, governance-model og 
pilotafprøvning er tilvejebragt. 

Men
hvad der skal ske med de eksisterende services, der bygger på DGWS?
hvor længe skal DGWS  holdes i live?
er der sikkerhedsmæssige grunde til, at der bør ske en hurtig udfasning?



Migrations-
strategi fra
DGWS til 
IDWS XUA

1. Nye nationale services på sundhedsområdet udstilles kun med IDWS XUA
2. Eksisterende nationale services tilbydes opkobling via IDWS2DGWS proxy

• Proxyservices udfases ved migrationsperiodens afslutning.
• Serviceudbydere, der ikke ønsker proxy, skal etablere en IDWS indenfor 18 mdr.

3. Serviceaftagerne indenfor sundhedsområdet (fx EPJ, EOJ og LPS) får en
lang tidsfrist (6 år) til gennemføre at skriftet fra DGWS til IDWS.



Perspektivering

Den nationale bestyrelse for Sundheds-it har godkendt igangsætning af et 
IDWS – del 2 projekt, der er fokuseret på nyere teknologi (mobile apps og 
mikroservices).

Projektet skal supplere sikkerhedsmæssige standarder/profiler, værktøjer og 
infrastruktur, så der foreligger en samlet understøttelse af web-teknologi 
(browserløsninger, SOAP-baserede webservices og REST/FHIR-baserede 
webservices) på sundhedsområdet.

Målet er at gøre det lettere for private og offentlige parter at udvikle 
sammenhængende løsninger på sundhedsområdet, der også rækker ud mod 
borgeren …

8



Det indstilles at it-arkitekturrådet:

… drøfter forslag til strategi for migration fra Den Gode Webservice (DGWS) til 
den fællesoffentlige webservice profil med ekstra krav,herunder krav om 
overholdelse af Cross-Enterprise User Assertion (IDWS XUA)

… forholder sig til beslutningen om at vælge en lang migrationsfase. Et valg der 
begrundes i, at de forventede migrationsudgifterne for den enkelte aktør bliver 
væsentlig højere, hvis de kun har kort tid til at gennemføre migrationen.

… påpeger eventuelle mangler i fremstillingen, der vil være vigtige at få 
udbedret, inden forslaget lægges til drøftelse i den nationale bestyrelse for 
sundheds-it


