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Introduktion 
Den Gode Webservice (DGWS) har til formål at understøtte kommunikation med XML-
baserede webservices mellem de forskellige parter i sundhedssektoren – uafhængigt af, 
hvilke it-produkter og it-systemer de pågældende parter benytter.  
 
Den Gode Webservice understøtter opbygningen af en Service Orienteret Arkitektur 
(SOA), der anbefales af IT- og Telestyrelsen (ITST) som den overordnede model for en 
fælles it-arkitektur i den offentlige sektor. 
 
Webservices gør det muligt at udveksle data på tværs af it-produkter og systemplatforme, 
men kan anvendes på et utal af måder og sikrer ikke i sig selv, at produkterne og 
systemerne kan arbejde sammen. 
 

 
Eksempel: Udveksling af medicinoplysninger 
 
Lægemiddelstyrelsen (LMS) udstiller oplysninger om udstedt medicin via 
webservice snitflader på Det Fælles Medicinkort. Via disse snitflader er det 
muligt for relevante aktører fra alle dele sundhedssektoren at indberette og 
afhente oplysninger om udstedt medicin per patient.  
 
Med Det Fælles Medicinkort bliver det således ved fuld udrulning muligt for alle 
autoriserede sundhedsfaglige at indhente medicineringsoplysninger om alle 
patienter i hele Danmark fra alle relevante sundhedsfaglige lokationer i landet. 
 
Webservicen består af en række kald, der tillader opdatering af forskellige dele 
af medicinkortet. Servicen er desuden underlagt DGWS sikkerhedsniveau 3 og 
kræver autentifikation med digital medarbejder signatur. 
 

 
Derfor er der behov for et fast defineret brugsmønster, en ”profil”, som præciserer, 
hvordan man skal anvende standarder for kommunikation og sikkerhed, og hvilket format 
fælles data skal have. 
 
Den Gode Webservice definerer en sådan webserviceprofil for sundhedsvæsenet, der dog 
sagtens kan bruges til andre fagområder. Denne specifikation repræsenterer version 1.1, 
der opsamler erfaringer fra pilotafprøvning af Den Gode Webservice 1.0 i en halvandetårig 
periode fra juni 2006 – december 2007. It-systemer, der er kompatible med DGWS 1.0 vil 
skulle opgraderes for at understøtte DGWS 1.1. 
 
Profilen præciserer, hvordan sikkerhedsoplysninger udveksles i overensstemmelse med 
ITSTs retningslinjer for Offentlig Information Online (OIO) og for brug af digitale certifikater 
(OCES).  
 
Dokumentet henvender sig til projektledere, løsningsdesignere, it-arkitekter og 
programmører. Dette dokument repræsenterer hoveddokumentet, som præsenterer 
profilen uden at gå i detaljer med konkret syntaks, f.eks. for XML elementer. Detaljerne, 
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eksempler, metoder, etc. som er nødvendige for at kunne foretage en egentlig 
implementation, findes i bilagene. 
 

Den Gode Webservice 
 

• Er en SOAP-webservice profil, der fastlægger standarder for 
autentifikation og kommunikation af fælles sundhedsfaglige 
oplysninger mellem sundhedssektorens parter. 
 

• Angiver, hvordan OCES-certifikater kan anvendes til autentifikation, 
integritet, uafviselighed og digital signering. 
 

• Gør det muligt at kommunikere personhenførbare oplysninger på en 
sikker og fleksibel måde. 
 

• Gør det muligt for en webserviceudbyder at vælge mellem 3 
forskellige sikkerhedsniveauer:  

 
o 3: Id-kort signeret med digital signatur 
o 2: Brugernavn- og password-autentifikation 
o 1: Ingen autentifikation. 

 
• Angiver sikkerhedsprotokollen for simpel kommunikation mellem to 

parter og for en-til-mange- og mange-til-mange-kommunikation.  
 

• Forudsætter en sikret transportkanal, men er uafhængig af den 
faktiske mekanisme og kan f.eks. bruges med både VPN-kryptering 
på det lukkede sundhedsdatanet og med SSL-kryptering på det åbne 
internet. 
 

• Fastsætter retningslinjer for, hvordan services opbygges, så de bliver 
robuste over for timeouts og retransmissioner. 

 

Anvendte standarder 
Figuren nedenfor viser sammenhængen mellem de vigtigste standarder, der ligger til 
grund for Den Gode Webservice. Flere af standarderne bygger på hinanden og det er kun 
de allervigtigste sammenhænge der er vist på figuren: 
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Figur 1: Den Gode Webservice bygger på standarder 

Internationale standarder 

 
XML Schema 1.1  

XML-schemaer udtrykker en delt dataforståelse, der tillader maskinel behandling. 
Skemaerne definerer de konkrete XML-dokumenters struktur, indhold og semantik.  

SOAP 1.1  
SOAP er en XML-baseret generel ”kuvertstandard” til webservicekommunikation. 
SOAP-kuverten består af to dele: en ”header”-del, der indeholder autentifikations- og 
sikkerhedsdata, og en ”body”-del, der indeholder selve kommunikationsindholdet. 

HTTP 1.1  
HyperText TransportProtokollen er fundamentet for webbaseret kommunikation, 
herunder gængs HTML. HTTP er en solid protokol, hvor kommunikationen ”starter 
helt forfra” efter hver totrins-meddelelse – der hver består af en request og en 
efterfølgende response-meddelelse. 

WS-Security 1.1  
XML-baseret sikkerhedsspecifikation. Anvendes til kommunikation af 
autentifikationsdata, digitale signaturer mv. 

XML Signature 
Sikrer oprindelse og integritet af XML-meddelelser og standardiserer den proces, 
hvorunder XML-indhold signeres og indsættes i XML-dokumenter.  

SAML 2.0 
Understøtter Single Signon ved at definere en ramme for udveksling af 
sikkerhedsoplysninger, herunder autentifikation og attributter, der kan anvendes til 
autorisation.  

WSDL 1.1 
Webservices Description Language er et XML-format til at beskrive servicesnitflader 
for webservices, dvs. datatyper, input, output, protokoller mv. 

X.509 
 Standard for public-key infrastruktur, der definerer formatet for certifikater, validering, 

mm. 
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WS-Addressing 
Specifikation, der gør det muligt at adressere webservices uden at lægge sig fast på 
en bestemt protokol (f.eks. HTTP).  

WSI-Basic Profile 1.0 
International webservice profil, der indskrænker udfaldsrummet for et større sæt af 
standarder. 

Nationale standarder 

OIOXML  
Dansk profil for, hvordan XML-schemaer udformes. 

OCES  
Dansk standard for digital signatur, der gør det muligt for brugerne at identificere sig i 
den digitale verden. Den indfrier de basale krav, som borgere, myndigheder og 
private virksomheder stiller til sikkerhed, når de skal udveksle fortrolige og følsomme 
oplysninger over Internettet.  

OIO-WSDL:  
 Dansk standard for beskrivelse af webservices, baseret på WSDL og OIO-XML. 
OWSA-T:  
 Dansk standard for basal webservicekommunikation via HTTPS mellem en klient og 

en webservice. 

Namespaces 

Tabellen nedenfor lister de XML namespaces, der anvendes i Den Gode Webservice 
sammen med de namespace præfikser, man f.eks. kan finde i eksemplerne: 
 
Præfiks Namespace Specifikation 
ds http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# XML Signature  
dgws http://www.medcom.dk/dgws/2007/12/dgws-

1.1 
Den Gode Webservice 1.1 

saml urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion SAML 2.0 
soap http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ SOAP 1.1 
wsa http://www.w3.org/2005/08/addressing/ WS-Addressing 1.0 
wsse http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-secext-1.0.xsd 

WS-Security Extension 1.0 

wsu http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd 

WS-Security Utility 1.0 

wst http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/trust WS-Trust 

Grundlæggende arkitektur 
Den Gode Webservice anvendes til at etablere system-til-system-integration med 
webservices, anvendt i en Service Orienteret Arkitektur (SOA).  
 
SOA bygger på en filosofi om, at man skal uddelegere ansvaret og lade den, der er bedst 
til det, udføre arbejdet. I en SOA stiller it-systemer derfor services til rådighed, som andre 
it-systemer kan anvende til at løse en opgave. For at det kan lade sig gøre mellem mange 
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parter, er det nødvendigt først at fastlægge fælles forventninger til bl.a. sikkerheden i 
snitfladen mellem udbydere og klienter af services. Det er til gengæld ligegyldigt, hvilken 
teknisk platform de enkelte parter benytter, så længe de følger spillereglerne for udstilling 
og brug af services. 

Kommunikationsmodel 

Den Gode Webservice benytter som udgangspukt internetprotokollen HTTP, der også 
bruges ved kommunikation af hjemmesider. Der er i intet til hinder for at anvende andre 
protokoller til transport af DGWS kuverter, men denne specifikation udstikker udelukkende 
retningslinjer for HTTP.  
 
Kommunikationen mellem klient og webservice sker i to-trins-meddelelser, request (”kald”) 
og response (”svar”).  
 

 
Figur 2: Grundlæggende kommunikationsmodel 

 
HTTP-protokollen er en robust protokol, hvor kommunikationen som udgangspunkt er 
tilstandsløs, dvs. starter helt forfra efter hver request-response-sekvens. Det er muligt at 
bygge tilstand ind i protokollen ved at sende et sessions-id med mellem kald, men denne 
mekanisme anbefales generelt ikke da den bla. har negative konsekvenser for hvor let det 
er at forøge kapaciteten på en webservice. 
 
Beskederne, der transporteres via HTTP-kanalen mellem klient og server er SOAP XML. 
SOAP er en standard for webservicekuverter, der opdeler request- og response-
meddelelserne i en ”header”- og en ”body”-del.  
 
I SOAP headeren finder man analogt til en almindelig papirkuvert, oplysninger om 
forsendelsen, herunder afsender og modtager. I SOAP body finder man de informationer, 
der vedrører den aktuelle webservice – altså selve ”brevet” i SOAP-kuverten. Disse 
indlejrede XML-data beskrives ikke yderligere i denne dokumentation, men skal 
dokumenteres i beskrivelsen af de enkelte webservices. 
 

Klient-system Webservice udbyder

Request

Response

Header

Body

Header

Body

 
Figur 3: SOAP komunikation mellem klient og server 
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I Den Gode Webservice anvender request- og response-meddelelserne samme XML-
syntaks. For at sikre, at SOAP header og SOAP body altid benytter samme tegntabel, 
anvender Den Gode Webservice udelukkende UTF-8 Unicode standarden. 

En webservice 

En webservice udstiller funktionalitet fra et it-system overfor en række klienter via et 
netværk. Webservices består dermed af en række på forhånd fastlagte kald med 
tilhørende svar, samt en fælles forståelse af modellen for den information der udveksles.  
 
Gængs webservicekommunikation involverer to parter: en webserviceudbyder og et 
klientsystem. Kommunikationen starter, når klienten kalder webservicen, og slutter, når 
klienten til sidst har modtaget svar på det sidste kald i den samlede webservice. 
 
Den Gode Webservice definerer to arketyper af kommunikation: Request-Response 
(”Forespørgsel”) og One-Way (”Meddelelse”).  

Forespørgsel 
Ved en simpel forespørgsel fremsender klienten en eller flere forespørgselsparametre i 
”request”-meddelelsen. I en laboratorieservice fremsendes f.eks. patientens CPR-nummer 
i forespørgslen. På baggrund af CPR-nummeret finder webservicen patientens 
laboratoriesvar, som den returnerer i body-delen af den efterfølgende ”response”-
meddelelse.   
 

 
Figur 4: Kommunikationsarketype: Forespørgsel 

Meddelelse 
I en webservice kan body-delen af en request benyttes til at indsætte en separat XML-
meddelelse, f.eks. en henvisning til et sygehus. Når webserviceudbyderen (her sygehuset) 
har modtaget henvisningen, returneres en positiv kvittering til klientsystemet i den 
efterfølgende response, og webservicen er afsluttet. 
 

 
Figur 5: Kommunikationsarketype: Meddelelse 

 



 

MedCom. Den Gode Webservice version 1.1 9 

Arketypen ”Meddelelse” beskrives ofte som envejs-kommunikation, hvor afsenderen ikke 
får svar tilbage i samme kald. I Den Gode Webservice returnerer webservice udbyderen 
altid en kvittering. 

Arbejdsgangen i Den Gode Webservice 

Al kommunikation med Den Gode Webservice involverer fire logiske operationer: 
autentifikation (identifikationen) af brugeren, autorisation (godkendelse) af brugeren, 
forespørgsel efter de ønskede data og returnering af svar eller fejl til klientsystemet. 
 
Figuren nedenfor viser de fire operationer: 
 

1. Klienten identificeres via de medsendte oplysninger om bruger og/eller system 
2. Hvis autentifikationen lykkes, tjekkes klientens rettigheder i den lokale 

rettighedsdatabase for at se, om brugeren/systemet kan autoriseres til servicen. 
3. Hvis brugeren/systemet kan godkendes, behandles forespørgslen. 
4. Svaret returneres til klientsystemet 

 

 
De fire logiske operationer i DGWS-arbejdsgangen 

Servicekontrakt 
For at webservices kan fungere i praksis er det afgørende, at webserviceudbyderen og 
klienterne er enige om præcis hvordan webservicen kaldes, hvad der udveksles og hvilken 
servicekvalitet der kan forventes, etc. Denne servicekontrakt består af to logiske dele: 
 

1) Teknisk kontrakt: De-facto standarden for dokumentation af den tekniske snitflade 
hedder Web Services Description Language (WSDL). I WSDL beskrives datamodel, 
operationer, servicenavne mm. Den danske profil OIO-WSDL tilpasser WSDL til 
danske forhold og DGWS webservices dokumenteres i OIO-WSDL (se bilaget om 
OIO-WSDL) 

2) Juridisk kontrakt: En aftale mellem webserviceudbyder og klientsystem, der 
omfatter krav til oppetider, sikkerhed, svartider, versionering, mm. IT- og 
Telestyrelsen har udarbejdet en sådan aftale, som parterne kan vælge at tage i 
anvendelse. (se [OIO-SLA]) 

 
DGWS præciserer for nuværende udelukkende krav til den tekniske kontrakt. Den juridiske 
aftale vil formodentlig blive præciseret senere ifht. DGWS.  
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OIO-XML 

De XML-formatterede data, der udveksles i en webservicekommunikation beskrives vha. 
et eller flere XML Schemaer. Schemaet beskriver i bund og grund en informationsmodel, 
der udtrykker en fælles forståelse for et problemområde. Et schema kan f.eks. beskrive de 
oplysninger om en person, der er nødvendige for at kunne kontakte personen, navn, gade, 
by, etc; et andet schema de oplysninger der beskriver den medicin personen aktuelt er i 
behandling med. 
 
Nogle schemaer vil være specifikke for en bestemt forretningsgang, andre mere bredt 
anvendelige, men uden en samlet koordinering vil der opstå et utal af varianter, der 
beskriver samme informationsmodel. I denne erkendelse har ITST defineret OIO-XML, der 
præciserer hvordan XML Schemaer designes og genbruges indenfor den offentlige sektor. 
 
OIO-XML initiativet består af et sæt regler samt online værktøjer: 
 

1) OIO-XML schemaer overholder et sæt Navngivnings- og Design Regler [OIO-NDR] 
som fortæller hvordan schemaerne designes, hvilke navne elementer og typer har, 
angiver sprog, regler for genbrug af eksterne schemaer mm. 

2) På IT- og Telestyrelsens Infostrukturbase [OIO-ISB] findes en række værktøjer og 
vejledninger til at designe schemaer. 

3) OIO-XML schemaer publiceres til et online repository [OIO-REP] som gør det muligt 
at genbruge modeller på tværs. 

 
DGWS webservices anvender altid OIO-XML i <Body> delen af SOAP kuverten. Undtaget 
fra denne regel er kald til services, der anvender en international standard som f.eks. de 
WS-Trust kald der bruges i kommunikationen med en Security Token Service. 

OIO-WSDL 

En WSDL er et XML-dokument, som beskriver en eller flere SOAP-beskeder, og hvordan 
disse beskeder udveksles. WSDL bruger XML-schema til at beskrive de XML-beskeder og 
datatype-definitioner, der indgår i kommunikationen. For DGWS webservices er disse 
beskeder altid udarbejdet efter OIO-XML retningslinjerne [OIO-XML]. 
  
Ud over at beskrive de beskeder webservicen bruger, angiver WSDL’en også, hvor 
servicen kan tilgås, og hvilken protokol der skal bruges for at kommunikere med servicen, 
f.eks. HTTP. Figuren nedenfor viser strukturen af et WSDL-dokument: 
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Figur 6: Strukturen af WSDL 

 
WSDL-dokumentet indeholder følgende centrale elementer: 
 

• Import 
Hvilke eksterne datatyper, indlejret i andre WSDL filer der importeres ind i denne 
WSDL-fil med henblik på genbrug. Disse datatyper benyttes efterfølgende til at 
definere de beskeder, som webservicen anvender. Generelt benyttes denne import 
mekanisme ikke og i stedet anvendes schema import via Types sektionen (se 
nedenfor). 

• Types 
Som et alternativ til at importere eksterne datatyper via WSDL kan man vælge at 
importere dem via XML Schema i Types sektionen eller definere dem direkte i 
WSDL-filen. Types elementet indeholder datatype definitioner, som har relevans for 
de beskeder, der bruges til kommunikation med webservicen. Indholdet i Types-
sektionen er et eller flere XML-schemaer samt et eller flere import statements. 

• Message 
Beskriver de beskeder, en webservice benytter sig af som input og output. 
Messages består af en eller flere logiske dele (parts). Hver del er associeret med en 
datatype fra “Types”-sektionen, dvs. et XML-schema-element. 
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• Operation 
Angiver hvilke operationer webservicen udstiller, hvilke beskeder (messages) der 
indgår i operationerne, og om disse er input- eller output-beskeder. 

• PortType  
En PortType er en abstrakt gruppering af en eller flere operationer. PortTypes 
kendes også som ”interfaces” i gængse programmeringssprog. 

• Binding 
En binding definerer format- og protokoldetaljer for operationer og beskeder. 

• Port  
En Port-sektion definerer et individuelt endpoint – en adresse, f.eks. på internettet – 
med hvilken man tilknytter en binding. 

• Service 
Angiver adressen på webserviceudbyderen, dvs. det ”endpoint” hvor servicen fysisk 
findes.  

 
ITST præciserer retningslinjerne for WSDL i den offentlige sektor med OIO-WSDL profilen 
[OIO-WSDL]. DGWS anvender OIO-WSDL, hvilket overordnet betyder at der er en række 
navngivningskonventioner der skal overholdes, samt at indholdet i <Body> er OIO-XML. 
For detaljer, se [OIO-WSDL]. 
 
De tidligste webservices blev i reglen udviklet ved at en programmør skrev en funktion og 
derpå fik autogenereret WSDL og XML ud fra snitfladen. Denne metode er kendt som 
”code-first” og giver den umiddelbare ulempe, at implementationen af en webservice er 
hårdt bundet til snitfladen: hvis man f.eks. ændrer på navnet i metoden i den 
underliggende implementation vil en ny autogenerering resultere i ændret WSDL. For 
klientsystemer, der benytter WSDL til at generere egne bindinger betyder dette 
kodeændringer og dermed er klientsystemerne hårdt bundede til serviceimplementationen. 
 
DGWS webservices følger OIO retningslinjerne og dikterer at snitfladen defineres 
uafhængigt af den underliggende webserviceimplementation. Snitfladen er en kontrakt 
mellem webserviceudbyder og –klienter, som ikke uden videre kan ændres. Denne 
mekanisme kendes som ”contract-first” og giver en løsere kobling mellem de 
kommunikerende systemer. 
 
I bilagene gives et eksempel på en WSDL, der overholder DGWS og OIO-WSDL.  

Adressering 
I nogle konfigurationer vil en SOAP besked skulle mellemlande på midlertidige servere på 
vej til den endelige webservice f.eks. hvis der anvendes en proxy internt i en organisation. 
DGWS har derfor behov for en funktionalitet så adresseoplysninger kan angives i kuverten 
uafhængigt af den underliggende transport. 
 
I Den Gode Webservice er oplysninger om afsender og modtager altid indlejret i SOAP 
kuvertens header. Denne model betyder, at kuverten er forberedt på at kunne flyttes over 
flere forskellige transportkanaler. DGWS anvender de-facto standarden for angivelse af 
adresseoplysninger via webservices, WS-Addressing (se [WSA-CORE] og [WSA-SOAP]). 
 
I WS-Addressing angives modtageren af en webservice besked via <wsa:To> elementet: 
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    <wsa:To>http://nogensserver.medcom/Webservice</wsa:To> 

 

 
I <wsa:To> angives modtagerens URL, dvs. den adresse som klienten kalder eller hvortil 
svaret skal returneres. Samme indhold indsættes i HTTP headeren for requests, som 
HTTP pakkens adresse. 
 
Hvor <wsa:To> angiver hvem der er modtageren, angiver <wsa:Action> hvad der skal ske 
med requestet. Det er muligt men ikke påkrævet at angive en soap action i den WSDL, der 
beskriver en webservice. Hvis en operation er angivet med attributten ”soapAction” i 
WSDL-filen, sættes <wsa:Action> til denne værdi. 
 
Hvis der ikke er angivet en soapAction i WSDL-filen, sættes <wsa:Action> til samme værdi 
som <wsa:To>: 
 
 

    <wsa:Action>http://nogensserver.medcom/Webservice</wsa:Action> 

 

 
Det it-system, der skal modtage svaret, angives i <wsa:ReplyTo>, som vist på figuren 
nedenfor. I et request-reply scenarium over HTTP, som det, der anvendes i DGWS vil 
modtageren automatisk være givet. <wsa:ReplyTo> sættes derfor til ”anonymous”: 
 
 

    <wsa:ReplyTo> 

        <wsa:Address> 

            http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous 

        </wsa:Address> 

    </wsa:ReplyTo> 

 

 
Hver eneste DGWS SOAP kuvert har et id, som identificerer kuverten unikt fra alle andre 
kuverter. I DGWS anvendes universelt unikke id’er (UUID) til dette formål, der er 128 bit 
lange tekstrenge, i DGWS skrevet med hexadecimaler (se [OSF-UUID]). Disse har– hvis 
de skabes korrekt – en høj sandsynlighed for at være unikke i tid og rum og mange 
programmeringssprog har desuden API kald til at danne UUID’er. 
 
Med et unikt id på kuverten bliver det muligt at referere til den. Det kan bla. anvendes til 
logning, til at opdage dubletbeskeder og til at koble response til request. Det unikke id 
indlejres i <wsa:MessageID> elementet som vist nedenfor. Det unikke id præfikses med 
teksten ”urn:uuid:” hvorpå resten af tekststrengen skrives med hexadecimale tal: 
 
 

    <wsa:MessageID> 

        urn:uuid:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA 

    </wsa:MessageID> 
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Når webserviceudbyderen formulerer et response er det et krav, at det MessageID der 
hørte til requestbeskeden indlejres i <wsa:RelatesTo> elementet. Dette element har 
desuden en attribut, RelationShip, der angiver arten af relationen. I DGWS har denne 
attribut altid værdien ”http://www.w3.org/2005/08/addressing/reply” 
 
 
    <wsa:RelatesTo RelationShip=”http://www.w3.org/2005/08/addressing/reply”> 

        urn:uuid:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA 

    </wsa:RelatesTo> 

 
 
Figuren nedenfor illustrerer hvilke elementer der hører til klienten, beskederne og 
webservice udbyderen: 
 

 
Figur 7: WS-Addressing i DGWS 

 
Eksemplet nedenfor viser et sæt WS-Addressing headere for en DGWS request sendt fra 
et klientsystem til serversystemet angivet ved URL 
http://nogensserver.medcom/Webservice: 
 
 
    <wsa:MessageID>urn:uuid:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA</wsa:MessageID> 

    <wsa:ReplyTo> 

        <wsa:Address> 

            http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous 

        </wsa:Address> 

    </wsa:ReplyTo> 

    <wsa:To>http://nogensserver.medcom/Webservice</wsa:To> 

    <wsa:Action>http://nogensserver.medcom/Webservice</wsa:Action> 

 
 
Når serveren returnerer et svar vil beskeden have et nyt MessageID og man vil kunne 
genfinde MessageID fra requestet i RelatesTo feltet. <wsa:To> indeholder den ”anonyme” 
modtager og Action feltet angiver at dette er svaret til den oprindelige forespørgsel: 
 
 
    <wsa:MessageID>urn:uuid:ABCDEF12-ABCD-EF12-ABCD-ABCDEF123456</wsa:MessageID> 

    <wsa:RelatesTo RelationShip=”http://www.w3.org/2005/08/addressing/reply”> 

        urn:uuid:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA 

    </wsa:RelatesTo> 

    <wsa:To>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:To> 

    <wsa:Action>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:Action> 
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Fejlkoder 
Når it-systemer kommunikerer via webservices vil der ind i mellem opstå fejlsituationer, 
som forhindrer klientsystemet i at få udført en forretningsfunktion hos servicen. Figuren 
nedenfor giver en oversigt over de forskellige relevante kilder til fejl i et basalt scenarium: 
 

 
 

1) Når klientsystemet kalder webservicen kan der være problemer med netværket.  
2) På den anden side af firewalls og netværksenheder er der mulighed for at servicen 

er utilgængelig, dvs. gået ned eller overbelastet. 
3) Hvis det lykkes klienten at aflevere beskeden til servicen kan det være at 

dokumentformatet ikke kan valideres. 
4) Under servicens udførsel kan der opstå problemer i udførslen af 

forretningslogikken, f.eks. uventede værdier: null, blank, tekst i stedet for tal, etc. 
der ikke blev fanget i valideringen. 

5) Det er også muligt at et relateret it-system er utilgængeligt eller er fejlbehæftet. Det 
kunne være en database, en LDAP server, en anden webservice, etc. der bruges i 
udførslen af servicens forretningslogik. 

6) Når svaret skal returneres kan der igen være problemer med netværket eller 
klienten kan være blevet utilgængelig på anden måde. 

7) Endelig kan serverens svar være noget andet det end klienten forventer og 
klientens validering kan fejle. 

 
Går alle ovenstående punkter godt er webservice transaktionen overstået og klienten kan 
bearbejde et evt. svar. Mislykkes transaktionen vil klienten skulle kunne håndtere et antal 
forskellige situationer: 
 

8) Et evt. svar kunne ikke leveres og klienten modtager intet.  
9) Servicen kender fejltypen, fanger den og leverer en SOAP Fault indeholdende 

fejlkoder, tekst, mm. 
10) Servicen kender ikke fejltypen og fejlen fanges af det omkringliggende servermiljø, 

der evt. leverer et protokolspecifikt svar, f.eks. fejl 500 for HTTP. 
 
Tabellen nedenfor kombinerer de forskellige fejlkategorier med de mulige svartyper: 
 
Fejltype Svar fra serveren Årsag 
Service utilgængelig Intet Server nede, netværk nede. 
Valideringsfejl SOAP Fault Klienten har afsendt – for 
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serveren – uventet data. 
Service går ned Protokolspecifikt eller 

Intet 
Servicekode ikke robust. 

Problemer med udførsel 
af forretningslogik 

SOAP Fault Servicekode ikke robust. 

Relateret it-system 
utilgængeligt 

SOAP Fault Service infrastruktur har 
problemer. 

Klient utilgængelig Intet Klient nede, netværk nede. 
Valideringsfejl SOAP Fault Serveren har afsendt – for 

klienten - uventet data. 
 
Den Gode Webservice opstiller ikke retningslinjer for protokolspecifikke fejl f.eks. HTTP, 
men definerer alene hvordan SOAP Faults formateres. Hvis der ikke returneres svar 
indenfor et i situationen passende tidsrum eller der returneres et svar uden SOAP data er 
servicekaldet fejlet og skal kunne afsendes igen uden sideeffekter. Se afsnittet om 
pålidelig kommunikation for detaljer om denne proces. 

SOAP Fault 

Alle fejl, der fanges af servicen returneres som en SOAP <Fault> i response beskedens 
<Body> element. <Fault> elementet er det eneste indhold i <Body> og anvendes uanset 
om fejlen skyldes problemer med request <Header> eller med request <Body>. [WSDL 
1.1] angiver at fejl fra request headeren skal resultere i at fejl returneres i response 
headeren. Imidlertid er dette underspecificeret og ikke generelt implementeret, hvorfor en 
sådan beslutning vil være problematisk og følgelig er fravalgt.  
 
Eksemplet nedenfor viser en sådan SOAP Fault i et scenarium, hvor klienten har sendt 
input data, der ikke var gyldigt. Elementet <detail> angiver hvilke data der ikke var i orden, 
i dette tilfælde lagret som en CDATA sektion, dvs. hvor XML fortolkeren ikke foretager 
yderligere processering, men blot anser indholdet som rå tekst. Generelt vil indholdet af 
<detail> elementet være afgjort af fejlkoden. 
 
 

<?xml version="1.0"?> 

<SOAP:Envelope xmlns:dgws="http://www.dgws.dk/dgws/2007/12/dgws-1.1"   

SOAP:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <SOAP:Body> 

      <SOAP:Fault> 

         <faultcode>dgws:InvalidInput</faultcode> 

         <faultstring>Formatet af input er ikke gyldigt:  

                      PersonInformationStructure må ikke være tom 

         </faultstring> 

         <detail> 

           <![CDATA[<PersonInformationStructure> 

                    </PersonInformationStructure>]]>         

         </detail> 

      </SOAP:Fault> 

   </SOAP:Body> 

</SOAP:Envelope> 

 

Figur 8: Eksempel på DGWS SOAP fault 
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En SOAP Fault består af følgende elementer: 
 
Element Beskrivelse 
<faultcode> Angiver en unik fejlkode, f.eks. ”wsa:DuplicateMessageID” for WS-

Addressings angivelse af at en besked blev modtaget 2 gange. Det 
bemærkes, at indholdet af <faultcode> ikke er entydigt angivet på tværs 
af specifikationer, men at DGWS anvender samme struktur som WS-
Addressing. Dermed er indholdet af <faultcode> en specifik fejlkode, 
angivet med et namespace præfiks og derpå selve fejlkoden. 

<faultstring> En fejltekst, der angiver hvad problemet var. Er beregnet til at blive 
præsenteret for en der skal fejlsøge på problemet. 

<faultactor> Der angives ikke retningslinjer for brugen af faultactor. 
<detail> Kan indeholde servicespecifikke detaljer om fejlen. 

Fejlkoder 

Den Gode Webservice definerer et sæt af standard fejlkoder, listet på figuren nedenfor: 
 
<faultcode> Beskrivelse 
dgws:AuthenticationLevel Det medsendte id-kort var på et for lavt niveau i forhold til den 

af servicen krævede AuthenticationLevel. Details angiver det 
nødvendige niveau. 

dgws:IdCardTooOld Id-kortet er udløbet eller for gammelt for den pågældende 
service. Details angiver hvor gammelt id-kortet må være i 
minutter. 

dgws:IDCardType Det medsendte id-kort var ikke af den forventede type. Den 
type, der forventes angives i Details elementet. 

dgws:InternalError En intern fejl opstod under behandlingen af request. 
dgws:InvalidCertificate Certifikatet var ugyldigt, dvs. udløbet, spærret, ikke OCES etc. 

Details angiver hvilket certifikat og hvorfor. 
dgws:InvalidHeader Request indeholdt en header, der ikke var valid. Details 

angiver hvilken header der var problemet. 
dgws:InvalidInput Request indeholdt ugyldigt input. Details angiver hvilket input 

der var tale om. 
dgws:InvalidSignature En digital signatur på beskeden kunne ikke verificeres. Details 

angiver hvilken. 
dgws:InvalidUserPass Username eller password var ugyldigt. 
dgws:MissingHeader Request indeholdt ikke en forventet header, f.eks. id-kortet. 

Details angiver den manglende header. 
dgws:NotAuthorized Det medsendte id-kort gav ikke rettigheder nok til at udføre 

servicen. Faultstring kan evt. angive yderligere detaljer. 
wsa:DuplicateMessageId Denne besked er allerede modtaget tidligere. Details 

indeholder det MessageId der er tale om. 
 
En service kan desuden vælge at definere egne fejlkoder. Disse angives på samme facon 
som de prædefinerede og må desuden selv definere indholdet af <details> efter behov. En 
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service, der definerer fejlkoder skal dokumentere disse i en specifikation og bør definere 
fejlkoderne i WSDL.  
 
De faste DGWS fejlkoder angives ikke eksplicit i WSDL filer. I stedet dokumenteres 
forretningslogiske fejl, som webservicen eksplicit har en håndtering af. 

Pålidelig kommunikation 
I den gode webservice er al kommunikation mellem klient og webserviceudbyder initieret 
af klienten. Klienten er dermed også den part, der har initiativet hvis noget går galt.  
 
Hver besked i DGWS har et unikt id, der lagres i WS-Addressing headeren ”MessageID”.  
Når klienten ikke kan aflevere en besked eller når den aldrig modtager et svar tillades det 
at beskeden sendes igen. Webserviceudbyderen kan dermed komme i den situation, at 
der modtages en dublet og DGWS tillader to reaktionsmønstre: 
 

1) Webserviceudbyderen har lagret det oprindelige svar og sender det tilbage igen til 
klienten. Denne strategi er den mest venlige overfor klientsystemer, men kræver en 
del af webserviceudbyderen, der nu skal gemme alle kuverter per klient så længe 
det associerede id-kort er gyldigt 

2) Webserviceudbyderen har udelukkende lagret MessageId for alle requests per 
klient og returnerer DGWS fejlkoden ”DuplicateMessageId”. Klientsystemet skal 
dermed være robust overfor denne fejlkode og kunne arbejde videre ved 
modtagelse. 

 
I begge strategier gemmer webserviceudbyderen data per klientsystem, enten MessageId 
eller hele svaret. En model for oprydning er at tømme en sådan cache når id-kortet ikke 
længere er gyldigt ifht. den timeoutværdi den konkrete webservice har. Er timeout f.eks. 8 
timer kan cachede data fjernes når dette tidsrum er gået. Det dokumenteres i 
specifikationen for webservicen, hvilken af de to ovenstående strategier der anvendes. 
 
Hvis en klient ikke kan aflevere en besked til serveren kan forskellige strategier tages i 
anvendelse: 
 

1) Hvis der er tale om en opdatering, hvor det måske ikke er så vigtigt at beskeden 
kommer frem øjeblikkelig kan klienten vælge at overlevere beskeden til en 
messagebroker. Denne kan så asynkront tage sig af at prøve at levere beskeden 
igen, f.eks. 3 gange over et tidsrum på 30 minutter, 3 timer eller hvad der nu er 
acceptabelt i det pågældende scenarium. Hvis det stadig ikke er muligt at levere 
beskeden efter det pågældende tidsrum kan brugeren samt evt. en 
systemadministrator notificeres. 

2) Hvis klienten har brug for et svar her og nu f.eks. fordi slutbrugeren sidder og venter 
på det vil der være en skarp øvre grænse for hvor lang tid der må gå, f.eks. 1 eller 2 
sekunder. I denne situation er der muligvis ikke tid til at prøve igen og slutbrugeren 
og en administrator må notificeres. 



 

MedCom. Den Gode Webservice version 1.1 19 

Sikkerhed 
Datatilsynets persondatalov [PERSLOV] angiver reglerne for sikring af personfølsomme 
oplysninger, og sundhedsloven [SUNDLOV] skærper kravene til sundhedspersoners 
behandling af fortrolige oplysninger. 
 
Den Gode Webservice tager højde for de retslige krav om personsikkerhed ved at forholde 
sig til følgende sikkerhedsegenskaber: 
 

• Autentifikation: Hvordan en bruger eller et system ”logger” på en serviceudbyder 
og dermed identificerer sig selv. 

• Autorisation: Hvordan en serviceudbyder kontrollerer, om en bruger eller et 
system har ret til at udføre en ønsket service. 

• Konfidentialitet: Hvordan kuvertdata beskyttes mod uvedkommende under 
transporten mellem klient og webserviceudbyder. 

• Integritet: Hvordan det sikres, at data ikke bliver modificeret under transporten 
mellem klient og webserviceudbyder. 

• Uafviselighed: Hvordan det til enhver tid senere teknisk kan bevises, at en bruger 
eller et system har modtaget data fra en klient eller en webserviceudbyder.  

 
Den Gode Webservice anbefaler brugen af OCES digitale certifikater som akkreditiver, da 
disse adresserer samtlige sikkerhedsegenskaber. 

Risikoanalyse 

Enhver skærpning af sikkerheden skal bunde i en risikoanalyse, der holder identificerede 
risici op imod det nødvendige niveau af sikkerhed for brugerens identitet. Med andre ord er 
der stor forskel på f.eks. at udstille en webservice, der gør det muligt at hente en offentlig 
klassifikation af lægemidler og det at udstille en service som gør det muligt at hente 
oplysninger om udstedt medicin for et givet CPR nummer.  
 
Den første service vil formodentlig kunne udstilles over et åbent netværk uden behov for 
identifikation af slutbrugeren, mens den sidste vil kræve stærke sikkerhedsforanstaltninger 
for at kunne udstilles eksternt. 
 
Den Gode Webservice anvender ITSTs ”Vejledning vedrørende niveauer af 
autenticitetssikring” [OIO-AUTH], der opstiller et overordnet sæt af mulige risici til denne 
risikoanalyse. ITSTs vejledning bygger på retningslinjer fra NIST, der definerer 4 niveauer 
for tillid til den angivne brugers identitet: 
 

1) Lille eller ingen 
2) Nogen 
3) Høj 
4) Meget høj 

 
Figuren nedenfor lister et generelt sæt af risici som kan forekomme hvis data bliver 
eksponeret for uvedkommende. En konkret webservice holdes op i mod de forskellige 
risici og det nødvendige niveau af autenticitetssikring findes så ved at vælge det højst 
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identificerede autenticitetsniveau. Hvis der f.eks. er 5 risici på niveau 1, men et på niveau 
3 vælges niveau 3. 
 
Risiko i forhold til sikkerhedsniveau   
Kategorier af konsekvenser ved fejl i 
forbindelse med autenticitetssikring  

1 2 3 4 

Ulempe, kval eller tab af anseelse Lille  
 

Moderat  
 

Moderat  
 

Stor 

Økonomisk tab eller ansvarspådragelse Lille Moderat  
 

Moderat  
 

Stor 

Skade på myndighedsaktiviteter eller 
andre offentlige interesser 

- Lille Moderat Stor 

Ikke-autoriseret frigivelse af sensitiv 
information 

- Lille Moderat Stor 

Fysisk personskade - - Lille Moderat 
Mulighed for at begå/modvirke opklaring 
af ulovligheder 

- Lille Moderat Stor 

Figur 9: Risici og autenticitetsniveauer. Kilde: [OIOAUTH] 
 
For services der udstilles hos parter i sundhedssektoren vil det som udgangspunkt primært 
være risikoen for ulempe, kval eller tab af anseelse, samt ikke-autoriseret frigivelse af 
sensitiv information der kan være tale om.  
 
De 4 NIST niveauer kan sikres med forskellige typer af akkreditiver herunder 
 

1) Ingen. 
2) Brugernavn og password. 
3) Digital signatur på et ”soft token” f.eks. installeret på en PC. 
4) Digital signatur udstedt ved personligt fremmøde og lagret på et ”hard token” f.eks. 

installeret på en USB nøgle. 

Id-kortet 

Når et klientsystem kalder en webservice, skal webservicen identificere (autentificere) og 
godkende (autorisere) afsenderen, inden webservicen kan returnere de ønskede 
oplysninger. Dette sker på baggrund af oplysninger i det såkaldte ”id-kort”, der udfyldes af 
klientsystemet og indlejres i enhver DGWS kuvert. Id-kortet identificerer afsenderen, som 
enten kan være en organisation eller en slutbruger. 
 
Et id-kort er i praksis en stump XML kode, der overholder SAML 2.0 specifikation, og som 
indlejres i SOAP kuvertens <Header> element. Figuren nedenfor viser den komplette 
DGWS kuvert med indlejret id-kort, et sæt af andre headere, samt servicespecifikt OIO 
XML i beskedens <Body> element: 
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Id-kortet udstedes af en kort-udsteder, der typisk er det afsendende it-system. Det 
repræsenterer altid en identitet på en organisation eller en person og har en gyldighed 
på 24 timer regnet fra det tidspunkt det blev skabt. Hvis id-kortet er blevet verificeret af en 
betroet 3.part indeholder det også oplysninger om hvordan denne autentifikation forløb. 
Id-kort indeholder en række ekstra oplysninger om kortet, samt oplysninger om 
brugeren og organisationen. Endelig medsendes akkreditiver, der beviser brugerens 
identitet. 
 

Id-kort

Akkreditiver som beviser brugerens identitet

Oplysninger om organisationen

Oplysninger om brugeren

Ekstra oplysninger om kortet

Oplysninger om hvordan 3.part autentificerede brugeren

Kortets gyldighed

Identiteten der repræsenteres ved id-kortet

Kort-udsteder

 
Figur 10: Oversigt over oplysningerne i id-kortet 
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Figuren ovenfor lister meget overordnet de kategorier af oplysninger der findes i id-kortet. 
Der henvises til ”Bilag 2: Id-kortet” for en detaljeret gennemgang af id-kortets struktur og 
oplysninger. 

Autentifikation 

Når to parter skal udveksle informationer, vil informationernes grad af følsomhed være 
afgørende for behovet for at bevise sin identitet. Er der tale om meget følsomme data, må 
der anvendes meget pålidelige mekanismer, mens mindre følsomme data ikke kræver så 
stor sikkerhed i autentifikationsprocessen.  
 
Sikkerhedsbehovet er med andre ord defineret af, hvor meget tillid man kan have til en 
anden parts identitet, relateret til hvor meget tillid der er nødvendig. 
 
F.eks. afkræves en bruger kun sit certifikatpassword hver 8 time ved kald til 
Lægemiddelstyrelsens Medicinkort webservices, mens Sundhedsstyrelsen kræver 
autentifikation hver gang en læge indberetter en dødsattest. 
 
Den Gode Webservice stiller 3 forskellige Autentifikationsniveauer til rådighed, som en 
serviceudbyder kan vælge imellem. Det højeste Autentifikationsniveau er niveau 3, hvor 
der anvendes digital OCES signatur. Autentifikationsniveauerne er listet nedenfor: 
 

Autentifikationsniveau Beskrivelse 
3 Digital signatur Id-kort signeret med OCES-certifikat 
2 Username/Password Bruger identificeret ved brugernavn og password 
1 Intet ID Brugeridentifikation ikke nødvendig 

Figur 11: Autentifikationsniveauer i Den Gode Webservice 
 
De 3 DGWS autentifikationsniveauer er modelleret direkte efter de 3 nederste NIST 
niveauer. NIST niveau 4 kan opnås med kvalificerede certifikater som er udstedt ved 
personligt fremmøde og lagret på et ”hard token” f.eks. en USB nøgle. Denne type 
certifikater tilbydes ikke i skrivende stund i OCES og DGWS har derfor pt. ikke et fjerde 
niveau. Hvis OCES senere tilbyder denne type certifikater kan DGWS uden videre udvides 
til at understøtte 4 autentifikationsniveauer. 
 
Hvis en risikoanalyse viser at der er behov for NIST niveau 4, anvendes DGWS niveau 3. 

Brugertyper 

Id-kortet kan repræsentere en slutbruger eller et it-system. Hvis id-kortet identificerer et it-
system sættes IDCardType til ”system” og følgende oplysninger medsendes: 
 

• IDCardID 
• IDCardVersion 
• IDCardType 
• AuthenticationLevel 
• ITSystemName 
• OrganisationID 
• OrganisationName  
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• ClientVOCESHash (påkrævet hvis AuthenticationLevel == ”3” i et SSO scenarium 
og tilladt hvis AuthenticationLevel == 1 eller AuthenticationLevel == 2 i et SSO 
scenarium. Anvendes ikke i et SO scenarium.) 

 
Hvis id-kortet repræsenterer en slutbruger sættes IDCardType til ”user” og foruden de 
oplysninger der medsendes for system-id-kort sendes desuden følgende: 
 

• ClientMOCESHash (hvis AuthenticationLevel == ”3” i et SSO scenarium. Anvendes 
ikke i andre situationer.) 

• UserCivilRegistrationNumber 
• UserGivenName 
• UserSurName 
• UserEmailAddress 
• UserRole 
• UserAuthorizationCode 

 
De to typer id-kort findes for alle 3 autentifikationsniveauer og en webserviceudbyder kan 
vælge at det kun er den ene af de to typer der er tilladt. I tilfælde af at et klientsystem ikke 
overholder sådan et krav returneres standardfejlen ”IDCardType” med en angivelse af den 
kort-type, der skulle have været medsendt (se afsnittet om Fejlkoder). 

Id-kort verifikation 

Ved basal webservice kommunikation indgår der udelukkende to parter, klienten og 
webserviceudbyderen. Klienten har ansvaret for at identificere sig overfor 
webserviceudbyderen og fremsende de oplysninger der er nødvendige for at 
webservicekaldet kan gennemføres. Webserviceudbyderen har ansvaret for at checke 
klientens identitet, godkende eller afvise klienten, samt at gennemføre webservicen og 
returnere svar. 
 
I simple scenarier, hvor klienten f.eks. identificerer sig med et brugernavn/password som 
webserviceudbyderen selv har udstedt, eller hvor der slet ikke er behov for identifikation, 
er denne model fin. 

Signon 
Hvis webserviceudbyderen selv ønsker at verificere alle detaljer om id-kortet eller implicit 
kan stole på dem fordi der anvendes en autentificeret transportkanal (f.eks. SSL med 
gensidig autentifikation) kan signon scenariet benyttes.  
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Figur 12: Signon scenarium 

 
Modellen er vist på figuren ovenfor: 
 

1) Klientsystemet danner et id-kort, der repræsenterer organisationen eller 
slutbrugeren og indlejrer det i en SOAP kuvert sammen med webservice specifikt 
data. SOAP kuverten sendes til webserviceudbyderen. 

2) Hvis der benyttes digital signatur til at identificere brugeren eller organisationen 
(autentifikationsniveau 3) har webserviceudbyderen ansvaret for at checke 
certifikatets gyldighed. For detaljer om hvad der skal til, se venligst ”Bilag 1: Digital 
signering med XML” 

3) Hvis id-kortet er validt, anvender webserviceudbyderen direkte eller indirekte – 
f.eks. ved opslag i et register - oplysningerne i id-kortet til at godkende eller afvise 
klientsystemets forespørgsel. 

4) Der returneres slutteligt et svar til klientsystemet. Hvis alt gik vel, returneres 
udfaldet af at kalde webservicen og ellers en SOAP Fault. Se kapitlet om 
”Fejlkoder” for detaljer. 

Single-signon 
ITSTs retningslinjer for brug medarbejder OCES certifikater foreskriver at de private nøgler 
skal sikres, f.eks. med et kodeord [OCESSIK]. Den Gode Webservice gør det muligt at 
foretage system-til-system kald hvor afsenderen identificeres ved en personlig signatur og 
slutbrugeren skal følgelig afgive password for hver besked der sendes. 
 
I en travl hverdag på f.eks. et sygehus er det imidlertid ikke hensigtsmæssigt at afkræve 
en sundhedsfaglig bruger sit password hver gang der f.eks. skal hentes oplysninger om 
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udstedt medicin for en given patient i et centralt register. Arbejdsgangen ville være alt for 
tung og resultere i at brugeren i værste fald ikke ville bruge systemet, med dårligere 
kvalitet i behandlingen til følge. 
 
For at imødekomme denne situation tilbyder Den Gode Webservice en model, hvor 
brugeren logges på en central autentifikationstjeneste og derpå i et tidsrum på op til 
maksimalt 24 timer kan kalde services uden at skulle autentificere sig igen.  
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Figur 13: Single-signon scenarium 

 
Modellen er vist på figuren ovenfor, der illustrerer de aktører og trin som indgår fra et 
klientsystem vil autentificere en bruger mod den centrale logintjeneste, til et webservice 
kald er udført og svaret kommet tilbage til klienten: 
 

1) Før det er muligt at kalde en webservice skal brugeren først autentificeres. 
Klientsystemet danner derfor et id-kort, som underskrives med brugerens 
personlige signatur. I denne proces afkræves brugeren et password og resultatet er 
et selv-underskrevet id-kort identisk med det, der anvendes i en signon-model. Det 
selv-underskrevne id-kort er vist med rødt bånd på figuren. 
Klientsystemet skaber nu en SOAP loginbesked konkret som en WS-Trust 
RequestSecurityToken besked og indlejrer id-kortet heri. Beskeden sendes til 
Security Token Servicen (STS). Detaljer om denne kommunikation findes i afsnittet 
om STS-Kommunikation. 
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2) STS verificerer at den digitale signatur er valid og checker i den forbindelse om det 
anvendte certifikat er et MOCES eller et VOCES certifikat, samt om det er udløbet 
eller spærret. Dette gøres ved at validere kæden af certifikater, der har udstedt 
certifikatet ned til rodcertifikatet samt ved at hente spærrelister fra Certifikat 
Autoriteten (CA) og checke at certifikatet ikke findes heri. 

3) I id-kortet findes en række attributter herunder brugerens autorisationskode. I det 
omfang det er muligt checkes disse oplysninger mod bagvedliggende registre på 
figuren angivet som en Autorisationsservice. 

4) Når processen er afsluttet fjerner STS’en brugerens signatur, indlejrer en reference 
til brugerens certifikat i id-kortet og underskriver det med sin egen private nøgle. 
Det STS-underskrevne id-kort vist med blåt bånd på figuren sendes derpå tilbage til 
klientsystemet. 

 
Trin 1-4 kan foretages i god tid inden den faktiske service skal kaldes, f.eks. når brugeren 
logger på sit eget it-system som en del af denne proces. De udstedte id-kort kan derpå 
lagres i en lokal cache og it-systemet kan så matche en konkret bruger med et id-kort når 
brugeren har behov for at kontakte en ekstern tjeneste. 
 

5) Når dette sker, danner klientsystemet en ny SOAP kuvert, indlejrer det STS-
underskrevne id-kort for brugeren i kuvertens header og indlejrer 
forretningsoplysninger til webservicen i kuvertens bodydel. Kuverten sendes derpå 
til webserviceudbyderen. 

6) Da webserviceudbyderen på forhånd har STS’ens certifikat liggende lokalt kan den 
uden videre verificere id-kortet. Hvis id-kortet er intakt bruger webservicen de 
indlejrede attributter til at checke om brugeren har rettigheder til at kalde servicen 
og udfører i giver fald servicekaldet. 

7) Webservicen danner nu et forretningssvar, som indlejres i en svarkurvert, der 
returneres til klientsystemet. 

 
Se bilagene for de faktiske SOAP beskeder, der anvendes til kommunikation med STS’en, 
samt for detaljer omkring de digitale signaturmekanismer. 

STS-Kommunikation 

Hvis Den Gode Webservices anvendes i et single-signon scenarium benyttes altid digital 
signatur, dvs. autentifikationsniveau er sat til 3. Trinene 1-4 som beskrevet ovenfor 
forløber derpå mere detaljeret som følger: 
 
Når et klientsystem vil kalde en web service danner det først et id-kort. Derpå får det en 
evt. slutbruger til at underskrive id-kortet vha. sit MOCES-klient-certifikat og gemmer 
signaturen under elementet ”IdCardSignature”. Nu indlejres id-kortet i en WS-Trust 
RequestSecurityToken besked og lige før afsendelse signerer it-systemet hele beskeden 
med sit VOCES-klient-certifikat. Derpå sendes SOAP kuverten til føderationens Security 
Token Service (STS). Denne proces er illustreret nedenfor: 
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Figur 14: RequestSecurityToken fra klient til STS 

 
STS’en har en særlig webservice, der ved modtagelse vil validere signaturerne samt 
indholdet af id-kortet. Hvis id-kort og signaturer er i orden, danner STS’en en SHA-1 hash 
af klientens VOCES certifikat og gemmer resultatet på base64 kodet form i feltet 
<ClientVOCESHash>. Hvis id-kortet er af typen ”user” danner STS’en yderligere en SHA-1 
hash af klientens MOCES certifikat og gemmer resultatet på base64 kodet form i feltet 
<ClientMOCESHash>. 
 
STS’en underskriver derpå id-kortet med sit eget VOCES certifikat, indlejrer id-kortet i en 
RequestSecurityTokenResponse besked og sender svaret tilbage til klienten. I 
modsætning til andre beskeder i føderationen er STS’ens svar derfor IKKE underlagt 
beskedautentifikation, dvs. der er ikke en ekstra signatur, som binder SOAP header 
elementer og SOAP body data sammen. 
 
Dette er illustreret på figuren nedenfor: 

 
Figur 15: RequesSecurityTokenResponse fra STS til klient 

 
Alle parter i føderationen forudsættes at kende STS’ens certifikat og vil derfor umiddelbart 
kunne vurdere ægtheden af en signatur fra denne.  
 
Når klienten modtager id-kortet kan den validere at id-kortet vitterligt at udstedt af STS’en, 
da dennes certifikat er kendt af alle parter i føderationen. Klienten vil nu kunne danne en 
SOAP kuvert med det indhold, der forventes af en specifik webserviceudbyder, indlejre id-
kortet, signere SOAP body og dele af SOAP headeren med sit VOCES-klient-certifikat og 
sende det hele til webserviceudbyderen, som vist nedenfor: 
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Figur 16: Servicekald fra klient til web service udbyder 

 
Webserviceudbyderen kan verificere at id-kortet var udstedt af STS’en ved at validere 
signaturen med STS’ens certifikat, som webserviceudbyderen også har lagret lokalt på 
forhånd.  
 
Hvis signaturen er i orden, gælder desuden følgende: 
 

1) ClientVOCESHash skal nu beregnes ved at lave en SHA-1 værdi af klientens 
medsendte VOCES certifikat. Hvis værdien matcher den, der blev dannet af STS’en 
er det medsendte certifikat i orden. Bemærk: Denne regel forudsætter implicit at der 
altid anvendes samme VOCES certifikat til beskedautentifikation, som blev anvendt 
da et id-kort blev udstedt! 

2) Nu verificeres VOCES signaturen på SOAP body og dele af SOAP headeren for at 
sikre, at id-kort eller SOAP body indhold ikke er blevet manipuleret. Hvis denne 
signatur også er i orden, er beskeden ikke blevet manipuleret af tredjepart. 

 
I nogle situationer vil en webserviceklient skulle medsende digitalt signerede data i SOAP 
kuvertens Body element. Det kunne f.eks. være en juridisk bindende blanket der skulle 
indberettes, løftes ud af af kuverten og gemmes. Hvis klienten underskriver med samme 
MOCES signatur som blev anvendt da id-kortet blev udstedt, kan webserviceudbyderen 
umiddelbart verificere signaturen ved at beregne ClientMOCESHash af signaturen i SOAP 
Body og sammenligne med den der er indlejret i id-kortet. Med samme argumenter som 
anvendt ovenfor vil dette derfor kunne afgøre om signaturen er valid. 
 
Når webserviceudbyderen skal danne et svar på niveau 3 skal dette altid være underlagt 
beskedautentifikation ligesom klientens forespørgsler. For at klienten generelt kan validere 
at signaturen er i orden, er det nødvendigt at webserviceudbyderen kontakter STS’en og 
får udstedt et system id-kort, som derpå kan indlejres i alle svar. Processen for validering 
er som beskrevet ovenfor. 
 
På figuren nedenfor sender en web service udbyder et svar på niveau 3 med et system id-
kort hvor hele SOAP kuverten er integritetsbeskyttet med en signatur af ”VOCES-WSU”. 
 



 

MedCom. Den Gode Webservice version 1.1 29 

 
Figur 17:Service svar fra web service udbyder til klient 

 
Et system id-kort vil ikke indeholde en MOCES signatur og vil kunne udstedes 
fuldautomatisk i baggrunden.  

Beskedautentifikation 

På autentifikationsniveau 3 er id-kortet underskrevet med en digital signatur. Signaturen 
gør det muligt at identificere afsenderen og har desuden den egenskab, at den signerede 
information ikke kan ændres uden at det opdages: gør man det kan signaturen ikke 
længere valideres. 
 
Id-kortet er beregnet til at blive genbrugt på tværs af servicekald så længe det er gyldigt og 
så længe en serviceudbyder ikke afviser det fordi det er for gammelt til dennes 
sikkerhedskrav. Når id-kortet modtages af webserviceudbyderen kan denne vælge at lagre 
kortet f.eks. for at optimere autentifikationsprocessen næste gang samme klient foretager 
et nyt kald.  
 
Hvis id-kortet ikke har en kobling til beskeden er det dermed muligt at misbruge kortet ved 
simpelthen at danne en ny SOAP kuvert, indlejre et modtaget id-kort og sende en 
forespørgsel af sted til en anden webserviceudbyder. Denne form for identitetstyveri er 
illustreret på figuren nedenfor: 
 

1) Klientsystemet har dannet en SOAP kuvert og indlejret et id-kort, der identificerer 
afsenderen f.eks. en slutbruger. Kuverten sendes til Webservice Udbyder A. 

2) Webservice Udbyder A modtager kuverten, gemmer id-kortet og returnerer et 
passende svar til klienten. 

3) Ved lejlighed danner Webservice Udbyder A eller en person på denne lokation en 
SOAP besked til Webservice Udbyder B og indlejrer det gemte id-kort i kuverten. 
Kuverten sendes til Webservice Udbyder B. 

4) Id-kortet er validt og Webservice Udbyder B returnerer derfor et svar til Webservice 
Udbyder A i den tro at alting er i orden og at afsenderen i virkeligheden er klient-
systemet. 
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Figur 18: Identitetstyveri, hvor et id-kort stjæles 

 
For at imødekomme problemet introducerer DGWS 1.1 besked-autentifikation for 
autentifikationsniveau 3. Det betyder at alle beskeder, der forlader en webserviceklient 
skal have en ekstra samlende signatur på <Body> elementet + id-kortet + ws-addressing-
headere foretaget med et virksomhedscertifikat (VOCES). 
 
Der gælder følgende regler for sammenhængen mellem signaturer og certifikater: 
 
• Hvis id-kortet er af typen ”system” garanteres systemets identifikation af en VOCES 

signatur i id-kortet. Signaturen i id-kortet skal være lavet med samme VOCES certifikat, 
som anvendes til besked-autentifikation. 

• Hvis id-kortet er af typen ”user” garanteres brugerens identifikation af en MOCES 
signatur i id-kortet. MOCES certifikatet skal være udstedt af samme CA som VOCES 
certifikatet og CVR delen af begge certifikaters subjectSerialNumberfelt skal være ens.  

 
I Single-signon scenarier logger systemet først på STS’en med en RequestSecurityToken 
besked, der ligeledes er integritetsbeskyttet med en VOCES signatur. STS’en verificerer 
nu signaturen i id-kort og signaturen på hele beskeden. STS’en danner derpå en hash-
værdi af certifikatet i id-kortet, samt en hash-værdi af VOCES certifikatet og indlejrer disse 
værdier i hhv. <ClientMOCESHash> og <ClientVOCESHash> 
 
Figuren nedenfor viser en SOAP kuvert med en signatur på id-kortet til at identificere 
slutbrugeren, samt en på id-kortet + <Body> elementet til at sikre integriteten og undgå 
identitetstyveri: 
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Figur 19: To signaturer til hhv. autentifikation og beskedautentifikation 

 
VOCES certifikater er underlagt en certifikatpolitik der gør det muligt for et it-system at 
foretage en underskrift uden at der involveres en slutbruger. Dermed bliver det muligt at 
lave en generel funktionalitet, der enten indbygges i hvert it-system eller i en evt. gateway, 
som foretager signeringen af udgående webservicekald. 
 
Svar fra webserviceudbydere, der udstiller information på niveau 3 altid digitalt signerede 
med et VOCES certifikat og indeholder altid et system-id-kort, udstedt til det samme 
VOCES certifikat. Dermed bliver det muligt for klientsystemet af få bekræftelse på 
webserviceudbyderens identitet. Bemærk, at dette krav betyder, at webserviceudbydere 
også skal autentificeres mod en STS i et single-signon scenarium. 
 
Figuren nedenfor viser de 3 autenticitetsniveauer, samt hvor vidt det er et krav at der er 
beskedautentifikation på request og response: 
 
Niveau Akkreditiver Beskedautentifikation? 
1 Ingen Valgfrit 
2 Brugernavn og password Valgfrit 
3 Digital signatur Altid 

Autorisation 

Webservices, der overholder DGWS vil altid selv foretage et rettighedscheck inden der 
gives adgang til beskyttet funktionalitet. Dette check fortages på baggrund af 
informationerne i id-kortet, evt. sammenholdt med data der kan slås op i lokale eller 
centrale registre med hvilke der er lavet en aftale. 
 
Id-kortet kan f.eks. indeholde en autorisationskode fra Sundhedsstyrelsens 
Autorisationsregister, der angiver en sundhedsfaglig brugers officielle autorisation. 
Autorisationskoden kan benyttes til at vurdere om den pågældende sundhedsfaglige er af 
en sådan type – læge, f.eks. – at den pågældende service må udføres. 
 
Modellen er vist på figuren nedenfor: 
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Figur 20: Decentralt rettighedscheck hos webservice udbyderen 

 
For at opnå en god brugeroplevelse bør det it-system, der har dialog med brugeren så vidt 
muligt sørge for at brugeren aldrig kommer til at kalde en service, denne ikke er autoriseret 
til. Hvis it-systemet, f.eks. allerede ved at den pågældende bruger er sygeplejerske skal 
det ikke være muligt at kalde en service, der kræver lægefaglig autorisation. 

Timeout 

Id-kortet er en praktisk foranstaltning, der i praksis gradbøjer behovet for hvornår 
slutbrugeren skal afgive brugernavn og password på niveau 2, samt udløse den private 
nøgle i en digital signatur på niveau 3 f.eks. med et password. Ved at tillade, at id-kortet 
kan genbruges mellem webservicekald introduceres også en risiko for at den person der 
faktisk initierede webservicekaldet ikke er den, der afgav password: på en klinisk afdeling 
kan en læge f.eks. logge på, forlade pc’en hvorpå en anden person sætter sig bag 
skærmen uden at identificere sig. 
 
Da webserviceudbyderen står med ansvaret for hvem data modtages fra eller afleveres til 
er det op til denne at vurdere om det modtagne id-kort er ”godt nok”: jo længere tid der er 
gået fra id-kortet blev udstedt til webserviceudbyderen modtager det, desto større er 
risikoen for at afsenderen er en anden. Tilsvarende er et medsendt brugernavn/password 
lettere at forfalske end en digital signatur. 
 
Webserviceudbyderen afgør på baggrund af en vurdering af den konkrete webservice, 
hvor ofte brugeren skal identificere sig – eller med andre ord hvor ofte klientsystemet skal 
genautentificere brugeren (prompte for password) og derefter udstede et nyt id-kort. 

 
Ved indberetning af en dødsattest til Sundhedsstyrelsen er det f.eks. vigtigt, at det sikres, 
at kun den pågældende læge kan udfylde attesten. I disse tilfælde stilles der krav om at 
lægen indtaster sit password ved hver indberetning. I andre situationer kan det være 
tilstrækkeligt, at brugeren kun indtaster sit password hvert 30. minut eller hver 8. time.   
 
I Den Gode Webservice anbefales det, at webserviceudbyderne vælger mellem tre 
timeout-niveauer: efter 30 minutter, efter 8 timer eller efter 24 timer.  
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Timeout-niveau  

3: Efter 30 minutter Webserviceudbyder kræver fornyet brugerautentifikation efter 30 minutters brug 
af id-kortet. 

2: Efter 8 timer Webserviceudbyder kræver fornyet brugerautentifikation efter 8 timers brug af 
id-kortet. 

1: Efter 24 timer Webserviceudbyder kræver fornyet bruger autentifikation efter 24 timers brug af 
id-kortet. 24 timer er den maksimalt tilladte levetid for id-kort. 

 
Timeout-tidspunktet udregnes ud fra det udstedelsestidspunkt, der findes i id-kortets 
gyldighedsperiode i XML-attributten ”NotBefore” under XML-elementet <Conditions>. 
F.eks. vil et id-kort, der er udstedt for en time siden, ikke blive godkendt af webserveren 
ved timeout-niveau 3. 

 
Klientsystemet skal sikre, at brugeren promptes for nyt password tidsnok til at der kan 
udstedes og fremsendes et nyt id-kort til webserviceudbyderen, inden det gamle id-kort får 
timeout. Hvis webserviceudbyderen modtager et id-kort, der er for gammelt til at kunne 
accepteres, tilbagesender denne en fault-meddelelse til klientsystemet, der redegør for 
årsagen til timeout og forklarer, hvordan brugeren kan genoptage kommunikationen. Se 
afsnittet om fejlkoder. 
 
Ved Single Signon indebærer timeout, at et nyt id-kort skal hentes hos den centrale STS-
kortudsteder, så en kommende timeout kan overholdes. 

Uafviselighed 

I nogle tilfælde er det nødvendigt at være helt sikker på identiteten af afsenderen eller 
modtageren. Det gør sig f.eks. gældende når der skal indberettes en dødsårsagsblanket til 
Sundhedsstyrelsen, hvor en person officielt erklæres død. Her har Sundhedsstyrelsen 
behov for med sikkerhed at kunne identificere afsenderen og gemme bevismateriale på at 
det var den person, der afsendte blanketten for den pågældende borger.  
 
Når webserviceudbyderen har brug for at være sikker på afsenderens identitet kan denne 
forlange en eller flere signaturer på hele eller dele af det indhold der lagres i <Body> 
elementet i SOAP kuverten lavet med afsenderens MOCES certifikat.  
 
DGWS lægger ingen restriktioner på hvilke data og signaturer der kan forefindes i <Body>. 
Hvis der indlejres signaturer gælder dog følgende: 
 

1) Signaturen skal indlejres sammen med data i <Body> elementet af kuverten. 
2) Hvis signaturen på niveau 3 laves med samme MOCES certifikat som id-kortet er 

udstedt til, kan ClientMOCESHash anvendes til at checke validiteten af certifikatet. 

Konfidentialitet 

Når følsomme data transmitteres over et netværk er det nødvendigt at tage ekstra skridt 
for at beskytte dem mod uvedkommendes adgang. Dette kan gøres ved at benytte private 
linjer, ved at kryptere transportlaget eller ved at kryptere selve beskeden. 
 
I Den Gode Webservice er transportlaget altid krypteret eller strengt privat helt fra klient til 
server og tilbage igen og der er desuden etableret et tillidsforhold mellem de to 
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kommunikerende parter. Hvis en af disse præmisser er brudt, øges risikoen for at 
personfølsomme oplysninger falder i de forkerte hænder markant. Der tillades to 
mekanismer til sikring af transportlaget, nemlig VPN og SSL/TLS.  

SSL/TLS baseret netværk 
SSL protokollen er defactomekanismen til at sikre konfidentialitet mellem to systemer, der 
kommunikerer via HTTP over Internettet. Protokollen baserer sig på en public-key 
infrastructure (PKI) med certifikater til at opnå kryptering af transportlaget typisk mellem en 
browser og en webserver.  
 
ITST har udgivet OWSA-T modellen, der udstikker generelle retningslinjer for 
transportbaseret sikkerhed for webservices over HTTP. Den Gode Webservice anvender 
OWSA-T når der benyttes SSL til sikring af transportlaget.  
 
En SSL forbindelse kan etableres på to måder. I det simpleste tilfælde er det alene 
serveren, der identificerer sig overfor klienten og ikke omvendt. For at klienten kan 
kommunikere skal den udelukkende stole på serverens certifikat eller det rodcertifikat, der 
blev anvendt til at udstede dette. I denne situation får serveren altså absolut ingen viden 
om hvem klientsystemet er – i hvert fald ikke via SSL forbindelsen. 
 
Dette problem kan løses ved at serveren aktivt forlanger at klienten skal autentificere sig 
med et certifikat, såkaldt gensidig autentifikation (mutual authentication). I [OWSA-T] 
tillades begge modeller, men det forlanges at hvis klienten skal autentificere sig skal det 
foregå med et OCES certifikat. Den Gode Webservice tillader udelukkende SSL hvor 
begge parter autentificerer sig, dvs. ved brug af SSL skal der anvendes gensidig 
autentifikation. 
 
Figuren nedenfor illustrerer modellen med gensidig autentifikation, samt hvilke nøgler og 
certifikater de enkelte parter skal være i besiddelse af. I ”Keystore” findes det certifikat og 
den tilhørende private nøgle, der benyttes til autentifikation overfor andre parter. 
”Truststore” indeholder de certifikater eller rodcertifikater den pågældende part stoler på: 
 

  
Figur 21: SSL konfiguration med Mutual Authentication 

 
Det er nok at parterne stoler på rodcertifikatet fra den CA der har udstedt modpartens 
certifikat og ikke specifikt på certifikatet. Dermed er det muligt at udskifte en parts certifikat 
f.eks. ved udløb uden at andre skal adviseres. 
 
I [OWSA-T] anvendes OCES certifikater til autentifikation af klienterne. Da SSL 
udelukkende benyttes til kryptering i DGWS og ikke autentifikation af en slutbruger 
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skærpes kravet dog, så medarbejder OCES og person OCES ikke må anvendes. I DGWS 
skal klientsystemet etablere SSL forbindelsen med et VOCES certifikat. 
 
Traditionelt benytter web servere såkaldte SSL server certifikater. Disse er ganske vist 
ikke OCES, men når de udstedes af en kendt CA kan man som klient stadig finde frem til 
den organisation der står bag. I DGWS skal serverens certifikat i en SSL forbindelse være 
et CA udstedt SSL server certifikat.  
 
SSL certifikater har en gyldighedsperiode og kan blive for gamle. Certifikaterne kan 
desuden aktivt blive spærret og komme på en spærreliste (CRL). I disse situationer er det 
ikke længere korrekt at anvende certifikaterne, så det er væsentligt at parterne verificerer 
de certifikater der anvendes og checker dem mod spærrelister. 
 
Det er muligt for enhver at udstede egne certifikater der til forveksling ”ligner” f.eks. et 
OCES certifikat. Forskellen er at det korrekte OCES er underskrevet med OCES CAs 
rodcertifikat. Det er derfor afgørende for sikkerheden at checke hele certifikatkæden for 
alle certifikater der anvendes hver gang der åbnes en SSL forbindelse. Hvis denne ikke 
kan valideres må SSL forbindelsen ikke etableres. 
 
Både klient og webserviceudbyder skal validere, at certifikater der anvendes til SSL er 
valide, dvs. hverken løbet ud eller spærrede. Begge parter checker desuden 
certfikatkæden på modtagne certifikater og holder dem op mod godkendte CA’er. 

Sundhedsdatanettet (VPN) 
MedCom driver i dag det VPN-baserede Sundhedsdatanet (SDN), til hvilket der er knyttet 
en lang række sundhedsfaglige aktører. Netværket udmærker sig ved at være 
aftalebaseret således at det kræver en fysisk underskrevet kontrakt mellem to parter før de 
bliver i stand til at kommunikere via SDN. DGWS udpeger da også SDN som en oplagt 
VPN-baseret kandidat til at sikre transportlaget. 
 
Når netværkssikkerheden bygges op omkring SDN, håndteres krypteringen af 
netværksenheder. I dette scenarium overlades verifikationen af de enkelte parter derfor til 
netværket. 
  
En aktør på SDN udstyres med sin egen specifikke IP-adresse og for så vidt denne 
adresse udelukkende benyttes af én webserviceklient eller -server, der har forpligtet sig til 
at beskytte eget netværk i henhold til sikkerhedsforskrifterne for SDN [SDNSIK] er 
sikkerheden umiddelbart ækvivalent med SSL/TLS scenariet. Aktører der benytter 
Sundhedsdatanettet til webservice kommunikation skal derfor overholde 
sikkerhedsforskrifterne [SDNSIK]. 
 
Hvis forbindelsen til SDN benyttes af et antal forskellige systemer eller virksomheder er 
det pludselig ikke længere så gennemskueligt om konfidentialiteten er sikret helt fra klient 
til server, samt hvilke it-systemer der er koblet på.  
 
Dette er f.eks. tilfældet når en lægepraksissystemleverandør foretager opkoblingen til 
Sundhedsdatanettet på vegne af et antal decentrale installationer lokalt hos praktiserende 
læger eller når en region installerer en gateway til at håndtere digital signatur med DGWS 
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og opkobling til SDN f.eks. på vegne af et antal Elektroniske Patient Journal (EPJ) 
systemer. 
 
Modellen er skitseret nedenfor:  
 

 
Figur 22: SDN konfiguration med mange klienter  

 
Denne situation beskrives i [SDNLÆ] afsnit 3.2, hvor det angives at forbindelsen mellem 
den server der står for adgangen til SDN og det decentrale it-system bør etableres via 
VPN. I DGWS skal forbindelsen mellem det system, der varetager adgangen til SDN og 
det decentrale it-system dog etableres via VPN eller SSL/TLS.  
 
En række konkrete sikkerhedstiltag og overvejelser til sikring af netværk og it-systemer 
hos lægepraksissystemleverandører, samt i regionerne findes i [SDNLÆ] og [SDNREG]. 
Ved opkobling til SDN følges forskrifterne heri til at sikre netværk hos parter, der enten 
direkte eller indirekte er koblet på SDN for at mindske risikoen for misbrug.  

Tid 
I et distribueret miljø bestående af it-systemer som fysisk befinder sig forskellige steder i 
landet og som skal kommunikere på baggrund af en fælles tidsforståelse er der behov for 
retningslinjer om: 
 

1) Hvordan tidsformatet angives så der aldrig er tvivl om hvad klokken er/var på et 
givet tidspunkt uanset om det er sommer eller vinter og om tiden blev taget i 
Grønland eller på Bornholm 

2) Hvordan det sikres at alle it-systemerne til enhver tid er enige om hvad klokken er. 

Tidsangivelse 

For at en webserviceudbyder kan vurdere om et id-kort er for gammelt til at blive 
accepteret og for at få et retvisende billede i eksterne logfiler, er det af afgørende 
betydning at alle parter der kommunikerer via DGWS har samme tidsformat og –
forståelse.  
 
Alle tidsangivelser i DGWS indlejres i schema typen dateTime, i formatet UTC, der også 
kendes som Zulu tid. UTC er en global tidsangivelse, der er uafhængig af tidszoner og det 
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bliver derfor muligt f.eks. at kalde webservices fra andre tidszoner end lokal dansk tid, 
f.eks. fra rigsfællesskabets andre parter, herunder Grønland og Færøerne. 
 
Eksemplet nedenfor, taget fra tidsstemplet i en DGWS kuvert, viser datoen 21/11-2007 kl. 
8:01:00 UTC, dvs. 21/11-2007 kl. 9:01 dansk tid: 
 
 

<wsu:Timestamp> 

  <wsu:Created>2007-11-21T08:01:00Z</wsu:Created> 

</wsu:Timestamp> 

 

Figur 23: Eksempel på UTC tid i dateTime felt 
 
Lokal dansk vintertid svarer til UTC+1 og lokal dansk sommertid til UTC+2. Når der skal 
indlejres et tidspunkt i en DGWS kuvert, f.eks. i id-kortet, oversættes den lokale tid først til 
UTC. Derpå formateres datoen og tidspunktet ud fra nedenstående mønster, der er en 
profileret udgave af specifikationen for dateTime formatet i XML Schema: 
 
 

Format: yyyy ’-’ mm ’-’ dd ’T’ hh ’:’ MM ’:’ ss ’Z’ 

 
yyyy : Årstallet angivet med 4 eller flere cifre (når det bliver relevant). Der må ikke 

være foranstillede 0’er og tallet 0000 er forbudt. 
mm:  Måned angivet med 2 cifre, fra værdierne 01-12. 
dd: Dag angivet med 2 cifre, fra værdierne 01-31 
T:  Adskiller datoangivelsen fra tidspunktet 
hh:  Timen angivet med 2 cifre og 24 timers interval, fra værdierne 00-23 
MM:  Minutter angivet med 2 cifre, fra værdierne 00-59 
ss: Sekunderne angivet med 2 cifre, fra værdierne 00-59 
Z: Angiver at dette tidsformat er ’zulu’ alias UTC. 
 

Figur 24: Tidsformat for Den Gode Webservice 
 
Skemaet nedenfor opsummerer konverteringen fra tidszonerne i rigsfællesskabet til UTC 
ved vintertid. Eksemplet viser hvad klokken er i UTC når den er 13:20:00 lokal tid (dvs. i 
det område der er angivet i første søjle): 
 
Område Tidszone (vintertid) UTC Eksempel 
Danmark UTC + 1 12:20:00 
Færøerne UTC 13:20:00 
Grønland / Nuuk UTC – 3  16:20:00 
Grønland / Qaanaaq UTC – 4 17:20:00 
Grønland / Ittoqqortoormiit UTC – 1 14:20:00 

Figur 25: Konvertering fra danske tidszoner til UTC, vintertid 
 
Bemærk, at der er +1 times forskel på sommertid og vintertid, samt at der kan forekomme 
situationer hvor konverteringen fra lokal tid til UTC tid vil krydse en datogrænse. Det er 
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f.eks. tilfældet, hvis tiden er 2007-11-21T00:20:00 lokal dansk tid. Da vil klokken være 
2007-11-20T23:20:00Z. 
 
Figuren nedenfor opsummerer konverteringen fra tidszonerne i rigsfællesskabet til UTC 
ved sommertid med samme eksempel som ovenfor: 
 
Område Tidszone (sommertid) UTC Eksempel 
Danmark UTC + 2 11:20:00 
Færøerne UTC + 1 12:20:00 
Grønland / Nuuk UTC – 2  15:20:00 
Grønland / Qaanaaq UTC – 3 16:20:00 
Grønland / Ittoqqortoormiit UTC 13:20:00 

Figur 26: Konvertering fra danske tidszoner til UTC, sommertid  

Tidssynkronisering 

Det er af afgørende betydning for sikkerhedsmekanismerne i DGWS, at alle it-systemer 
der er direkte involverede i kommunikationen har en fælles tidsforståelse.  
 
Et id-kort der udstedes af et it-system, som er 4 timer bagefter den tid, en STS kører med 
vil f.eks. maksimalt kunne bruge id-kortene i 20 timer i stedet for de 24 der er den øvre 
grænse. Tilsvarende vil id-kort udstedt af et it-system, hvis ur er 1 time foran blive afvist af 
en STS eller webserviceudbyder fordi det ikke er indenfor den gyldige tidsperiode. 
 
For at imødekomme denne udfordring stiller DGWS krav om at it-systemer, der indgår i et 
DGWS scenarium opdaterer det lokale ur via Network Time [NTP] protokollen. NTP er 
defacto standarden for tidssynkronisering og er understøttet af alle moderne 
operativsystemer.  
 
NTP baserer sig på et sæt centrale tidsservere, der afgør hvad klokken er lige nu. De 
enkelte it-systemer kobler sig på en sådan tidsserverer og synkroniserer med mellemrum 
det lokale ur så tiden er korrekt. Computerure slår ikke ens, så synkroniseringen skal ske 
med mellemrum for at undgå at tiden skrider for meget.  
 

NTP ServerWebservice

Udbyder

Webservice

Klient

Tid?Tid?

 
Figur 27: Tidssynkronisering med NTP 

Det anbefales at opsætte synkroniseringen til at foregå hver 15 minutter, men det er 
samtidig et krav i DGWS, at et ur aldrig går mere end 1 minut skævt ifht. den centrale 
tidsserver. Det kan derfor være nødvendigt at synkronisere oftere (eller muligt at 
synkronisere sjældnere) alt afhængig af det lokale ur. 
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Hvis DGWS anvendes over det åbne Internet med SSL/TLS transportkryptering er det op 
til webserviceudbyder og klientsystemer at udpege en tidsserver. Der findes en lang række 
offentligt tilgængelige NTP servere herhjemme og i udlandet, der kan anvendes til dette 
formål. 
 
Når DGWS kører over Sundhedsdatanettet stilles NTP servere til rådighed som en del af 
infrastrukturen. De faktiske adresser på Sundhedsdatanettets NTP servere kan fås ved 
henvendelse til MedCom. 
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