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Her kan du finde svar på spørgsmål vedr. akkreditering i din EG Healthcare-løsning. Så er du i tvivl om fx 

sikkerheden omkring patientsikkerhed/personfølsomme data, eller er du tvivl om, hvorvidt du har de rigtige 
serviceaftaler, kan der være svar at hente her.  

 
Bemærk, at der i nedenstående tages udgangspunkt i, at klinikken har tegnet én eller flere af de 

serviceaftaler, EG Healthcare tilbyder. Der tages ikke ansvar for datasikkerheden hos klinikker, som har valgt 
at varetage driften (antivirusbeskyttelse, backup) selv eller har udpeget tredjepartsleverandør til opgaven.  

 

 

Patientsikkerhed – personfølsomme data 
EG Clinea-systemet samt lægesystemet MedWin anvendes af klinikpersonale, der via et unikt brugernavn og 

password kan få adgang til patientdata i lægesystemet. 
Brugen af onlinepatientportal – elektronisk kommunikation mellem patient og læge foregår ligeledes i et 

beskyttet miljø, hvor login er opbygget med 2-faktor-login. Gælder for de kunder, der anvender EG Clinea 
Patientportal. 

 
 

Sundhedsdatanet – SDN-kommunikation 
Kommunikation fra klinikkens lægesystem til Sundhedsdatanettet foregår via en krypteret VPN-tunnel, som 
styres og overvåges af EG Healthcare. 

 

 

Backup  
EG Healthcare backupaftale giver de kunder, som har tegnet aftalen, en løsning, hvor der tages daglig 
backup af patientrelaterede data og billeder. Data kopieres til EG's backupcenter i Hjørring. Data kopieres 

videre til 3. lokation i Danmark. Der føres to former for backup for kunder med egen server og en anden 

type backup for kunder på ASP-driftsmiljø: 
 

Backup BASIS-aftale: - kun mulig på EG Clinea (egen server): 
 Gratis genetablering af data fra backup ved systemnedbrud. 

 Daglig backup fra mandag til fredag af patient- og klinikrelaterede data beliggende på server. 

 EG overvåger ikke backupløsningen. 

 Der foretages kun backup af Clinea-programmet og Clinea-databasen. 

 Backup foretages på alle hverdage og gemmes i 50 dage tilbage. 

 

Backup PREMIUM-aftale (egen server): 
 EG monitorerer, om backup er korrekt gennemført. 

 Backup af patient- og klinikrelaterede data, inkl. billeder. 

 Gratis genetablering af data fra backup. 

 EG overvåger og administrerer backupløsningen. 

 Der foretages backup af Clinea-programmet og Clinea-databasen samt aftalte mapper gemt på 

servers fælles drev. 

 

Backup foretages på alle hverdage og gemmes i 50 dage samt 1 måneds backup i 12 måneder tilbage.  
 



 

Backup af eksterne programmer foretages kun, såfremt der foreligger en skriftlig aftale mellem EG og 
programleverandøren herom. I aftalen skal leverandøren specificere, hvilke mapper der skal foretages 

backup af. 
 

Leverandøren skal opsætte databasedump og scheduled task til dette, når systemet anvender SQl, MYSQL 
eller lignende database. Ved ændring i opsætning af eksterne programmer, som har betydning for 

backuppen, skal EG informeres skriftligt herom. 

 
For kunder, der benytter MedWin/ASP, er backupprocedurerne således: 

Der etableres backupprocedurer, som sikrer, at der alle hverdage og i øvrigt efter en nærmere plan 
foretages backup af de behandlede data, således at der hurtigt kan ske reetablering af kundens 

datamateriale i forbindelse med systemsammenbrud m.v. Der tages udelukkende backup af MedWin-

patientdata. 
 

EG er ansvarlig for etablering, løbende gennemførelse og kontrol af ovennævnte backupprocedurer. EG er 
ligeledes ansvarlig for ugentlig fysisk flytning til eksternt sikkerhedsarkiv, hvor data opbevares i mindst 10 

år. Forpligtelser omkring opbevaring af disse data stopper således ved aftalens ophør. 
 

 

Antivirusbeskyttelse 
EG Healthcare tilbyder sine kunder 3 forskellige løsninger inden for antivirusbeskyttelse: 

 

For Clinea-kunder – BASIS: Opdatering og overvågning af antivirusprogram (McAfee på Firewall samt 
dedikeret server (for de kunder, der har lokal server i klinikken).  

Microsoft Essentials installeres på arbejdsstationer samt Win 7, 8 servere. Opdateringer og overvågning 
påhviler kunden.  

 
For Clinea-kunder – PREMIUM: EG tilbyder professionel og konstant opdatering af McAfee-

antivirusprogrammel på server og arbejdsstationer samt VPN-kommunikationen. Firewall er sikret med 

Gateway-antivirus og firewall intrusion prevention system. 
Løbende og gratis opdatering af firmwareprogram i firewall. Overvågning af installationen. 

 
For MedWin-kunder: Toårige McAfee-licenser til arbejdsstationer. Licenserne installeres, men kunden har 

selv ansvar for opdateringer og overvågning. 

 
Der er ikke tale om obligatoriske aftaler, og kunder, der ikke har valgt en af ovenstående aftaler, er selv 

100 % ansvarlige for antivirusbeskyttelse på deres pc'er. 
 

Er der tale om kunder, der ikke kører på egen server, men i stedet på ASP-/onlinemiljø hos EG, er EG 
ansvarlig for antivirusbeskyttelse på servermiljøet. 


