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Resumé
Lakeside A/S har analyseret de grundlæggende løsningsegenskaber i OpenTele.
Følgende perspektiver er blevet analyseret:
 Arkitektur
 Teknologiparathed
 Informationssikkerhed
 Godkendelse som medicinsk udstyr og CE-mærkning
 Performance / effektivitet
 Pålidelighed
 Dokumentation
Overordnede konklusioner:
a. Arkitektur: Den nuværende OpenTele løsning er bygget på nogle
fornuftige arkitekturprincipper. Løsningen forventes også at kunne
driftsimplementeres med nogle fornuftige driftsmæssige egenskaber i
mindre installationer med op til få tusinde brugere.
b. Arkitektur: Det er vores vurdering, at den nuværende OpenTele løsning
med en moderat indsats vil kunne bringes til at være i overensstemmelse
med den i denne rapport skitserede målarkitektur.
c. Teknologiparathed: OpenTele på nuværende tidspunkt på TRL niveau 6 og
godt på vej til 7 (velafprøvet pilottest). Skalaen indeholder 9 trin (9 er
højeste modenhedsniveau), og vi anbefaler at OpenTele først udbredes i
stor skala, når løsningen er på TRL 8.
d. Informationssikkerhed: informationssikkerhedsløsningen i den
nuværende OpenTele løsning vurderes ikke til at være tilstrækkelig til at
opfylde intentionerne i den danske lovgivning.
e. Informationssikkerhed: Den nuværende brugerstyringsløsning vil ikke
skalere til udbredelse i større organisationer
f. CE mærkning: Den nuværende integrerede løsning vil sandsynligvis skulle
godkendes/certificeres som en medicinsk eller medikoteknisk løsning i
klasse IIa.
g. CE mærkning: Ved at opdele OpenTele løsningen i komponenterne
specificeret i målarkitekturen i afsnit 2.3, bør det være muligt at reducere
kravet om certificering til netop de dele af OpenTele, der ifølge
lovgivningen kræver godkendelse.
h. Performance: Performanceaspektet er ikke fornødent testet i OpenTele, og
der er risiko for at der er latente fejl eller uhensigtsmæssigheder i løsningen
f.eks. ved overbelastning eller fejlsituationer.
i. Pålidelighed: Der er ikke indbygget særlige fejltolerance-,
integritetskontrollerende eller andre autorehabiliterende elementer i
løsningen. Vi kan dog konstatere, at løsningen har nogle designmæssige
egenskaber, der gør det muligt at afvikle løsningen på flere parallelle
servere og derved opnå en hvis robusthed.
j. Dokumentation: Overordnet er der store udsving i kvaliteten af de enkelte
dokumentations-artefakter i den samlede softwaredokumentation. Hvor
specielt de mere overordnede beskrivelser er gode til at skabe overblik over
løsningen, er andre dele ikke detaljerede nok til at læseren kan få en
fyldestgørende indsigt uden at skulle nærlæse og forstå kildekoden.
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Overordnede anbefalinger:
Arkitektur
Ark1

Parterne bag OpenTele skal opnå enighed om en fælles og formuleret
målarkitektur.

Ark2

OpenTele bør opdeles i målarkitekturens komponenter.

Ark3

Der skal udarbejdes et roadmap for migrering af OpenTele til den fælles
målarkitektur.

Ark4

OpenTele bør understøtte flere mobile operativsystemer, herunder især
iOS.

Teknologiparathed
Tp1

OpenTele bør modnes til TRL 8 inden løsningen udbredes i regioner og
kommuner.

Informationssikkerhed
Sik1

Der skal udarbejdet en sikkerheds- og privatlivsimplikationsanalyse.

Sik2

På baggrund af denne skal non-funktionelle krav til sikkerhed defineres
og løsningen udbedres.

Sik3

Sikkerhedskrav til driftsleverandører skal tydeligt beskrives i drifts- og
installationsvejledninger.

Sik4

Der bør etableres en ”federated trust” løsning i OpenTele, herunder
etablering af et trust framework med aftaler, processer etc.

Godkendelse som medicinsk udstyr og CE godkendelse
Cert1

Der bør bestilles en ekspertanalyse af kravet om CE godkendelse.

Cert2

Der bør efterfølgende udarbejdes et roadmap for nødvendige aktiviteter
for at kunne opnå evt. certificering af dele af OpenTele løsningen.

Performance og effektivitet
Perf1

Der bør udvikles og gennemføres en struktureret performancetest.

Perf2

Der bør fastlægges nogle grundlæggende non-funktionelle krav til en
standardinstallation af OpenTele.

Perf3

På baggrund af testresultaterne bør der udarbejdes et roadmap for
udbedring af evt. afdækkede mangler eller fejl ift. performance.
Prioriterede aktiviteter herfra bør iværksættes.

Pålidelighed
På1

Der bør fastlægges nogle grundlæggende non-funktionelle krav ift.
fejltolerance og rehabiliteringsevne i OpenTele.

På2

Kravene (På1) skal guide udvikling og gennemførelse af en struktureret
pålidelighedstest.

På3

På baggrund af testresultaterne (På2) bør der udarbejdes et roadmap for
udbedring af evt. afdækkede mangler eller fejl ift. pålidelighed.

På4

Installations- og driftsvejledningerne bør forbedres ift. pålidelighed og
dimensionering.
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Dokumentation
Dok1

Dokumentationsgraden bør forbedres og kvalitetsniveauet på
dokumentationen generelt højnes.

Dok2

Det skal besluttes hvor den autoritative kilde til dokumentation og
kildetekst skal være. Gamle versioner skal fjernes/flyttes.

Dok3

Der bør udarbejdes og vedligeholdes en kravspecifikation indeholdende
både funktionelle og non-funktionelle krav for OpenTele.

Dok4

Det bør overvejes om de regionale brugervejledninger kan tilbageføres til
open source projektet.

Kritikalitet:

Nice-to-have
Sekundær betydning

CERT 2
PÅ 4
DOK 1
DOK 3

ARK 1
ARK 2

Need-to-have
Kritisk betydning

TP 1
SIK 1
SIK 2
SIK 3

DOK 4

CERT 1

DOK 2

PERF 1
PERF 2
PERF 3

ARK 3
ARK 4
SIK 4
PÅ 3

PÅ 1
PÅ 2

Kort bane

Længere bane

Bør implementeres snarest

Bør planlægges snarest
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1. I ntroduktion
På baggrund af de indledende vellykkede kliniske afprøvninger af OpenTele, er der
i flere forskellige sammenhænge blev det besluttet at iværksætte storskala
implementeringsprojekter baseret på OpenTele platformen. En videre udbredelse
og anvendelse af OpenTele platformen kræver, at OpenTele som ’produkt’ er
modent.
I den forbindelse har Region Hovedstaden indstillet følgende
driftsmodningsaktiviteter til KIH styregruppen:











Integration af brugerstyring med Microsoft ADFS, så det ikke er nødvendigt
med en separat brugeradministration i OpenTele.
Udvikling af funktionalitet, så borgerprofiler kan administreres via NemID.
Udvikling af flere integrationer til nationale NSI/NSP-services, så patienten
f.eks. selv kan se og administrere sine samtykker. I øjeblikket er kun CPRopslag implementeret.
Udvidelse af typer af måleudstyr som kan anvendes på platformen.
Udvidelse af typer af klienter som vil kunne afvikle patient-app´en. Dette vil
også skabe mulighed for, at app´en på et tidspunkt kan anvendes på
patienternes egne telefoner og tablets.
Eventuel medicinsk CE-mærkning og andre certificeringer, som er
nødvendige hvis OpenTele skal levere egentlig beslutningsstøtte.
Forbedring af funktioner og brugerflader i både OpenTele-portalen og i
app´en.
Produkterne fra driftsmodningen vil blive gjort tilgængelige på
Softwarebørsen sammen med resten af kildekoden til OpenTele, så enhver
kan tage det i anvendelse, hvis det ønskes.

KIH styregruppen ønsker at få udarbejdet en uvildig analyse af OpenTele
platformen med henblik på at sikre, at de af Region Hovedstaden indstillede
forbedringstiltag er de mest nødvendige aktiviteter at igangsætte på nuværende
tidspunkt.
Nærværende dokument er afrapporteringen af denne analyse.
Opgaven er ledet af den tilknyttede arkitekturgruppe i KIH programmet.
Arkitekturgruppen har specielt ønsket at få følgende perspektiver belyst i
rapporten:
1.
2.
3.
4.

Informationssikkerhed
Dokumentation af OpenTele
Medikotekniske godkendelser
Skalering

Samtidig blev det indskærpet, at analysen gerne skulle komme med operationelle
anbefalinger, dvs. forslag til konkrete aktiviteter som kunne prioriteres og
planlægges.
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1.1 Metode og rapportens opbygning
Rapporten består af fire kapitler:

Efter nærværende introduktion vil rapporten i kapitlet ”Analyse af OpenTele
arkitekturen” analysere OpenTele arkitekturen både i sin nuværende udformning
og i relation til en foreslået målarkitektur (skitse). Målet med dette kapitel er at
analysere det ”gab” der er mellem den nuværende OpenTele arkitektur og en
formodet fremtidig OpenTele arkitektur og fremsætte forslag til, hvilke tiltag der
på et it-arkitektonisk plan bør iværksættes.
Derefter vurderes OpenTele løsningen i kapitlet ”Vurdering af den tekniske
løsning” ud fra en række modenhedsperspektiver. Til brug for udarbejdelse af
analysen er der taget udgangspunkt i to standardiserede evalueringsteknikker:
ISO/IEC 25010.2
-

Software engineering - Software product Quality Requirements and
Evaluation (SQuaRE)

-

“TRL scale is a metric for describing the maturity of a technology”.
TRL står for Technology Readiness Level. Skalaen indeholder 9
niveauer

TRL

ISO/IEC 25010 anbefaler at softwareprodukter (og deres driftsimplementering)
vurderes ud fra følgende ’dimensioner’:
1. Funktionel anvendelighed
2. Performance effektivitet
3. Kompatibilitet
4. Usability
5. Pålidelighed
6. Sikkerhed
7. Vedligeholdbarhed
8. Portabilitet
Ikke alle ’dimensioner’ er vurderet i denne analyse1, men de væsentligste i forhold
til en teknisk vurdering er medtaget.

1

Det bør overvejes at igangsætte en analyse ift. de resterende dimensioner, som primært omhandler
de mere funktionelle aspekter af OpenTele. Region Midtjylland har pt. en sådan analyse i udbud.
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På den efterfølgende figur fremgår det hvorledes disse fokusområder bliver dækket
af ISO/IEC 25010.2 perspektiver.

Figur 1 - OpenTele Arkitekturen vurderes ud fra forskellige dimensioner. De i
opdraget ønskede perspektiver er alle dækket af disse ’dimensioner’

For hvert perspektiv bliver anbefalinger fremhævet i ’blå bokse’ som illustreret
nedenfor:
Delkonklusion/Anbefaling (eksempel):
<konklusionstekst>
Efterfølgende er hver anbefaling indplaceret i en kritikalitetsmatrice, som den
nedenstående:
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Nice to
have

Foranstaltninger som giver
værdi for aktører nu og her men
som ikke er vitale for en
egentlig driftsmodning

Generelle foranstaltninger som på
sigt skaber merværdi for borgere og
klinisk personale

Need to
have

Perspektiv

Vurdering af områder inden for
hvilke der bør iværksættes
umiddelbare foranstaltninger
for at driftsmodne OpenTele
platformen

Afklaring af områder hvor det er
nødvendigt at OpenTele
platformen på længere sigt
konvergerer mod nationale og
internationale standarder

Kort sigt

Længere sigt

Slutteligt opsummeres alle delkonklusioner i kapitlet ”Samlet konklusion”, hvor de
væsentligste observationer og de væsentligste anbefalinger trækkes frem.
Den primære målgruppe for rapporten er styregruppen i KIH. Sekundært henvender
rapporten sig til medarbejdere i it-arkitekturenheder, som anvender OpenTele
løsningen.

1.2 Afgrænsninger
-

-

-

Analysen er ikke en vurdering af OpenTele projektet, leverandøren,
’kunden’ eller de historiske omstændigheder, der har bidraget til OpenTele
platformens nuværende udformning.
Analysen omhandler alene OpenTele løsningen og inkluderer således ikke
en analyse af KIH databasen.
Rapporten indeholder ikke en analyse af åbenhedsperspektivet
(OpenSource licenstype, åbenhed i forhold til kommercielle anvendelser,
åbenhed i udviklingsprocessen og prioritering af features mv.)
Opdraget til nærværende analyserapport fokuserer på et udvalg af de
perspektiver, som en fuldstændig analyse af et softwareprodukt bør
indeholde jævnfør ISO/EIC 25010. Følgende afgrænsninger er foretaget:
 Perspektiv 1: Funktionel anvendelighed
Ikke dækket af denne analyse.
 Perspektiv 2: Performance/Effektivitet
Medtaget
 Perspektiv 3: Kompatibilitet
Medtaget, men analysen fokuserer på medikotekniske godkendelser
 Perspektiv 4: Usability
Ikke dækket af denne analyse.
 Perspektiv 5: Pålidelighed
Medtaget.
 Perspektiv 6: Informationssikkerhed
Medtaget.
 Perspektiv 7: Vedligeholdelsesegenskaber
Medtaget, men analysen fokuserer alene på dokumentation.
 Perspektiv 8: Overdragelighed
Ikke dækket af denne analyse.
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1.3 Målgruppe og læ sevejledning
1.4 Forkortelser og termer
Term/Forkortelse

Beskrivelse

EPJ

Elektronisk Patientjournal. En portefølje af sundhedsfaglige itsystemer og -moduler, der tilsammen udgør den daglige itværktøjskasse for bl.a. klinikere på sygehuse.

IHE

Integrating the Healthcare Enterprise.

LPS

Lægepraksissystem.

NSI

Sektor for National Sundheds-it, Statens Serum Institut.

NSP

Den Nationale Serviceplatform på sundhedsområdet. En platform med
en række it-infrastrukturelementer, der gør det nemmere, billigere og
mere sikkert at udveksle sundhedsdata

SOAP

Simple Object Access Protocol. Standard for Web Service
kommunikation.

SSL

Secure Socket Layer. En standard for sikker digital kommunikation.

IHE-XDS

IHE Cross-Enterprise Document Sharing Integration Profile.

IHE-XCA

IHE Cross Community Access. Et sæt IHE profiler der gør det muligt at
foretage distribuerede IHE-XDS søgninger og dokumentrekvireringer.

IHE-XDR

Cross-enterprise Document Reliable Interchange. Profil til udveksling
af ’dokumenter’ mellem dokumentkilder og repositories. Se også IHEXDS.

Autentifikation

Kobling mellem en bruger og en digital identitet, baseret på afgivelse
af akkreditiver.

Autorisation

Styring og håndtering af brugerens rettigheder til adgang til
ressourcer, herunder data, tjenester og funktionalitet

Integritet

Sikring af kommunikationen, således at serviceudbyder og
serviceaftager er garanteret, at beskederne ikke ændres mellem
afsender og modtager.

Patient

Er en person, der gennemløber et behandlingsforløb.

Privatlivets fred

Beskyttelse af potentielt personhenførebare informationer.

Tilgængelighed

Sikring af en given service så brugeren har adgang til servicen under
fastlagte rammer.

Uafviselighed

Mulighed for at føre bevis for, at en bruger har udført en given
handling på et givent tidspunkt. Uafviselighed er bl.a. et afledt
resultat af autentifikation, audit og integritet.

Continua

Continua Health Alliance is a non-profit, open industry organization
of healthcare and technology companies joining together in
collaboration to improve the quality of personal healthcare.
Continua's mission is to establish an ecosystem of interoperable
personal connected health systems.

PHMR

PHMR is a HL7 document standard describing constraints on the CDA
Header and Body elements for Personal Healthcare Monitoring Report
(PHMR) documents. Mostly containing analysed and raw information
of data generated by personal healthcare monitoring devices such as
glucometers, BP cuffs, thermometers, weight scales, etc. Se også
http://www.medcom.dk/wm112683&searchWord=phmr
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2. Analy se af Op enT ele arkite kture n
Dette afsnit omhandler en overordnet analyse af OpenTele arkitekturen i forhold
til den nuværende og den forventede fremadrettede udvikling af arkitekturen set i
et driftsmodningsperspektiv.
Den nuværende version OpenTele løsning er en fungerende realisering af de
forretningsmæssige ønsker, som parterne bag OpenTele har frembragt gennem
det agilt anlagte OpenTele projekt. Løsningen vurderes at være en brugbar første
version af en telemedicinsk infrastruktur, som er ’laboratorie’-afprøvet i en klinisk
sammenhæng, med faktiske borgere og klinikere (se afsnit 3.1 ”Vurdering af
teknologiparathed”).
Parallelt med projektet er der på national plan udarbejdet referencearkitekturer,
der sætter rammerne for løsninger som OpenTele. Det nationale arbejde har brugt
OpenTele projektet som input og vice versa. Nærværende analyse har afdækket et
mindre ’gab’ mellem hvad referencearkitekturerne rammesætter, og hvad
løsningen reelt indeholder, hvilket illustreres i de følgende afsnit.

2.1 As-Is arkitekturen i OpenTele
OpenTele løsningen består i sin nuværende form af følgende overordnede
komponenter:
1. Målingskilder.
I den nuværende udgave af OpenTele understøttes en række forskellige
målekilder. Standardiseringsmæssigt har der været fokus på Continua
certificerede/kompatible enheder.
2. Monitorerings klient.
I den nuværende udgave af OpenTele er der udviklet en Android app til
opsamling (og visualisering) af data fra målekilderne. Klienterne
videresender informationerne til dataopsamlingsplatformen via en
proprietær JSON-snitflade.
3. Dataopsamlingsplatform.
Opsamler, opbevarer og videresender helbredsinformationer fra
monitoreringsklienterne. Dataopsamlingsplatformen udstiller i den
nuværende version også nogle web-baserede brugergrænseflader til
sundhedsfaglige personer.
4. Indberetning til KIH databasen. Den nuværende OpenTele løsning
indberetter opsamlede data til KIH databasen. Indberetningen sker
gennem en udstillet web service, hvor indholdet er OIOXML
indeholdende en videreudvikling af kronikerdatasættet.
Disse hovedkomponenter er illustreret i nedenstående Figur 2.
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Målingskilde
(Continua)

Browser interface

Sundheds
professionel
App
(Android)

JSON/HTTPS

OpenTele
Dataopsamlings
platform

HTTPS

Administrator
interface

Administrator

Borger
DB server

SQL

Eksempler på eksisterende
integrationer til eksterne systemer

SOAP
Kroniker

KIH Database
XML/HTTPS

Milou
Løsningen

Figur 2 – OpenTele nuværende (as-is) arkitektur.

Designet af den nuværende OpenTele løsning er i høj grad baseret på at starte
småt og drevet af et ønske om at få etableret en fungerende telemedicinsk
platform. Udviklingen er foregået i et agilt anlagt projektforløb, hvor fokus primært
har været på at opfylde de funktionelle krav. Der har i projektet kun i begrænset
omfang været fokuseret på de non-funktionelle krav, såsom krav til svartider,
sikkerhed, performance, skalerbarhed, datakapacitet etc. Det er derfor naturligt, at
den nuværende løsning mangler nogle af de elementer, som færdigudviklede og
produktmodnede it-løsninger typisk besidder.
Set ud fra et snævert løsningsperspektiv finder vi dog den nuværende OpenTele
arkitektur solid, idet den langt hen ad vejen anvender sunde arkitekturprincipper.
F.eks. er løsningen baseret på en fornuftig lagdelt arkitektur.

2.2 Skitse af en To-Be arkitektur ( målarkitektur )
Set i et mindre snævert og mere langsigtet perspektiv, vil det være relevant at sikre,
at OpenTele retter sig mod de relevante nationale referencearkitekturer, idet disse
netop indrammer de væsentligste drivere, tendenser, teknologier og standarder på
området. De relevante referencearkitekturer er primært:
 Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren
version 1.0
[REFARK_TELE]
 Referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder version 1.0
[REFARK_DELING]
 Referencearkitektur for informationssikkerhed, sept. 2013.
[REFARK_SIKKERHED]
Den langsigtede arkitekturvision er tidligere i projektet blevet berørt i dokumentet
”Notat om KIH arkitektur” fra oktober 2012 [KIH_ARK], hvori man på et overordnet
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niveau har gjort sig nogle tanker om, hvordan OpenTele arkitekturen på kort og
på længere sigt kunne udfolde sig.
I referencearkitektur for ’opsamling af helbredsdata hos borgeren’ [REFARK_TELE] er
det referencearkitekturens hovedanbefaling, at man arkitekturmæssigt baserer sig
på:
- Rammeværket fra Continua Health Alliance, som er en profilering af en
række eksisterende standarder for kommunikation af data fra
sundhedsfagligt måleudstyr,
- HL7 standarden (PHMR) og
- Profilen IHE Patient Care Device PCD-01.
Derudover sætter referencearkitekturen rammer for, hvilke metoder og standarder
man bør anvende ved deling af data. Her peges på IHE profiler, hvilket bygger
broen til referencearkitekturen for deling af dokumenter og billeder.
Referencearkitekturen for opsamling af helbredsdata hos borgeren fremsætter
også et arkitekturmæssigt målbillede. Vi har sammenholdt dette målbillede med
den oprindelige OpenTele arkitekturvision og øvrige input, som vi har indsamlet i
forbindelse med nærværende analyse. Ud fra disse input har vi defineret
nedenstående målarkitektur for telemedicinske opsamlingsløsninger (se Figur 3):
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Figur 3 – En målarkitektur for telemedicinske opsamlingsløsninger.
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Målarkitekturen består af følgende hovedelementer (som alle forekommer i
referencearkitekturen):
- Lokale opsamlingsenheder.
De lokale opsamlingspunkter er apps og andre it-tekniske løsninger, som
understøtter opsamling af målinger og andet hos borgeren. I princippet
kunne man også forestille sig, at der i denne del af arkitekturen stilles
applikationer til rådighed til sundhedsfaglige eller servicemedarbejdere,
som f.eks. kan understøtte samarbejdet mellem borger og øvrige parter i
hjemmet.
Der kan være mange udgaver af platforme til håndtering af lokal
opsamling, hvor OpenTele kunne være grundlaget for én eller flere af dem
(ligesom OpenTele i dag er ’instantieret’ i tre driftsimplementationer). I
målarkitekturen er der åbenhed for, at nationale eller internationale
leverandører, offentlige aktører eller andre kan etablere egne platforme til
lokal opsamling.
Standardiseringsmæssigt er det Continua rammeværket, der er drivende på
dette område, dvs. det er grundlæggende profilering af DS/EN ISO
standarderne 11073-101, 11073-20601, og 11073-104xx, der her kommer i
spil ift. måleudstyr og dataopsamling.
- Centrale opsamlingspunkter.
De centrale opsamlingspunkter samler data fra de tilknyttede lokale
opsamlingspunkter på tværs af lokationer. De centrale opsamlingspunkter
vil i arkitekturen optræde som producent af dokumenter (jf.
referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder).
I lighed med de lokale opsamlingspunkter lægger arkitekturen op til en
åbenhed i forhold til at der kan være flere udgaver af disse centrale
opsamlingspunkter fra forskellige leverandører
Fælles for dem er dog, at de skal stille deres informationer sikkert til
rådighed for øvrige relevante parter i arkitekturen. Dvs.
opsamlingspunkterne er ikke kun dataleverandør til egne løsninger, men
skal også kunne levere data til andre platforme og løsninger. Denne
’deling’ af data sker gennem IHE XDR profilerne2, hvor den nationale PHMR
profil3 efter vores opfattelse bør bruges som indholdsstandard.
- Platforme til dokumentdeling (IHE XDS / XCA realiseringer).
Denne del af arkitekturen indeholder indeksering og evt. opbevaring af de
opsamlede helbredsdata på dokumentform og reguleres af
referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder.
Hvilke affinitetsdomæner, der konkret skal etableres, bliver ikke nærmere
belyst i denne rapport. Arkitekturen er åben for en næsten vilkårlig
’organisering’ af domæner, spændende fra mange realiseringer inden for
den enkelte region/kommune til ét centralt domæne, der indeholder alle
parters telemedicinske informationer.
Rammestandarderne er her IHE XDR/XDS/XCA.
- Fagsystemer.
Fagsystemerne består af de eksisterende og kommende it-værktøjer til
sundhedspersoner, f.eks. EPJ, LPS og EOJ systemer. Igen er arkitekturen åben

2
3

Mere specifikt den tekniske snitflade [iti-41] der deles mellem IHE-XDR og IHE-XDS.
http://www.medcom.dk/wm112683&searchWord=phmr
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-

for at vilkårlige aktører kan etablere fagsystemer, der kan understøtte de
tilknyttede sundhedspersoners arbejdsgange ift. telemedicin.
Fagsystemerne søger og rekvirerer dokumenter fra XDS løsningerne.
Sikkerhedsløsninger.
Løsningerne i alle øvrige komponenter skal integreres med eksisterende
centrale sikkerhedsløsninger, så den nødvendige4 informationssikkerhed
f.eks. sikker login af borgere til apps, integration med nationale løsninger
omkring behandlingsrelation, samtykke og ”MinLog” samt integration med
større organisationers brugerstyringsløsninger (se mere om ”federated
trust” i afsnit 3.2.4 ”Autorisation”.

2.3 Migrering af OpenTele fra As-Is til To-Be
På flere punkter findes målarkitekturens elementer allerede i den nuværende
OpenTele arkitektur. Dog vil det være nødvendigt at bryde OpenTele arkitekturen
op i nogle lidt mindre dele for at få en komplet overensstemmelse. Disse dele er
illustreret i nedenstående figur, hvor OpenTele elementerne er indplaceret i
målarkitekturen:
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Figur 4 - Illustration af en opdeling af OpenTele arkitekturen, der vil bringe
løsningen i retning af målbilledet.

4

Nødvendigheden bør afdækkes gennem sikkerhedsanalyser. Se mere om dette senere i rapporten.
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For at målarkitekturen kan imødekommes, skal der gøres følgende i OpenTele og
tilknyttede komponenter:
 OpenTele brydes op i:
a) en infrastrukturkomponent (datahåndtering og dataservices)
b) komponenter henvendt mod hjemmet (primært borgere)
c) komponenter henvendt mod fagpersoner
 Infrastrukturkomponenten (a) ændres til at registrere og evt.
’uploade’ PHMR dokumenter til en dokumentdelingsløsning via [iti41] (IHE XDS hhv. XDR). Det skal sikres, at systemarkitekturen
skalerer på udvalgte områder, samt at der genbruges eksisterende
services (herunder sikkerhedsservices).
 De visuelle komponenter skal benytte sig af passende centrale
informationssikkerhedsservices, jf. en gennemført
sikkerhedsanalyse. Dette gælder både løsningerne i b) og c). Disse
krav er i overensstemmelse med de anbefalinger, der fremlægges i
afsnit 3.2 ”Vurdering af informationssikkerhed”.
 Ift. de visuelle komponenter henvendt til fagpersoner (c), bør det
overvejes, om disse kan ændres, så data rekvireres via
standardiserede snitflader (IHE XDS) evt. kombineret med
’adviseringslogik’ eller lignende.
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Konklusioner og anbefaling – OpenTele Arkitektur:
Det anbefales, at parterne bag OpenTele projektet drøfter den fremlagte skitse til en
målarkitektur indenfor telemedicinsområdet med henblik på at opnå enighed om en
fælles og formuleret målarkitektur.
Det er analyseteamets vurdering, at den nuværende OpenTele løsning med en
moderat indsats vil kunne bringes til at være i overensstemmelse med den skitserede
målarkitektur. Det anbefales, at der, efter der er opnået enighed om en fælles
målarkitektur, udarbejdes et roadmap for aktiviteter, der leder frem mod, at OpenTele
løsningen bringes i overensstemmelse med den besluttede målarkitektur.
Det er analyseteamets vurdering, at de forretningsmæssige gevinster ved OpenTele i
stor grad hænger sammen med en åben arkitektur med ingen eller få bindinger til
proprietære snitflader og med høj grad af (international) standardisering. Derfor er
ovenstående anbefalinger ’need to have’.
Endelig anbefales det, at hvis man ønsker at gå i retning af ’Bring Your Own Device’
konceptet, så udvides eksisterende mobile device applikationer til at understøtte
flere typer af devices, herunder især på iOS platformen (iPhone/iPad).

Need to have

Nice to
have

Arkitektur - indsatsområder

Udarbejdelse af målarkitektur
og gab analyse i forhold til
opfyldelse af anbefalinger i
referencearkitektur.
Udarbejdelse af roadmap for
aktiviteter, der leder OpenTele i
retning af målarkitekturen.
Kort sigt
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stigende grad at overholde
målarkitekturen.
Eksisterende apps etableres også
på iOS operativsystemet (iPhone,
iPad)
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3. Vurdering af den teknisk e løsning
3.1 Vurdering af teknologiparathed
Dette vurderingsperspektiv belyser i hvilken grad, der er praktisk evidens for, at
OpenTele ikke indeholder ’børnesygdomme’ og er stabil i forhold til blandt andet
ovennævnte pålidelighedsegenskaber. Når ny teknologi tages i anvendelse inden
for et område som f.eks. telemedicin, er det vigtigt at kunne vurdere modenheden
af en given it-løsning, i forhold til hvorledes den kan indgå i et operationelt
samspil med øvrige systemer.
Til denne del af analysen anvendes dele af ’Technology Readiness Assessment’
metoden (se evt. [TRL]), som udtrykker modenheden af et produkt i et ’Technology
Readiness Level’5. I nedenstående Figur 5 ses en fremstilling af modenhedstrinene i
denne model, der spænder fra at løsningens principper er afdækket (TRL 1) til
systemet er i fuldskala og velafprøvet drift (TRL 9).
TRL 9
Test,
ibrugtagelse og
drift

TRL 8

Udvikling af system
og støttesystemer
TRL 7

TRL 6

Teknologidemonstration
TRL 5
Teknologiudvikling
TRL 4

TRL 3
Research på
gennemførlighed
Basal
teknologi
research

TRL 2

TRL 1

Figur 5 - Niveauerne i 'Technology Readiness Level' modellen.

I nedenstående tabel er niveauerne nærmere beskrevet og uddybet, og OpenTele
er holdt op mod modellen.

5

TRL er en standardiseret metrik til måling af modenhed af en teknologi eller et produkt. Anvendes i
Europa og USA af bl.a. ESA og NASA m.fl. Kilde: DoD (2006), Defense Acquisition Guidebook
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TRL niveau
TRL 1.
Principskitser

TRL 2.
Teknologikoncept

TRL 3.
Eksperimentel POC

TRL 4.
POC valideret i
laboratorie

TRL 5.
Komponenter
validering i relevante
omgivelser
TRL 6.
Functional
Featurecomplete Beta.
TRL 7.
Pilotafprøvet.

TRL 8.
Release Candidate.

TRL 9. Operationel

Beskrivelse
Laveste niveau af teknologiparathed.
Videnskabelig forskning begynder at
blive oversat til anvendt forskning og
udvikling. Eksempler kan omfatte
papirundersøgelser af en teknologis
grundlæggende egenskaber.
Begyndende innovation. Udvikling af
applikationer påbegyndes.
Resultaterne ses typisk i form af
analysestudier og laboratorietests.
Aktiv udvikling igangsættes. Dette
inkluderer analytiske og praktiske
laboratorieforsøg.
Brugeroplevelsesprototyper udvikles.
Grundlæggende
teknologikomponenter udviklet og
integreret. Ad hoc integration af hw
og sw. Laboratorieafprøvning af
delkomponenter
Integration med understøttende
elementer i et simuleret driftsmiljø.
Det simulerede miljø kan afvige en del
fra det forventede operationelle miljø.
Betatestet. Prototyper af platformen
er testet med rigtige brugere i et
simuleret driftsmiljø. Omfattende
brugertests og vurdering af test.
Pilotafprøvning. Prototyper af
platformen er testet i et fuldt
operationelt driftsmiljø. Omfattende
test og vurdering af test.

Produktionsklar
(Release Candidate).
Løsningen er færdigudviklet både
funktionelt og non-funktionelt og
virker i sin endelige form i præproduktionsmiljøer. Omfattende test
af og uddannelse på løsningen.
Assessment i forhold til funktionelle
og ikke funktionelle krav.

OpenTele

Dele af dette TRL er opfyldt i
OpenTele, men de afdækkede
mangler inden for
informationssikkerhed
medfører, at man ikke kan sige,
at løsningen er helt
færdigudviklet endnu.

Når de manglende (nonfunktionelle) mangler er
udbedret og anvendt i
pilotafprøvning, og
pilotafprøvningens erfaringer
vedrørende operationel drift er
indarbejdet/udbedret, vil
OpenTele løsningen overgå til
dette TRL 8-niveau.

Løsningen er fuld operationel 24/7 og
klar til storskala udbredelse.
Når OpenTele løsningen har
været i fuld operationel drift i
en større implementation og
alle kendte kritiske og semikritiske fejl er udbedret,
overgår OpenTele til dette TRL9 niveau.
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Konklusion - Teknologiparathed:
Hvis man alene ser på teknologiparathed som defineret i TRL, er OpenTele på
nuværende tidspunkt på niveau 6 og godt på vej til 7 (velafprøvet pilottest).
Når de nødvendige tiltag ift. informationssikkerhed er udviklet og afprøvet vil
teknologiparatheden stige til TRL niveau 8 (release candidate), hvorefter OpenTele er
klar til udbredelse.
Det anbefales at bringe OpenTele på TRL 8 inden løsningen udbredes i regioner og
kommuner.

Need to
have

Nice to
have

Pålidelighed indsatsområder

OpenTele bringes på TRL 8
inden løsningen udbredes i
regioner og kommuner.

Kort sigt
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3.2 Vurdering af informationssikkerhed
OpenTele løsningen skal, som alle andre it-applikationer på sundhedsområdet,
opfylde relevante sikkerhedsmæssige lovkrav. Dette afsnit belyser OpenTele
løsningen set fra dette perspektiv, og holdes især op mod den nationale
Referencearkitektur for Informationssikkerhed [REFARK_SIKKERHED] og
Sundhedslovens §42a, der primært regulerer krav til indhentning af
helbredsinformationer på sundhedsområdet.
3.2.1

Autentifikation

Autentifikation handler om i hvor høj grad systemet kan have tillid til, at den
bruger, der betjener systemet, virkelig er den, som vedkommende udgiver sig for at
være. I praksis handler det typisk om, hvor ’stærke’ processerne omkring oprettelse
af brugere og tildeling af brugeres digitale akkreditiver er, samt hvilke
sikkerhedsmæssige egenskaber disse akkreditiver har. Kravene til processerne og
til akkreditiverne bør tilrettelægges på baggrund af en analyse af risici og mulige
konsekvenser ved et autentifikationsbrud (se [REFARK_SIKKERHED] princip S2).
En sådan risikoanalyse er ikke udarbejdet for OpenTele.
Det er analyseteamets opfattelse, at der i OpenTele løsningen kan opsamles og
opbevares relativt følsomme helbredsoplysninger, og at disse oplysninger kan
tilgås enten direkte i OpenTele eller gennem andre systemers anvendelse af
OpenTele. Oplysninger der kan lægges til grund for kliniske beslutninger om
behandling og pleje, hvorfor konsekvenserne ved et autentifikationsbrud kan
være ganske alvorlige. Det er derfor sandsynligt, at en sikkerhedsanalyse vil vise, at
kravene til autentifikation er høje, og at autentifikationssikkerheden i den
nuværende OpenTele løsning er utilstrækkelig.
Det anbefales, at der bliver udarbejdet en formel sikkerhedsanalyse og lader
kravene til godkendelsesprocesserne og akkreditiverne omkring autentifikation
bero på denne. Analysen bør forholde sig både til borgeres og sundhedsfagliges
adgang til systemet.
3.2.2

Konfidentialitet

Dette sikkerhedsaspekt handler om i hvilken grad OpenTele løsningen sikrer, at
data er kun tilgængelige for de personer og systemer, der er autoriseret til at have
adgang til data. I praksis handler det typisk om, at data, der sendes til og fra
løsningen er passende krypteret, så kun de parter, der er involveret i den digitale
kommunikation, kan læse datastrømmen.
Den tekniske fortrolighed er ifølge leverandøren og dokumentationen
implementeret gennem gængse krypteringsprotokoller (HTTPS / SSL / TLS), så al
kommunikation foregår over krypterede linjer. Der er derfor vores opfattelse, at
dette sikkerhedsaspekt er tilstrækkeligt imødekommet i forhold til
datakommunikation.
Selve OpenTele databasen, der lagrer sundhedsoplysningerne, er derimod ikke
konfidentialitetsbeskyttet, og konfidentialiteten af datalaget beror således alene
på den omgivende fysiske og teknologiske sikkerhed i den pågældende OpenTele
implementering (driftsimplementering).
Det anbefales, at dette område bliver udsat for en nærmere analyse med henblik
på enten 1) at foretage yderligere sikring af datalaget i OpenTele eller 2)
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tydeliggøre at driftsimplementering af OpenTele stiller krav til fysisk og
teknologisk sikring af datalaget.
3.2.3

Integritet

Dette sikkerhedsaspekt handler om i hvilken grad OpenTele løsningen forhindrer
uautoriseret adgang til eller ændring af programmer eller data. I forhold til
datatransport er dette sikret gennem gængse sikkerhedsprotokoller (HTTPS / SSL /
TLS), mens ændring af programmer eller data, som allerede er i OpenTele løsningen
alene sikres gennem de procedurer for drift og installation. Disse procedurer skal
sættes op i en konkret OpenTele realisering (firewalls, overvågning og lignende).
Som ovenfor anbefales det, at dette område analyseres nærmere med henblik på
enten at foretage yderligere sikring af integriteten af data og installerede
komponenter eller tydeliggør, at der er særlige krav til driftsimplementering af
OpenTele.
3.2.4

Autorisation

Dette sikkerhedsaspekt handler om i hvilken grad OpenTele løsningen
kontrollerer, hvem der må få adgang til hvad i systemet.
OpenTele løsningen har en brugerstyringsgrænseflade med tilhørende egen
brugerdatabase i forhold til sundhedsfagligt personale. En sådan løsning er
passende for mindre virksomheder og organisationer, hvor der skal administreres
et mindre antal brugere, mens løsningen ikke er velegnet for større virksomheder
(f.eks. regioner), hvor mange brugere potentielt skal have adgang til løsningen.
Det formodes, at der ved udbredelse af OpenTele vil blive behov for at give mange
brugere adgang især fra de større parter (regioner, kommuner), hvorfor den
nuværende løsning findes utilstrækkelig.
Der bør indledes aktiviteter, der giver mulighed for, at større parter kan indgå i
”trust federations” med OpenTele baseret på gængse standarder (f.eks. Security
Assertion Markup Language - SAML). Her henvises igen til Referencearkitektur for
In formationssikkerhed, hvor dette område er behandlet i afsnit 2.7.4 (”Federated
Trust”).
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Figur 6 - Illustration af "federated trust" fra referencearkitektur for
informationssikkerhed. Konceptet gør det muligt at brugerstyre decentralt hos de
enkelte parter. Bemærk at tilliden skal baseres på nogle juridiske aftaler, hvor
grundlaget for tilliden er reguleret gennem krav til parterne, og som bør
kontrolleres i partenes uafhængige revision/audit
(Kilde Referencearkitektur for Informationssikkerhed, NSI).

Autorisation handler ikke alene om, hvem de ansvarlige ledere i en virksomhed har
givet lov til at se data eller foretage handlinger. Autorisation dækker også om
borgeren/patienten har givet andre parter lov til at se vedkommendes
sundhedsinformationer. Sundhedsloven opererer såvel med borgerens samtykke
til videregivelse af oplysninger i behandlingsøjemed (§41) og til andre formål end
behandling (§43), samt borgerens ret til at frabede sig videregivelse (§41) eller
indhentning af oplysninger (§42a).
Den nuværende OpenTele indeholder ifølge leverandøren ikke en løsning i forhold
til borgerens samtykke eller frabedelse af indsigt. Dette skal derfor sikres gennem
manuelle og evt. papirbårne løsninger, hvilket vanskelliggør borgerens kontrol og
efterfølgende ændring af evt. samtykkeforhold (f.eks. senere frabedelse af indsigt).
Det samme gælder i forhold til andre sikkerhedsaspekter i den nuværende
lovgivning, især ift. håndtering af aktuel behandlingsrelation og
værdispringshandlinger. Analyseteamet anbefaler, at der indarbejdes tekniske
løsninger, der giver borgere bedre muligheder og mere sikkerhed for, at
lovgivningens intentioner opfyldes. En anbefaling der i høj grad også er gældende
i forhold til nuværende implementeringer af OpenTele.
I forhold til samtykke/frabedelse og behandlingsrelation anbefales det at anvende
de nationale services til dette (på National Service Platform, NSP, i regi af NSI). For
en operationel tilgang til f.eks. §42a i sundhedsloven henvises til
’beslutningsgrafen’ i referencearkitektur for informationssikkerhed, som er
illustreret nedenfor:
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Er du passende identificeret og
autenticitetssikret?

Nej

Ja

Er du autoriseret jf. §42a stk. 1-4?

Nej

Ja

STOP

Delegering

Er du sekretær og yder teknisk
bistand eller er du medicinstuderende, der indhenter
oplysninger under en læges
eller sygehusansat tandlæges
ansvar? (SL §42a stk. 8+9)

Nej

Er du en medarbejder, der under ansvar af en
læge eller sygehusansæt tandlæge, som har
fået et udtrykkeligt samtykke af patienten,
indhenter informationer, der er nødvendige ift.
aktuel behandling? (SL §42a stk. 10)

Ja

Ja

Nej

STOP

Ja

Har patienten givet udtrykkeligt samtykke til at
du må se de rekvirerede data?
(Persondataloven §6, SL §42a stk. 6)
Nej
Er du/den du arbejder på vegne af, autoriseret af
ledelsen til at måtte foretage indhentningen?
(persondataloven, ledelsesret)

Nej

Ja
Er patienten i aktuel behandling hos dig/den du
arbejder på vegne af, og er det nødvendigt for
dig at få data?

Nej

Ja
Har patienten afgivet udtrykkeligt negativt
samtykke mod dig/den du arbejder på vegne
af? (SL §42a stk. 7)

Frabedelse af indsigt
Ja

Nej
Har patienten frabedt sig at de rekvirerede data
kan indhentes? (SL §42a stk. 7)
Nej

Ja

Har patienten givet samtykke til at
den afdeling, du/den du arbejder
på vegne af, arbejder på må få
indsigt i de rekvirerede data
(§42a stk. 6)

Nej

Ønsker du at gøre brug af
værdispringsreglen?
(§42a stk. 5)

Nej

STOP

Ja

Ja

Du kan indhente informationerne såfremt sikkerhedspolitikkerne hos den dataansvarlige myndighed tillader det.
Den dataansvarlige kan opstille skærpede krav til autorisation eller arbejdsfunktion.

Figur 7 - Illustration af sundhedslovens §42a og de kontroller der er nødvendige
med eller uden brugerens samtykke (Kilde Referencearkitektur for
Informationssikkerhed, NSI).

3.2.5

Uafviselighed

Dette sikkerhedsaspekt handler om i hvilken grad OpenTele løsningen sikrer, at
det kan bevises, at hændelser eller handlinger har fundet sted og at brugere eller
systemer ikke kan fraskrive sig ansvaret for have foretaget disse handlinger.
Analyseteamet er ikke bekendt med, at der er stillet krav om uafviselighed af
handlinger, indberetninger eller svar fra OpenTele. Analyseteamet anbefaler dog,
at parterne bag OpenTele genovervejer dette sikkerhedsaspekt. Især set i relation
til evt. fremtidige patientklager og krav om indsigt. Fravalget eller reduktion af krav
til uafviselighed, systembeviser6 eller lignende bør ske på et oplyst grundlag.
3.2.6

Sporbarhed

I OpenTele løsningen indgår en audit log komponent, der sikrer fornøden
sporbarhed i forhold til handlinger og dataindberetninger. Analyseteamet har ikke
analyseret denne audit log nærmere, og kan ud fra den nuværende viden ikke
afgøre, om kravene i bekendtgørelser og lovgivning er opfyldt. Det anbefales, at
parterne bag OpenTele får dette nærmere belyst.

6

https://www.nemid.nu/dkda/offentlige_myndigheder/generelle_vejledninger/signatur_og_systembeviser/
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3.2.7

Privatlivets fred (privacy)

Digitaliseringsstyrelsen (det tidligere IT- og telestyrelsen) anbefaler, at der for
offentlige tjenester og løsninger udarbejdes en privatlivsimplikationsanalyse (PIA),
der kan stille krav til opbevaring, videresendelse etc. af personfølsomme
informationer. Analyseteamet er ikke bekendt med, at der er udarbejdet en sådan
PIA i OpenTele projektet og det anbefales således, at der indledes aktiviteter til
udarbejdelse af en sådan.
3.2.8

Borgers tablet / device

OpenTele løsningen bygger på, at borgeren får udleveret en android baseret
device (’tablet’), som sammen med måleudstyret står for opsamling af data hos
borgeren. I denne del af løsningen er der også mulighed for misbrug eller
kompromittering af data.
Analyseteamet er ikke bekendt med, at der er beskrevet sikkerhedsprocedurer for
udlevering, håndtering og styring af de udleverede devices. Det bør overvejes om
sådanne procedurer skal specificeres af OpenTele projektet (evt. som
standardprocedurer), eller om det skal være op til de enkelte implementeringer at
udarbejde en sådan. Hvis man vælger sidstnævnte er det vigtigt at få dette skrevet
ind i dokumentationen.
Den generelle sikkerhed ift. devices skal også vurderes ift. disse devices, herunder
om der skal stilles krav om sikker login f.eks. med de nye NemID muligheder fra
Digitaliseringsstyrelsen, når denne er modnet.
3.2.9

Sikkerhed i designet

Designmæssigt er det som oftest en god idé at separere forskellige dele af en itløsning i forskellige sikkerheds-’containere’. OpenTele er pt. designet så alle
komponenter afvikles i samme sikkerhedskontekst, hvilket forøger risikoen for og
konsekvenserne ved et sikkerhedsbrud i eller kompromittering af én af
komponenterne i OpenTele.
Analyseteamet anbefaler, at opdele OpenTele løsningen i en borgervendt del og
en del vendt mod den sundhedsfaglige og lade disse afvikle i separate sikkerhedscontainere. Kravene til disse dele kan være forskellige afhængigt af hvilke øvrige
sikkerhedstiltag, der omgiver komponenterne. F.eks. kan kravene til de
sundhedsfagliges autentifikation, der typisk foregår over sundhedsdatanettet,
være lempeligere end kravene til autentifikation over det åbne Internet.
3.2.10 Øvrige sikkerhedsaspekter
Den nuværende OpenTele løsning er designet til at blive afviklet på Java version 6.
Java 6 har passeret end-of-life og vedligeholdes og supporteres derfor ikke
længere.7 Dette er en latent sikkerhedsrisiko og vi vurderer at en migrering til Java7
er nødvendig, før OpenTele kan udbredes. Også nuværende implementeringer af
OpenTele bør snarest migreres til Java7.
Det er vores vurdering, at selve denne migrering er en mindre opgave.
Leverandøren angiver, at flere udviklere allerede bruger Java7 i udviklingsmiljøerne,
men at der i tests med Java7 i afviklingsmiljøerne ses nogle sporadiske

7

Se http://java.com/en/download/faq/java_6.xml
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fejlbeskeder. Disse fejl-indikationer bør analyseres nærmere for at kunne afgøre
mere præcis, hvor stor opgaven ift. en opgradering vil være.
Konklusion - sikkerhed:
Det er analyseteamets opfattelse, at informationssikkerhedsløsningen i den
nuværende OpenTele løsning ikke er tilstrækkelig til at opfylde intentionerne i den
danske lovgivning. Det anbefales, at der bliver udarbejdet en sikkerheds- og
privatlivsimplikationsanalyse, hvorfra der objektivt kan stilles krav til blandt andet
autentifikationsstyrke, eventuel kryptering af datalag, sikring af integritet af datalag
og installerede komponenter, logningsbehov etc. I analysen bør parterne bag
OpenTele overveje, om der er use cases der kræver uafviselighed. Især i relation til
eventuelle patientklager. På baggrund af kravene bør der iværksættes
projektaktiviteter til fornøden it-understøttelse af kravene. Hvis andre parter skal
håndtere dele af sikkerheden (f.eks. en ekstern driftsleverandør), er det vigtigt at
dette fremgår tydeligt af dokumentationen til OpenTele.
For at minimere risici og konsekvenser ved et evt. angreb på en OpenTele
implementering anbefales det endvidere, at OpenTele løsningen opdeles, så
forskellige dele af løsningen kan implementeres i forskellige sikkerheds-containere.
Det virker oplagt at lægge en snit mellem den borgervendte del af løsningen og den
sundhedsfaglige del af løsningen, samt at separere den brugervendte del af
løsningen fra den mere infrastrukturorienterede del af OpenTele.
I forhold til brugerstyring er det vores opfattelse, at den nuværende
brugerstyringsløsning ikke skalerer til anvendelse af større organisationer, hvor
mange brugere skal anvende en OpenTele implementering. Vi anbefaler, at der
iværksættes aktiviteter med henblik på at etablere en ”federated trust” løsning i
OpenTele, herunder etablering af et trust framework med aftaler, processer etc.

Need to have

Nice to
have

Sikkerhed - indsatsområder

Sikkerhedsanalyse og deraf
følgende udviklings- og
dokumentationsaktiviteter.
’Federated trust’ løsning og
tilhørende grundlag.
Opdeling af OpenTele i
forskellige ’sikkerheds-afsnit’.
Kort sigt
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3.3 Vurdering af behov
brug (C E -m ærkning)

for godkendelse

til

medicinsk

Det er afgørende for OpenTele løsningens videre udbredelse, om den er i
overensstemmelse med gældende lovgivning i forhold til brug og anvendelse i de
sundhedsfaglige kliniske og behandlingsmæssige sammenhænge. Især har det
igennem projektet været diskuteret, hvorvidt OpenTele (eller dele af OpenTele
platformen) skal betragtes som medicinsk udstyr og derfor skal undergå
certificering som sådant.
Der ligger et ikke ubetydeligt arbejde i at opnå en godkendelse af OpenTele
løsningen som medikoteknisk eller medicinsk udstyr. Vi vil nedenfor i kort form
fremlægge baggrunden og de formelle rammer for godkendelse af disse.
3.3.1

Baggrund

Lovgivningen foreskriver at CE mærkning er obligatorisk for alle produkter, der
sælges på EU markedet. For produkter som er at betegne som medicinsk udstyr, er
kravene strengere end for andre produktkategorier.
I dansk lovgivning defineres ”medicinsk udstyr” som:
Ethvert instrument, apparat, udstyr, software, materiale eller anden genstand
anvendt alene eller i kombination, herunder software, som af fabrikanten er
beregnet til specifik anvendelse til diagnostiske eller terapeutiske formål, og
som hører med til korrekt brug heraf, og som af fabrikanten er beregnet til
anvendelse på mennesker med henblik på:
a) Diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af
sygdomme,
b) diagnosticering, overvågning, behandling, lindring af eller kompensation for
skader eller handicap,
c) undersøgelse, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk
proces, eller
d) svangerskabsforebyggelse,8
Der er fire klassifikationer af medicinsk udstyr: klasse I, IIa, IIb og III.9 Hvilken klasse
en løsning skal klassificeres som, afhænger af den risiko, som et svigt af løsningen
udgør for patienten og brugeren. F.eks. fejlaflæsning, manglende datasæt, fejl i
anvendelse etc.
CE-mærkning forudsætter generelt, at udstyret har et højt sikkerhedsniveau, er
egnet til sit formål, samt at fordelene ved at benytte udstyret ikke står i misforhold
til ulemperne. Der stilles endvidere specifikke krav til det enkelte udstyr (f.eks. med
hensyn til sikkerhed, stabilitet, risikoanalyse, mærkning og brugsanvisning).
OpenTele platformen er for nuværende ikke klassificeret som medicinsk udstyr,
blandt andet ud fra den betragtning, at der i OpenTele ikke vurderes eller handles
direkte på de kliniske målinger som opsamles fra måleenhederne.

8

Fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008 om
medicinsk udstyr
9

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medicaldevices/files/meddev/2_4_1_rev_9_classification_en.pdf
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3.3.2

Certificering af OpenTele?

Analyseteamet har som en del af informationsindsamlingen til denne analyse
været i kontakt med DELTA10, der i Danmark som uvildig part bistår virksomheder
og organisationer igennem certificering af medikotekniske løsninger. DELTA har
løbende fulgt OpenTele-projektet på sidelinjen.
Det er DELTAs umiddelbare vurdering, at OpenTele ikke kan undgå en
medikoteknisk godkendelse og CE-mærkning af enten hele eller dele af løsningen.
Det er vurderingen, at OpenTele løsningen vil blive klassificeret som en IIa eller IIbløsning med henvisning til regel 10 (Enheder til overvågning af fysiologiske
processer) i klassifikationsvejledningen.
Det vil stille store krav til OpenTele løsningen og parterne omkring løsningen, at
opnå en klassifikation på niveau IIa eller IIb. Dels til dokumentation af
udviklingsproces, kravstyring, løbende risikoanalyse samt sporbarhed og dels til
den løbende vedligeholdelse og fornyelsen af certificeringen.
Det vigtigt at få afgjort, om Open Source projektet reelt er underlagt krav om
medikotekniske godkendelser, eller om disse krav først udløses, når en part ønsker
at anvende OpenTele i en konkret sammenhæng (’instantiering’). Der ligger en
meget vigtig sondring her, som parterne og eksperter på området bør arbejde
videre med.
Lakeside er ikke eksperter på dette område, og vores vurderinger bør derfor ikke
lægges til grund for endelige beslutninger, men vores vurdering er, at den
nuværende integrerede løsning, og dermed de nuværende tre implementeringer af
OpenTele, sandsynligvis skal undergå medikoteknisk certificering på klasse IIa.
Ved at opdele OpenTele løsningen i komponenterne specificeret i målarkitekturen
i afsnit 2.3, og ved at sikre en god opdeling af arkitekturen i de tilhørende
løsninger, bør det være muligt at reducere kravet om certificering til netop de dele
af OpenTele, der skal godkendes jævnførende lovgivningen. Med den nuværende
lovgivning, vil dataopsamlingsinfrastrukturen sandsynligvis ikke skulle certificeres.
Derimod vil alle løsningselementer, der møder lovgivningens kriterier om
certificering, skulle godkendes og certificeres. Dette vil som sagt stille store krav til
såvel løsningen som de leverandører, der er involveret i de konkrete
implementeringer – og det vil gælde alle, der indgår i ’økosystemet’ af løsninger
omkring denne type løsninger.

10

Repræsenteret ved Brian Hedegaard, DELTA
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Anbefaling – godkendelse som medicinsk udstyr og CE-mærkning:
Det anbefales at parterne bag OpenTele får kravene til platformens certificering som
medicinsk udstyr entydigt belyst igennem en formel udtalelse fra uvildige eksperter.
Udtalelsen bør klarlægge nødvendigt niveau for klassificering (I, IIa, IIb eller III).
Det anbefales at evt. krav til certificering vurderes og holdes op i forhold til
OpenTele arkitekturen (Både as-is og to-be) for at identificere – og kunne isolere –
de områder i arkitekturen de i særlig grad vil være genstand for en godkendelse.
Der bør på baggrund af et krav om certificering af OpenTele-løsningen udarbejdes
et roadmap, der på de berørte niveauer (dokumentation, sporbarhed, kravstyring,
markedsovervågning, etc.) angiver nødvendige aktiviteter og kritiske niveauer for at
en certificering kan opnås indenfor en given tidsperiode.

Nice to
have

Godkendelse / certificering indsatsområder
Udarbejdelse af
certificeringsroadmap for
OpenTele-løsningen

Need to have

Afklaring af krav om
certificering samt
klassifikationsniveau

Plan for vedligeholdelse og
opretholdelse af certificering samt
løbende klinisk evaluering

Afklaring af konsekvenser ved
ovenstående i forhold til
udviklingsproces,
dokumentation,
kvalitetsstyring, sporbarhed
etc.)
Kort sigt

Længere sigt

Yderligere vejledning om klassificering af udstyret kan findes i EU-Kommissionens
vejledning Guideline to the Classification of Medical Devices.
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3.4 Vurdering af Performance / Effektivitet
Dette analyseperspektiv har til hensigt at belyse OpenTele løsningens ’tekniske’
effektivitet. Herunder i hvor høj grad løsningen er konstrueret, så den på en
passende afviklingsplatform giver fornuftige svartider, understøtter et passende
antal samtidige brugere og fortsætter med at have god effektivitet, selv når
løsningen skal håndtere store mængder data.
3.4.1

Teknologivalg i relation til performance

Der er, så vidt vi kan se, ikke udarbejdet non-funktionelle krav til OpenTele
løsningen. Der er heller ikke igennem det agile projektforløb specificeret krav til
svartider, skalering, datakapacitet mv. Derfor er det også vanskeligt at vurdere, om
OpenTele har en effektivitet, der er ’god nok’ ift. hvad parterne bag projektet
forestiller sig.
Det skal nævnes, at leverandøren har gennemført dele af en performancetest i
2012. Da løsningen i nogen grad har udviklet og ændret sig siden – og da den
tidligere performancetest ikke inkluderede alle de nødvendige aspekter af
performancetest – vurderer vi, at den tidligere udførte performancetest ikke
længere er dækkende for den nuværende løsnings ydeevne. Det reducerer
analysemulighederne på dette felt en del, og vurderingen af performance og
ydeevne baserer sig derfor på en række overordnede betragtninger såsom
løsningens design, teknologivalg etc.
Overordnet er det vores opfattelse, at løsningen baserer sig på nogle velegnede
teknologier, som kan bringes til at yde udmærket i implementeringer af OpenTele i
Danmark. Ved større installationer med mange brugere, eller med meget
svingende kapacitetsbehov, vil det sandsynligvis være nødvendig at foretage
ændringer af OpenTele designet for at opnå den fornødne performance (f.eks.
anvendelse af NOSQL persistensteknologier mv.)
3.4.2

Ressourceforbrug og -udnyttelse

Det kræver en særlig indsats og hensynstagen fra programmører og øvrige
teknikere at sikre, at en it-løsning også performer godt, når datamængderne bliver
meget store eller det samlede system har været kørende i lang tid. I praksis sker
det ikke sjældent, at en it-løsning, der fungerer fint de første dage/uger/måneder,
gradvist begynder at yde dårligere og dårligere fordi f.eks. databasen bliver meget
stor .
I de interviews, som vi har gennemført i forbindelse med analysen, har der ikke
været forlydender om, at der skulle være problemer med uhensigtsmæssig
ressourceforbrug med løsningen. De nuværende implementeringer af OpenTele
vurderes dog ikke at være et tilstrækkeligt testgrundlag til at kunne udelukke at
systemet vil opleve problemer omkring ressourceforbrug.
3.4.3

Skalering

Skaleringsmæssigt er der kun få erfaringer med OpenTele. TeleCare Nord
implementeringen er i skrivende stund den mest omfattende løsning, som bliver
tilbudt 4500 patienter og det forventes at ca. halvdelen vil deltage. For nuværende
er der ca. 550 brugere på løsningen. Hardwaremæssigt er det vores opfattelse, at
denne løsning kører på ’almindelige’ servere, og således ikke er optimeret eller
’sizet’ i særlig grad til denne afvikling. At løsningen kan håndtere dette antal
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brugere ’ud af boksen’ så at sige, er et godt tegn på, at den tekniske skalerbarhed
er fornuftig.
Vi har gennem interviews fået fremlagt den overordnede arkitektur af OpenTele.
Ved at sammenholde denne med teknologivalgene kan vi konstatere, at løsningen
er designet til teknisk at kunne skalere fornuftigt. Igen vil det dog kræve mere
struktureret test af dette performanceaspekt for at kunne udtale sig med større
sikkerhed. En sådan test vil også kunne afgøre, hvorledes
skaleringsegenskaberne11 mere generelt er i løsningen, og hvorledes løsningen
reagerer ved overbelastning, samt hvilke symptomer løsningen udviser ved
overbelastning. Disse punkter er ofte meget vigtige at få afdækket, for at kunne
sætte den fornødne overvågning op omkring en it-løsning.
Brugsmæssigt har vi fundet et enkelt område, hvor løsningen næppe er
tilstrækkelige skalerbar i en større udbredelse, især hos større
sundhedsprofessionelle organisationer (regioner/kommuner). OpenTele
indeholder sin egen brugerstyringsløsning, som kræver oprettelse og
vedligeholdelse af brugere og de tilknyttede rettigheder for at kunne få adgang til
løsningen. Dette er ikke brugsmæssigt skalerbart, hvis løsningen skal udbredes i
store organisationer (hundreder af brugere). Denne problemstilling er yderligere
analyseret i afsnit 3.2.4 Autorisation, hvor der også fremlægges løsningsforslag til
at afhjælpe denne problemstilling.
Anbefaling – performance / effektivitet:
Det anbefales at parterne bag OpenTele iværksætter en performancetest, med det
formål at få afdækket performanceegenskaberne af løsningen i forhold til de
eksisterende og nært forestående anvendelser og udbredelser af OpenTele
implementeringer. Performancetesten bør som minimum indbefatte følgende
performancerelaterede aspekter:
- Svartidstests (middelværdi, 95% fraktil, 99% fraktil)
- Ramp-up test (test af adfærd ved stigende intensitet i anvendelse)
- Endurance test (kørsel med relativ høj intensitet over længere tid)
- Stress test (kortvarig og langvarig overbelastning)
- Test af ’failover’ og ’recoverability’, hvor dele af systemkomplekset bevidst afbrydes
eller andre fejl bevidst introduceres.
Til inspiration henvises til bilag 1 [PERF_TEST] for generel input til tilrettelæggelse og
afvikling af performancetests.
Parterne bag OpenTele bør samtidig fastlægge nogle grundlæggende nonfunktionelle krav til en standardinstallation, herunder krav til svartider,
skalerbarhedsegenskaber, ressourceforbrug, forventet adfærd ved overbelastning,
fejlsituationer med videre.
Såfremt det konstateres, at disse krav ikke opfyldes af den nuværende løsning, bør
der lægges en plan for udbedring, hvor manglerne håndteres i en prioriteret
rækkefølge.

11

nær lineær skalering er typisk målet ved tilførsel af flere ressourcer
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Need to have

Nice to
have

Performance / effektivitet indsatsområder

Iværksættelse af performance
tests for en umiddelbar
performancevurdering af
OpenTele.
Definition af non-funktionelle
krav.
Udarbejdelse af plan for
udbedring af evt.
performanceproblemer.
Kort sigt
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3.5 Vurdering af pålidelighed
Dette perspektiv har til formål at vurdere i hvilken grad OpenTele platformen
opererer stabilt i en given tidsmæssig periode. Pålidelighed i forhold til OpenTele
løsningen vurderes ud fra følgende non-funktionelle egenskaber:
- Tilgængelighed
I hvilken grad OpenTele er operationel og tilgængelig, når det kræves, herunder
i hvilket omfang OpenTele er robust overfor f.eks. ”Denial of Service” angreb.
- Fejltolerance
I hvilken grad OpenTele fungerer efter hensigten trods tilstedeværelse af
hardware- eller softwarefejl.
- Rehabiliteringsevne
Evne til at gendanne normal tilstand af systemet i tilfælde af en fejl eller anden
uforudset hændelse.
Parterne bag OpenTele har os bekendt ikke stillet krav til disse aspekter, og det er
derfor ikke muligt at foretage en vurdering af, om pålideligheden lever op til
parternes forventninger. Vurderingen er derfor alene foretaget på et mere
overordnet niveau og ud fra en række overordnede forventninger og
rimelighedsbetragtninger.
3.5.1

Tilgængelighed

Grundlæggende er det vores forventning, at telemedicinske løsninger fremover
bliver en vigtig del af de kliniske beslutninger. Dette vil medføre et krav fra brugere
og myndigheder om, at løsninger er tilgængelige 24/7/365 og med meget korte
servicevinduer og få nedbrud. Tilgængelighed vurderes derfor som værende en
meget vigtig egenskab i de kommende OpenTele implementeringer. Ikke mindst i
’realtidssituationer’, hvor patienten f.eks. kommunikerer face-to-face med en læge,
eller hvor en patient bliver bedt om at foretage en måling på et bestemt tidspunkt.
Dette stiller høje krav til såvel den brugervendte del af OpenTele som til
infrastrukturdelen, hvor aftagersystemer 1) vil forvente høj tilgængelighed af
OpenTele løsninger og 2) stille krav om meget kort latenstid fra målinger er
foretaget, til de er tilgængelige i fagsystemer eller borgervendte systemer.
Utilgængelighed kan opstå på rigtig mange måder i denne type it-løsninger,
herunder:
- Nedbrud som følge af fejl i en hvilken som helst komponent mellem brugeren
og aftageren (f.eks. klientapps, netværket, modtagende server,
databaseforbindelsen, databasen, forbindelsen til øvrige services, som
løsningen er afhængig af, etc.)
- Nedbrud som følge af ’angreb’ som medfører en af ovenstående fejl, eller som
bare generelt overbelaster løsningen.
Et af de centrale elementer i at sikre god tilgængelighed er sikring mod såkaldt
’Denial-of-Service’ angreb. Sikring mod dette bør dels ske ved at sikre, at de
servere, som man afvikler OpenTele på, kun udstiller de nødvendige snitflader, og
at den underliggende software er – og forbliver at være – opdateret med de nyeste
versioner og rettelser. Denne ’hardening12’ er en del af en professionel
driftsimplementering, hvor også opsætning af passende firewall-regler, ’anti-

12

Se evt. http://en.wikipedia.org/wiki/Hardening_(computing)
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throttling’ og redundans af forskellige komponenter i løsningen er vigtige. Det
anbefales, at denne type aktiviteter altid udføres ved en implementering af
OpenTele, og at de eksisterende løsninger undergår en sådan proces inden
løsningerne udbredes yderligere.
Kravene til tilgængelighed vil naturligvis afhænge af de konkrete implementeringer
af OpenTele, og der kan således være vanskellig at anvise egentlige krav her eller i
OpenTele projektet. Afhængig af hvilke krav der stilles til tilgængelighed, kan
forskellige driftsmæssige løsninger indgå i overvejelserne, eksempelvis en løsning
baseret på ”AlwaysOn availability groups” kombineret med datamirroring i et setup
med flere driftscentre.
Det er ikke i denne analyse fremkommet oplysninger, som vi ser skulle forhindre
OpenTele løsningen i at blive driftsimplementeret i et højtilgængeligt og
fejltolerant miljø. Designet virker sundt, om end det ikke er testet.
3.5.2

Fejltolerance og rehabiliteringsevne

Ingen af de adspurgte parter i analysen har nævnt, at der skulle være indbygget
særlige fejltolerance-, integritetskontrollerende eller andre
rehabiliteringsegenskaber i løsningen. Vi kan dog konstatere, at løsningen har
nogle designmæssige egenskaber, der gør det muligt at afvikle løsningen på flere
parallelle servere, med muligheden for i driftsledet at kunne monitorere og
’udmelde’ defekte servere fra løsningen, evt. genstarte disse automatisk, og
’indmelde’ disse igen.
Dette er dog ikke testet.
Konklusion - Pålidelighed:
Det anbefales, at parterne bag OpenTele sammen med eksperter afdækker kravene
til fejltolerance og rehabiliteringsevne i OpenTele løsningen. Der bør efterfølgende
udarbejdes og afvikles tests, der kan verificere opfyldelsen af disse krav mod en
realistisk implementering af den nuværende OpenTele løsning. Herefter kan
udbedring af eventuelle mangler prioriteres og planlægges. De udarbejdede tests
skal betragtes som en del af ’afleveringen’ af OpenTele, og skal vedligeholdes og
kunne gentages ved større ændringer i design eller funktionalitet
Afprøvningen vil give gode input til en vejledning omkring dimensionering, f.eks.
hvor mange servere, man bør afvikle en OpenTele implementering på for at opnå en
given tilgængelighed, fejltolerance og performance. Det anbefales at udarbejde en
sådan vejledning.
Det anbefales endvidere at såvel ’hardening’ som øvrige nødvendige driftsmæssige
tiltag, der typisk skal iværksættes i en pålidelig driftsimplementering af OpenTele,
beskrives tydeligt i installations- og driftsvejledninger.
Endelig anbefales det, at de indbyggede pålidelighedstiltag i OpenTele
dokumenteres i designdokumentationen.
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Need to have

Nice to
have

Pålidelighed indsatsområder
Opdatering af installations- og
driftsvejledning af OpenTele

Udarbejdelse af
dimensioneringsvejledning.

Udarbejdelse af nonfunktionelle krav i relation til
pålidelighed.

Udbedring af evt.
pålidelighedsfremmende elementer
i prioriteret rækkefølge.

Gennemførelse af
pålidelighedstest af nuværende
OpenTele løsning.
Kort sigt
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3.6 Vurdering af egenskaber ift. vedligeholdelse
(d okume ntation)
I forhold til en vurdering af den fremtidig vedligehold og videreudvikling af
OpenTele har analyseteamet gennemgået den samlede dokumentation for
løsningen. Vores observationer er sammenholdt med de observationer, som
Alexandra Instituttet tidligere har foretaget på samme område [AXDRA_DOK].
Overordnet er der store udsving i kvaliteten af de enkelte dokumentationsartefakter i den samlede softwaredokumentation. Hvor specielt de mere
overordnede beskrivelser er gode til at skabe overblik over løsningen, er andre
dele ikke detaljeret nok til at læseren kan få en fyldestgørende indsigt uden at
skulle nærlæse og forstå kildekoden.
I nedenstående tabel er de enkelte dokumentationsartefakter nærmere vurderet.
Dokumentationstype

Beskrivelse

OpenTele

Overblik
Dokumentationsoverblik

Danner indgang til al relevant
dokumentation.
OK

Overblik over kildekode

Beskriver den overordnede
kodestruktur.
OK

Forankring af
dokumentation

Beskriver hvor dokumentation
kan findes samt versionering af
denne.

Kildekode og dele af
dokumentationen findes
både på digitalser.dk og
Alexandras nyetablerede
projektside. Det bør ryddes
op i dette, og det bør
sikres, at der kun findes én
autoritativ kilde til
dokumentation.

Krav
Kravspecifikation

Fastholder både funktionelle
og non-funktionelle krav til
løsningen, og bør løbende
opdateres.

Denne specifikation
mangler.
Kravspecifikationen er
generelt et godt sted at
konsultere, hvis man er i
tvivl om, hvad løsningen er
designet til. Denne bør
udvikles og vedligeholdes.

Arkitektur og design
Arkitekturbeskrivelse

Giver et overordnet billede af
løsningens arkitektur.
OK
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Arkitekturvalg

Datamodel

Begrunder de valg og fravalg
der blev truffet under
opbygning af løsningens
arkitektur.

Mangler

Beskriver såvel den logiske som
den fysiske datamodel.
Er generelt velbeskrevet i
OpenTele, men enkelte
dele som f.eks.
’tærskelværdier’ fremstår
noget uklart.

Snitfladebeskrivelse

Tredjeparts komponenter

Indeholder en detaljeret
beskrivelse af snitfladen
mellem (mobil) klient og server.

En beskrivelse af de anvendte
tredjepartskomponenter
inklusiv licens-model, samt en
redegørelse for valg af
komponenterne.

Snitfladebeskrivelsen
fremstår for overordnet til,
at nye klienter kunne
udvikles uden at
kildekoden for server-delen
nærlæses.

Dokumentationen
fastholder hvilken
tredjeparts komponenter
der anvendes, men en
begrundelse for valget af
disse mangler.

Systemdokumentation
Forretningsregler

Bygge- og
installationsvejledning

Driftsvejledning

En detaljeret beskrivelse af de
implementerede
forretningsregler.
Beskriver hvordan løsningen
bygges ud fra kildekoden og
hvordan løsningen kan
deployes i en driftsopsætning.

Indeholder vejledninger for
monitorering og
backup/restore af løsningen.
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Mangler

De eksisterende
vejledninger dækker en
simpel installation af
løsningen. Til produktionsformål bør OpenTele
suppleres med mere
dybtgående deploymentanbefalinger, specielt mht.
informationssikkerhed.

OK. Denne bør ses som et
udgangspunkt, idet alle
driftsimplementeringer bør
opdatere denne ift. den
konkrete
driftsimplementation.
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Kendte fejl og mangler

Fastholder kendte udeståender
for løsningen.
Fejl, mangler og
udeståender fremstår pt.
spredt over hele
dokumentationen og bør
istedet fastholdes centralt.
Analyseteamet er bekendt
med, at der er oprettet et
issue tracking system til
OpenTele. Alle disse
mangler bør indarbejdes
her.

Brugerdokumentation
Brugergrænsefladedokumentation

Brugervendt dokumentation af
web-grænsefladen og mobil
klient.

Dokumentation af webgrænsefladen er på nogen
punkter uklar (patientoprettelse, administration
af akkreditiver).
Der er udarbejdet
yderligere brugervejledingen i de enkelte
pilot-regioner.

Mobilklient installation

Beskriver hvordan den mobile
klient sættes op måleudstyr
konfigureres.

OK

Beskriver kode-struktur,
opsætning af udviklingsmiljø
mm.

OK

Udviklerdokumentation
Guide til videreudvikling

Web-designguidelines

Fastholder hvordan et samlet
grafisk udtryk er realiseret.
OK

Kildekodedokumentation

Hvordan selve kildekoden er
dokumenteret.
Kildekoden fremstår
velskrevet og letlæselig,
men der udestår en
egentlig dokumentation af
koden, hvor især formål,
med klasserne beskrives.

Test og performance
Teststrategi

Beskriver en overordnet
strategi over hvad der testes.
Mangler
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En realisering af teststrategien
som består af en overordnet
plan over hvordan testen skal
gennemføres.

Testplan

Testopsætning

En detaljeret beskrivelse af
opsætning af testmiljøet hvor
testen gennemføres.

Mangler

Mangler

Fastholder resultaterne af
afviklingen af testen.

Testrapport

OK

Konklusion – Dokumentation:
Det anbefales at den generelle dokumentationsgrad løftes og at kvalitetsniveauet
på dokumentationen generelt højnes. Det bør i denne forbindelse også besluttes,
hvor dokumentationen og kildekoden forankres og autoritativt udstilles.
Det anbefales at udarbejde og vedligeholde en egentlig kravspecifikation (eller
kravsliste) indeholdende både funktionelle og non-funktionelle krav – især med
henblik på den løbende vedligeholdes og prioritering af opgaver. Den nuværende
kravsliste vurderes ikke at være dækkende.
Det bør overvejes om de regionale brugervejledninger kan tilbageføres til open
source projektet og dermed styrke den videre adoption og udbredelse af OpenTeleplatformen.

Need to
have

Nice to have

Dokumentation indsatsområder
Regionale brugervejledninger
som en del af den åbne
OpenTele-dokumentation
Konsolidér adgangen til
OpenTele-kildekode og
dokumentation på ét
autoritativt repository
Kvalitetsløft af den samlede
dokumentation
Udarbejdelse af kravsliste
og/eller kravspecifikation
Kort sigt
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4. S a m let konklu sion
Dette kapitel fremhæver de væsentligste observationer og samler delkonklusioner
og anbefalinger.

4.1 Arkitektur
Analysen har vurderet den nuværende (As-Is) arkitektur og fremsat en mulig (ToBe) målarkitektur for OpenTele baseret på relevante nationale
referencearkitekturer på sundhedsområdet.
Observationer:
Set fra et isoleret og kortsigtet løsningsperspektiv er OpenTele løsningen bygget
på nogle fornuftige arkitekturprincipper. Løsningen forventes også at kunne
driftsimplementeres med nogle fornuftige driftsmæssige egenskaber. I sin
nuværende form vil OpenTele således kunne bruges i mindre installationer med op
til få tusinde brugere. Løsningen vil kunne vedligeholdes af den nuværende
leverandør, såfremt kompetencerne fastholdes.
Set i et bredere og mere langsigtet perspektiv, hvor OpenTele skal danne grundlag
for et ’økosystem’ af forskellige leverandører og anvendelser, vil det være
nødvendig at opdele OpenTele i nogle komponenter, som har hvert sit ’ansvar’ i
den samlede arkitektur. Observationerne i forbindelse med informationssikkerhed
og medikoteknisk certificering forstærker dette behov. For at sikre en fornuftig
fremtidig udvikling af OpenTele er det afgørende, at parterne bag OpenTele bliver
enige om en fælles formuleret målarkitektur for OpenTele og tilsvarende
løsninger.
Det er vores vurdering, at den nuværende OpenTele løsning med en moderat
indsats vil kunne bringes til at være i overensstemmelse med den i denne rapport
skitserede målarkitektur.
Det er vores vurdering, at de forretningsmæssige gevinster ved OpenTele i stor
grad hænger sammen med en åben arkitektur med ingen eller få bindinger til
proprietære snitflader og med høj grad af (international) standardisering.
Anbefalinger:
Det anbefales, at parterne bag OpenTele projektet drøfter den fremlagte skitse til
en målarkitektur indenfor telemedicinsområdet med henblik på at opnå enighed
om en fælles og formuleret målarkitektur.
Det anbefales, at der, efter at der er opnået enighed, udarbejdes et roadmap for
aktiviteter, der på mellem til lang sigt bringer OpenTele løsningen i
overensstemmelse med den besluttede målarkitektur.

4.2 Teknol ogipar athed
OpenTele løsningen er vurderet op mod ’Technology Readiness Level’ skalaen,
som giver et ganske godt billede af, hvor i udviklingsforløbet en softwareløsning
er. Indplaceringen er foretaget på baggrund af observationer omkring
afviklingsplatform, mængden af brugere på eksisterende implementeringer og
udeståender ift. øvrige analyserede perspektiver.
Observationer:
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Hvis man alene ser på teknologiparathed som defineret i TRL, er OpenTele på
nuværende tidspunkt på niveau 6 og godt på vej til 7 (velafprøvet pilottest).
Når de nødvendige tiltag ift. informationssikkerhed er udviklet og afprøvet vil
teknologiparatheden stige til TRL niveau 8 (release candidate), hvorefter OpenTele
er klar til udbredelse.
Anbefalinger:
Det anbefales at bringe OpenTele på TRL 8 inden løsningen udbredes i regioner og
kommuner.

4.3 Inform ationssikkerhe d
OpenTele løsningen er blevet analyseret i en række
informationssikkerhedsmæssige dimensioner, der blandt andet er behandlet i
referencearkitektur for informationer, og som er centrale i lovgivningen omkring
indhentning af helbredsinformationer.
Observationer:
Det er vores vurdering, at informationssikkerhedsløsningen i den nuværende
OpenTele løsning ikke er tilstrækkelig til at opfylde intentionerne i den danske
lovgivning.
Endvidere er der ikke stillet de fornødne non-funktionelle krav til løsningen,
hvilket gør det vanskelligt at afgøre om løsningen lever op til forventningerne hos
parterne bag OpenTele.
I forhold til brugerstyring er det vores opfattelse, at den nuværende
brugerstyringsløsning ikke skalerer til anvendelse af større organisationer, hvor
mange brugere skal anvende en OpenTele implementering.
Anbefalinger:
Det anbefales, at der bliver udarbejdet en sikkerheds- og
privatlivsimplikationsanalyse, hvorfra der objektivt kan stilles krav til blandt andet
autentifikationsstyrke, eventuel kryptering af datalag, sikring af integritet af
datalag og installerede komponenter, logningsbehov etc. I analysen bør parterne
bag OpenTele overveje, om der er use cases, der kræver uafviselighed. Især i
relation til eventuelle patientklager. På baggrund af kravene bør der iværksættes
projektaktiviteter til fornøden it-understøttelse af kravene. Hvis andre parter skal
håndtere dele af sikkerheden (f.eks. en ekstern driftsleverandør), er det vigtigt, at
dette fremgår tydeligt af dokumentationen til OpenTele.
For at minimere risici og konsekvenser ved et evt. angreb på en OpenTele
implementering anbefales det endvidere, at OpenTele løsningen opdeles, så
forskellige dele af løsningen kan implementeres i forskellige sikkerhedscontainere. Det virker oplagt at lægge en snit mellem den borgervendte del af
løsningen og den sundhedsfaglige del af løsningen, samt at separere den
brugervendte del af løsningen fra den mere infrastrukturorienterede del af
OpenTele.
Vi anbefaler, at der iværksættes aktiviteter med henblik på at etablere en
”federated trust” løsning i OpenTele, herunder etablering af et trust framework
med aftaler, processer etc.
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4.4 Godkendelse som medicinsk udstyr og CE -mærkning
I analysen har vi interviewet videnspersoner ift. godkendelse og certificering af
medicinske og medikotekniske løsninger.
Observationer:
Hvis (dele af) OpenTele skal godkendes som en medikoteknisk løsning, vil det
stille store krav til OpenTele løsningen og parterne omkring løsningen.
Lakeside er ikke eksperter på dette område, og vores vurderinger bør derfor ikke
lægges til grund for endelige beslutninger, men vores vurdering er, at den
nuværende integrerede løsning sandsynligvis skal undergå medikoteknisk
certificering på klasse IIa.
Ved at opdele OpenTele løsningen i komponenterne specificeret i målarkitekturen
i afsnit 2.3, bør det være muligt at reducere kravet om certificering til netop de dele
af OpenTele, der ifølge loven kræver godkendelse.
Anbefalinger:
Det anbefales at parterne bag OpenTele får kravene til platformens certificering
som medicinsk udstyr entydigt belyst igennem en formel udtalelse fra uvildige
eksperter. Udtalelsen bør klarlægge nødvendigt niveau for klassificering (I, IIa, IIb
eller III) og bør forholde sig både til den nuværende løsning som til en fremtid,
hvor målarkitekturen er etableret.
Der bør på baggrund af et krav om certificering af OpenTele-løsningen udarbejdes
et roadmap, der på de berørte niveauer (dokumentation, sporbarhed, kravstyring,
markedsovervågning, etc.) angiver nødvendige aktiviteter og kritiske niveauer for
at en certificering kan opnås indenfor en given tidsperiode.

4.5 Performance / effektivitet
OpenTele løsningens effektivitetsegenskaber er overordnet blevet belyst ud fra en
række forskellige performanceperspektiver. En dybere analyse vil kræve
tilrettelæggelse og gennemførelse af egentlige performancetests for løsningen.
Observationer:
Der er, så vidt vi kan se, ikke udarbejdet non-funktionelle krav til effektiviteten af
OpenTele løsningen. Dele af disse non-funktionelle krav vil under alle
omstændigheder skulle defineres i de enkelte implementationer af OpenTele, men
grundlæggende ville det have været sundt at stille nogle grundlæggende krav til
svartider, ressourceforbrug etc. i en ’standardopsætning’.
Overordnet er det vores opfattelse, at løsningen baserer sig på nogle velegnede
teknologier, som kan bringes til at yde udmærket i implementeringer af OpenTele i
Danmark. Ved større installationer med mange brugere, eller med meget
svingende kapacitetsbehov, vil det sandsynligvis være nødvendig at foretage
ændringer af OpenTele designet for at opnå den fornødne performance (f.eks.
anvendelse af NOSQL persistenslag mv.)
I de interviews, som vi har gennemført i forbindelse med analysen, har der ikke
været forlydender om, at der skulle være problemer med uhensigtsmæssig
ressourceforbrug eller svartidsproblemer i løsningen. De nuværende
implementeringer af OpenTele vurderes dog ikke at være et tilstrækkeligt
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testgrundlag til at kunne udelukke at systemet vil opleve problemer omkring
ressourceforbrug.
Vi kan gennem interviews fået fremlagt den overordnede arkitektur af OpenTele.
Ved at sammenholde denne med teknologivalgene kan vi konstatere, at løsningen
er designet til teknisk at kunne skalere fornuftigt. At løsningen kan håndtere op
mod 500 brugere ’ud af boksen’ på nogle standardservere, er et godt tegn på, at
den tekniske skalerbarhed er fornuftig.
Brugsmæssigt har vi fundet et enkelt område, hvor løsningen næppe er
tilstrækkelige skalerbar i en større udbredelse, især hos større
sundhedsprofessionelle organisationer (regioner/kommuner). OpenTele
indeholder sin egen brugerstyringsløsning, som kræver oprettelse og
vedligeholdelse af brugere og de tilknyttede rettigheder for at kunne få adgang til
løsningen. Dette er ikke brugsmæssigt skalerbart, hvis løsningen skal udbredes i
store organisationer (hundreder af brugere). Denne problemstilling er yderligere
analyseret i afsnit 3.2.4 Autorisation, hvor der også fremlægges løsningsforslag til
at afhjælpe denne problemstilling.
Anbefalinger:
Det anbefales at parterne bag OpenTele iværksætter en struktureret
performancetest, med det formål at få afdækket performanceegenskaberne af
løsningen i forhold til de eksisterende og nært forestående anvendelser og
udbredelser af OpenTele implementeringer. Performancetesten bør som minimum
indbefatte følgende performancerelaterede aspekter:
- Svartidstests (middelværdi, 95% fraktil, 99% fraktil)
- Ramp-up test (test af adfærd ved stigende intensitet i anvendelse)
- Endurance test (kørsel med relativ høj intensitet over længere tid)
- Stress test (kortvarig og langvarig overbelastning)
- Test af ’failover’ og ’recoverability’, hvor dele af systemkomplekset bevidst
afbrydes eller andre fejl bevidst introduceres.
Parterne bag OpenTele bør samtidig fastlægge nogle grundlæggende nonfunktionelle krav til en standardinstallation, herunder krav til svartider,
skalerbarhedsegenskaber, ressourceforbrug, forventet adfærd ved overbelastning,
fejlsituationer med videre.
Såfremt det konstateres, at disse krav ikke opfyldes af den nuværende løsning, bør
der lægges en plan for udbedring, hvor manglerne håndteres i en prioriteret
rækkefølge.

4.6 Pålidelighed
Observationer:
Ingen af de adspurgte parter i analysen har nævnt, at der skulle være indbygget
særlige fejltolerance-, integritetskontrollerende eller andre
rehabiliteringsegenskaber i løsningen. Vi kan dog konstatere, at løsningen har
nogle designmæssige egenskaber, der gør det muligt at afvikle løsningen på flere
parallelle servere, med muligheden for i driftsledet at kunne monitorere og
’udmelde’ defekte servere fra løsningen, evt. genstarte disse automatisk, og
’indmelde’ disse igen.
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Dette er dog ikke testet.
Anbefalinger:
Det anbefales, at parterne bag OpenTele sammen med eksperter afdækker kravene
til fejltolerance og rehabiliteringsevne i OpenTele løsningen. Der bør efterfølgende
udarbejdes og afvikles tests, der kan verificere opfyldelsen af disse krav mod en
realistisk implementering af den nuværende OpenTele løsning. Herefter kan
udbedring af eventuelle mangler prioriteres og planlægges. De udarbejdede tests
skal betragtes som en del af ’afleveringen’ af OpenTele og skal vedligeholdes og
kunne gentages ved større ændringer i design eller funktionalitet
Afprøvningen vil give gode input til en vejledning omkring dimensionering, f.eks.
hvor mange servere, man bør afvikle en OpenTele implementering på, for at opnå
en given tilgængelighed, fejltolerance og performance. Det anbefales at udarbejde
en sådan vejledning.
Det anbefales endvidere at såvel ’hardening’ som øvrige nødvendige driftsmæssige
tiltag, der typisk skal iværksættes i en pålidelig driftsimplementering af OpenTele,
beskrives tydeligt i installations- og driftsvejledninger.
Endelig anbefales det, at de indbyggede pålidelighedstiltag i OpenTele
dokumenteres i designdokumentationen.

4.7 Dokume ntation
Samtlige dokumenter omkring OpenTele er blevet gennemgået ved inspektion.
Programkoden er ligeledes blevet inspiceret.
Overordnede observationer:
- De overordnede dokumenter giver et godt overblik over løsningen.
- De mere tekniske dokumenter er af svingende kvalitet.
- Der mangler en række nødvendige dokumenter for at fuldstændiggøre den
samlede dokumentationspakke.
- Kodekvaliteten er OK, men der mangler en del kodedokumentation
- Dokumentation findes flere steder. Der mangler således en autoritativ kilde
til såvel dokumentation som kildekode.
Anbefalinger:
Det anbefales at den generelle dokumentationsgrad løftes og at kvalitetsniveauet
på dokumentationen generelt højnes. Det bør i denne forbindelse også besluttes,
hvor dokumentationen og kildekoden forankres og autoritativt udstilles.
Det anbefales at udarbejde og vedligeholde en egentlig kravspecifikation (eller
kravsliste) indeholdende både funktionelle og non-funktionelle krav – især med
henblik på den løbende vedligeholdes og prioritering af opgaver. Den nuværende
kravsliste vurderes ikke at være dækkende.
Det bør overvejes om de regionale brugervejledninger kan tilbageføres til open
source projektet, og dermed styrke den videre adoption og udbredelse af
OpenTele-platformen.
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5. Ref er en c er og kild er

Reference-id

Indhold / Overskrift

Henvisning

[REFARK_TELE]

Referencearkitektur for
opsamling af
helbredsdata hos
borgeren

http://www.ssi.dk/Sundhedsda
taogit/National Sundhedsit/~/media/Indhold/DK dansk/Sundhedsdata og
it/NationalSundhedsIt/Standa
rdisering/Referencearkitektur
for opsamling af helbredsdata
hos borgeren v 1.ashx

[REDARK_DELING]

Referencearkitektur for
deling af dokumenter
og billeder

http://edit.ssi.dk/sitecore/shell/
Controls/Rich Text
Editor/~/media/Indhold/DK dansk/Sundhedsdata og
it/NationalSundhedsIt/Standa
rdisering/Referencearkitektur
for deling af dokumenter og
billeder v 1 0.ashx

[REFARK_SIKKERHED]

Referencearkitektur for
informationssikkerhed.

http://www.ssi.dk/Sundhedsda
taogit/National Sundhedsit/~/media/Indhold/DK dansk/Sundhedsdata og
it/NationalSundhedsIt/Standa
rdisering/Referencearkitektur
for informationssikkerhed v 1
0 nyt layout.ashx

[PERF_TEST]

Kvalitetssikring af
software –
Performancetest
(Lakeside)

Vedlagt som bilag 1.

[TRL]

Technology Readiness
Level metode.
Anvendes blandt andre
af NASA og ESA.

http://en.wikipedia.org/wiki/Te
chnology_readiness_level

[KIH_ARK]

”Notat om KIH
arkitektur”, oktober
2012

Vedlagt som bilag 2.

[AXDRA_DOK]

”Dokumentation af
OpenTele mangler.pdf”

Kan udleveres ved
henvendelse til KIH
programledelsen.
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