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Sikkerhed på Forskermaskinen 

Forskermaskinen er et miljø, hvor forskere kan arbejde med pseudonymiserede sundhedsdata i 
et sikkert, lukket miljø. I de følgende afsnit skitseres de sikkerhedselementer Forskermaskinen 
består af, som pseudonymiserede data, login-procedure, brugerstyring, overvågning og backup. 
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1. Pseudonyme data 

Alle data indeholdende CPR-numre, ydernumre og receptudstedernumre på Forskermaskinen 

er krypteret via envejsfunktionen SALT og kan identificeres ved tilføjelsen ’_encrypted’.  

 

Forskers egne data, som skal indlæses på Forskermaskinen, gennemgås i samarbejde med for-

sker for at identificere direkte personhenførbare oplysninger. Disse oplysninger bliver krypteret 

efter samme SALT, så det er muligt at koble forskers egne data med data fra Forskermaskinen. 

 

Der er ingen navne og adresser på Forskermaskinen. 

2. Login-procedure 

2.1 Lægmandsbeskrivelse af login 

Alle forskere, der skal have adgang til data på Forskermaskinen, skal have en NemID medarbej-
dersignatur og oprettes som brugere i SEB1 og Sundhedsdatastyrelsens AD2. 
 
Forsker skal selv sørge for at få oprettet NemID medarbejdersignatur. Men denne signatur, kan 
forsker anmode om at blive oprettet i SEB. Ved oprettelsen i SEB udsteder Forskerservice et 
personligt brugernavn til forskeren, kaldet fsk-brugernavn, og et fortroligt password til første 
login. En forsker med udstedt fsk-brugernavn og password kaldes herefter en bruger. 
 
Brugernes adgang til forskermaskinen sker via hjemmesiden  
https://forskermaskine.dksund.dk/RDWeb. 
Brugeren skal igennem et to-faktor login via SEB og NemID med medarbejdersignatur. 
 
Herefter tjekkes brugerens oplysninger op imod AD’et, hvor der også foretages kontrol af for-
skers fsk-brugernavn samt personligt password. Passwordet skal skiftes ved første login, og der-
efter ændres hver 90. dag. 
 
Når brugernavn og password er valideret i AD’et, kommer bruger ind på Forskermaskinen. Kon-
kret kan brugeren se et fjernskrivebord med de applikationer som den indgåede aftale om da-
taadgang giver rettigheder til. Applikationerne er analyseværktøjer som R, SAS og Stata, der af-
vikles på dedikerede virtuelle servere.  
 
Brugerne har kun adgang til de applikationer, som deres oprettelse i AD’et giver ret til, og de har 
kun mulighed for at eksekvere kommandoer inde fra de forskellige analyseapplikationer. Bru-
gernes adgang til registerdata er begrænset med projektspecifikke SQL-views, som den indgå-
ede aftale om dataadgang specificerer. 
 

                                                           
1 SEB - Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring 
2 AD – Active Directory – en central styretabel, der autentificerer brugere og styrer hvem der må have adgang til hvad 

https://forskermaskine.dksund.dk/RDWeb


 

Sikkerhed på Forskermaskinen  4 / 8 

 

De konkrete trin, som loginet består af, fremgår af nedenstående illustration efterfulgt af en 

teknisk forklaring af trinene, der benyttes i login-processen. 

 

2.2 Teknisk beskrivelse af login 

 
 

2.3 Web Applikation Proxy i eksterne dmz zoner 

Web Applikation Proxy serveren, der er placeret i overgangen mellem to ydre DMZ zoner, ud-

stiller service fra ADFS 3.0 serveren og fra Remote Desktop serveren. Federationen mellem ADFS 

3.0 serveren og SEB, gør at en bruger med medarbejdersignatur kommer igennem til et AD login 

på Remote Desktop serveren. 

2.4 Firewall 

En væsentlig del af sikkerheden for adgangen til Remote Desktop service serveren ligger i op-

sætningen af de to eksterne firewalls. Firewallopsætningen tillader kun indgående trafik til 

de specifikke analyseservere i Forskermaskinemiljøet og kun efter autentificering via AD’et. Der 

er spærret for al trafik ud igennem firewall. 
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2.5 Remote Desktop Service Server 

Når valideringen er foretaget bringes brugeren igennem SST domænets eksterne firewalls til 
Remote Desktop Services serveren (RDS) på indersiden. RDS forbindelsen er krypteret med TLS 
1.2, AES med 256 bit kryptering (høj), ECDH_P256 med 256 bit udveksling. 
 
Anvendelsen af registerdata sker via services på RDS-serveren, der stiller en webside til rådighed 
med de applikationer som den indgåede aftale om dataadgang giver rettigheder til. Applikatio-
nerne er analyseværktøjer som SAS, Stata og R, der afvikles på dedikerede virtuelle servere. 
Disse er isoleret på et separat subnet, hvor en firewall styrer trafikken til og fra disse servere. 
Når brugeren vil åbne en applikation, præsenterer RDS-serveren brugeren for et AD login, hvor 
brugeren via korrekt brugernavn og password kommer igennem til en web-applikationsoversigt. 
 
Dermed kan brugeren få adgang til den enkelte applikationsserver og brugerens projekt- og bru-
germappe. Brugeren skal skifte password ved første login og passwordet er efterfølgende sat op 
til automatisk udløb efter 90 dage. Der er opsat funktionalitet på RDS serveren, som tillader skift 
af password ifm. udløb og ved første login. Se skærmbillede nedenfor. 
 

 
 

2.6 Analyseapplikationerne 

Brugeren afvikler applikationerne via RDP trafik til de enkelte applikationsservere. Brugeren har 

kun adgang til de applikationer som deres oprettelse i AD’et giver ret til, og de har kun mulighed 

for at eksekvere kommandoer inde fra de forskellige analyseapplikationer. De data som bru-
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gerne har tilladelse til at analysere, er gjort tilgængelige via views på en SQL server i SST.dk do-

mænet. Derfra hentes data med analyseapplikationerne og de beregninger som gennemføres, 

lagres i en projektfolder eller i brugerens folder på analyseserverne. 

3. Rettigheder 

Brugers rettigheder bliver tildelt på AD’et, som kontrollerer læse-, skrive- og sletterettigheder 
på views tildelt på databasen, samt projektmappe og brugermappe på filserveren. 
 
Forskerservice foretager kontrol af brugeres rettigheder halvårligt. 

4. Brugeroplysninger 

I forbindelse med aftale med Forskerservice, indsamles følgende oplysninger på brugeren: 

 Navn 

 Organisatorisk tilknytning 

 Email 

 Telefonnummer 

 fsk-brugernavn 

5. Overvågning 

Der foretages live overvågning af Forskermaskinen, hvor der bliver monitoreret på blandt an-
det disk-, CPU-, RAM forbrug. 
 
Derudover foretager Forskerservice overvågning af filer, der forsøges sendt ud af Forskermaski-
nen via mailfunktionen. Overtrædelser af reglerne kan betyde lukning af data- og brugeradgange 
for projekt og autoriseret institution. 

5.1 Hjemsendelse af resultater 

Det er muligt for brugeren at hjemsende de færdige analyser og resultater fra Forskermaskinen. 
 
Dette forudsætter, at alle resultater er anonymiseret, så enkeltpersoner ikke kan genkendes i 
data. Dette gælder uanset datatypen, der hjemsendes (programmer, logs, tabeller og analyser). 
 
Brugeren skal altid foretage en manuel kontrol af alle filer inden de hjemsendes. Først herefter 
kan de flyttes til mailmappen, hvor de automatisk sendes fra. Brugeren må aldrig skrive direkte 
til mailmappen, da det således ikke er muligt for brugeren at foretage en kontrol af filerne inden 
hjemsendelsen. 
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Der er begrænsninger på hvilke filer, der bliver sendt fra mailmappen. For billedfiler med filty-
perne *.gph, *.pdf, *.png, *.wmf, *.tif, *.eps er der en størrelsesbegrænsning på 5 MB.  
 
For alle andre filtyper er der en størrelsesbegrænsning på 1 MB. Forskerservice tager automatisk 
sikkerhedskopi af alle filer, der forsøges sendt ud fra maskinen. Forskerservice laver løbende 
stikprøvekontrol af de filer, som er afsendt. Overtrædelser af reglerne kan betyde lukning af 
data- og brugeradgange for projekt og autoriseret institution. 

6. Adgangskontrol og log 

Første led i login-processen på Forskermaskinen involverer et login med NemID medarbejder-

signatur. Da NemID ikke har krav om logning af afviste adgangsforsøg, logges disse ikke.  

Alle forsøg på login i AD’et (andet led i login-processen) logges i AD’et og et centralt manage-

mentsystem. Her er der implementeret alarmer og procedurer, der forhindrer gentagne fejl-

slagne login-forsøg. Der dannes desuden automatisk compliancerapporter til brug i overvågnin-

gen.  

7. Transaktionslog 

Da data er pseudonymiseret og anvendes til videnskabelige eller statistiske analyser, er der jf. 
sikkerhedsbekendtgørelsens §19, stk. 4 krav om logning af bruger og tidspunkt for behandling, 
se sikkerhedsbekendtgørelsens §19, stk. 4 nedenfor: 
 
”Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse, hvis behandlingen af personop-
lysningerne udelukkende sker med henblik på statistiske eller videnskabelige undersøgelser, og 
identifikationsoplysningerne forinden enten er krypteret eller erstattet med et kodenummer eller 
lignende. Der skal dog foretages maskinel logning af bruger og tidspunkt for behandlingen.” 
 
På baggrund af dette logger Forskerservice: 

 Bruger 
 Organisatorisk tilknytning 
 Hvilken af systemets funktioner, der har været anvendt 

 Tidspunkt 

8. Opbevaring af logs 

Logs bliver gemt i 2 år på Sundhedsdatastyrelsens servere. Hvis der ønskes adgang til en log, kan 

dette lade sig gøre ved at henvende sig til Forskerservice og anmode om at få indsigt i den rele-

vante log. 
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9. Hvem har adgang til mine projektdata 

Relevante medarbejdere i Forskerservice og systemadministratorer i Sundhedsdatastyrelsen, 
har adgang til data på Forskermaskinen. Alle medarbejdere har underskrevet fortrolighedser-
klæring og er underlagt Sundhedsdatastyrelsens datasikkerhedspolitikker. 
 
Brugeren har IKKE adgang til at browse på SQL serveren og kan ej heller se datasæt eller mapper, 
som tilhører andre forskere. 

10. Backup 

Backup foretages af databasen, samt alle data og programmer på alle drev med undtagelse af 
W: drevet, da dette anses for at være et drev med temporær data. Der foretages full-, inkre-
mental- og delta-backup og backuppen gemmes i 6 måneder og slettes herefter. 

11. Sletning af data ved projektets afslutning 

Data og views slettes, når der kommer besked fra den dataansvarlige om, at projektet ophører 
med mindre andet aftales. Data og views kan også slettes, hvis den dataansvarlige ikke kan frem-
vise gyldig hjemmel til behandling af data. Hvis den dataansvarlige har indgået aftale om levering 
af data til Statens Arkiver, kan Forskerservice hjælpe med overførsel af de aftalte data. Ved slet-
ning af projektdata, fjernes alle adgange først til de pågældende filer og derefter slettes data. 
Efter sletning opbevares backup af data i 6 måneder, hvorefter data er slettet endeligt.  

 
 


