Invitation til
SDN-temadag
2022
Formål
Formål med dagen er at præsentere aktuel status på drift og udvikling af Sundhedsdatanettet (SDN) samt
skabe rum for dialog om de sikkerheds- og forretningsmæssige behov hos de tilsluttede parter, herunder
orientering om den igangværende udbudsproces for SDNv4.
For inspiration og til understøttelse af dialogen vil der være oplæg fra samarbejdspartnere og nationale
initiativer med relevans for SDN.
Målgruppe
Temadagen henvender sig primært til sikkerheds- og netværksansvarlige, it-medarbejdere fra regioner,
kommuner, it-leverandører og andre organisationer med tilknytning til sundhedssektoren med interesse i
brug, drift og videreudvikling af SDN og aftalesystemet.

TID & STED

02.06.2022, kl. 9.30 - 15.30

Comwell H.C. Andersen Odense
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

Invitation > Program

09.30-10.00

Registrering og morgenmad

10.00-10.15

Velkomst v/ Lars Hulbæk, MedCom

10.15-10.30

SDN - et generelt overblik v/ Peder Illum, MedCom
• Kort om SDN og nyt siden sidst
• Overvågning, monitorering og den daglige drift

10.30-11.00

Orientering om SDNv4 udbud v/ Peder Illum, MedCom
• SD-WAN som bærende princip
• IPv4 og IPv6 dual stack
• Aftalesystemet—fremtidig udvikling
• Tids- og migreringsplan

11.00-11.40 Cyber– og Informationssikkerhed v/ Søren Bank Greenfield, DCIS, Cyber– og Informationssikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen
• Det aktuelle trusselsniveau og risiko for sektoren
• Status på sektorstrategien, samarbejdet på tværs af sektoren og udvalgte initiativer, herunder status på 3.2 etablering af funktioner til overvågning og analyse af aktivitet på tværs
af sektoren
• Status på national cyberstrategi, arbejdet med revidering af sundhedssektorens cyberstrategi og effekten på sundhedssektoren.
11.40-11.50

Introduktion til eftermiddagens program v/ Lars Hulbæk, MedCom

11.50-12.30

Frokost og kaffe i restauranten

12.30-13.00

Præsentation af Sundhedsdatanettets servicedesk v/ Rosemarie Andreasen, Netic og
Erik Abrahamsen, Netdesign

13.00-13.30

Nye modeller for sammenhængende brugerstyring v/ Mads Haargaard og Jacob Qvortrup,
AROSII A/S
• Brugerføderering: Principper og metoder

13.30-14.00

Kaffepause og networking

14.00-15.00 3 parallelle workshops:
•

Session 1: MISP / Tenable / Cycognito v/ Ole Fisker, DCIS Cyber– og Informationssikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen

•

Session 2: Spørgsmål og svar om SDNv4-udbud v/ udbudskonsulenterne Benjamin
Salamon, Salamon & Co. og Peter Lillelund, P.L. Consult ApS

•

Session 3: Operationel logning og overvågning v/ Claus Albøge, Netic

15.00-15.30 Opsamling og tak for i dag v/ Lars Hulbæk, MedCom

