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Dokumentet her beskriver en fællesoffentlig begrebsmodel for brugerstyring, som viser begreberne inden for 
brugerstyring og deres indbyrdes relationer. Modellen er beskrevet på et konceptuelt niveau, således at den 
kan danne udgangspunkt for flere forskellige implementeringer af brugerrettighedsløsninger. 
 
Scope for modellen er brugerstyring. For at gøre begreber og beskrivelser mere mundrette, er navngivningen 
i modellen simplificeret, således at ”styring” ikke indgår i beregnerne. Eksempelvis er et begreb som ”bru-
gerstyringsrolle” simplificeret til ”brugerrolle” og ”brugerstyringsklassifikation” simplificeret til ”klassifika-
tion”.  
 
Målgruppen er primært myndigheder, konsulentvirksomheder og leverandører, som indkøber, rådgiver om 
og leverer it-løsninger i relation til brugerrettighedsstyring. 
 
 
  
 

Forord 
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Baggrund 
OIO-udvalget for Sags- og dokumentområdet blev nedsat i januar 2009. Udvalget har ansvaret for standardi-
sering af sags- og dokumentområdet inden for stat, regioner og kommuner.  
I forbindelse med standardiseringen af sag- og dokumentområdet har der vist sig et behov for standardisering 
af nogle infrastrukturkomponenter – herunder brugerstyring.  
 
Et led i denne standardisering er fastlæggelse af en fællesoffentlig begrebsmodel for brugerstyring. 
Dokumentet her beskriver denne model. Selvom modellen er udviklet ifb. sag- og dokument er modellen ik-
ke specifikt rettet mod dette område. Det er en generel fællesoffentlig begrebsmodel.  
 
Målet er en begrebsmodel for udveksling af information omkring aktør og roller, som kan anvendes i forbin-
delse med brugerrettighedsstyring. Modellen skal danne et fælles udgangspunkt for en Fællesoffentlig Bru-
gerStyring (FOBS), som de mere detaljerede sektor begrebsmodeller kan mødes i. FOBS er et initiativ drevet 
af Brugerstyringssekretariatet (BSS) i Økonomistyrelsen. Initiativet sigter mod at definere en fælles offentlig 
brugerstyrings infrastruktur. 
 
Begrebsmodellen er udarbejdet med udgangspunkt i primært tre modeller: 

• Konceptuel model for Aktør-Rolle-Organisation dateret 18. marts 2009. 
• Model for sag og dokument området (OIO-SD). 
• Modeller omkring Digital Sundheds arbejde med brugerrettighedsstyring. 

 
Erfaringer fra andre umiddelbart tilgængelige brugerrettighedsmodeller er inddraget (eksempelvis ”RBAC”), 
men opgaven har ikke omfattet et opsøgende arbejde i relation til, hvad der måtte være af øvrige modeller på 
området i de forskellige myndigheder. Dette er i stedet indfanget igennem en OIO-høring. 
 

Tilblivelsesproces 
Begrebsmodellen i dette dokument er udarbejdet af Strand & Donslund i perioden medio august til ultimo 
december 2009. 
 
Der har i august og primo september været afholdt afstemningsmøder i forhold til OIO-SD Organisation, Di-
gital Sundhed og FBRS projektet i brugerstyringssekretariatet. Begrebsmodellen har bl.a. været præsenteret i 
et første udkast på ”OIO-SD’s 5. workshop omkring Organisation” 8. september 2009. Kommentarer herfra 
blev indarbejdet og præsenteret på  ”OIO-SD’s 6. workshop omkring Organisation” 22. september 2009. 
Kommentarer herfra blev sammen med øvrige kommentarer indarbejdet i version 1.0. 
 
Version 1.0 blev udsendt til offentlig høring i perioden 12. oktober 2009 til 13. november 2009.  
Denne høring medførte høringssvar fra 18 interessenter. Disse høringssvar er koordineret og indarbejdet i 
denne version 1.1 af begrebsmodellen. 
 

Målgruppe 
Målgruppen for dette arbejde er myndigheder, konsulentvirksomheder og leverandører, som indkøber, rådgi-
ver om og leverer it-løsninger i relation til brugerrettighedsstyring. 
 

Del A – Indledning 
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Konceptuel model 
Dokumentet her beskriver en fællesoffentlig begrebsmodel for brugerstyring, som viser begreberne inden for 
brugerstyring og deres indbyrdes relationer. 
 
Modellen er en begrebsmodel for brugerstyring på konceptuelt niveau (det der på engelsk kaldes ”High Le-
vel Business Type Model”)1. Dvs. en model som ikke er bundet til at implementeringen skal være via claims, 
tokens, WS-policy, attributserver, RACF, Top Secret eller lign. Det er en model frigjort fra teknologi og plat-
forme. 
Begreber, relationer m.m. er løftet til et konceptuelt niveau, således at den kan danne udgangspunkt for flere 
forskellige implementeringer af brugerrettighedsløsninger. 
 

Informationsmodel

Begrebsmodel

Logisk datamodel

Fysisk datamodel

Begrebsafklaring / Konceptuelt niveau
Modeller ud fra forretningsmæssig kontekst 
- frigjort fra specifikke miljø og  leverandør forhold. 
Målet er en fælles begrebsmodel og begrebsforståelse
på tværs af systemer og leverandører.

Miljø og/eller leverandør vendte modeller/løsninger 
Modeller beregnet på anvendelse på en given platform eller i en
given arkitektur (eksempelvis et løsning med ”claims” og ”tokens”.
Den fysiske model ændres over tid, mens den logiske er mere stabil.   

Dokumentets
scope

 
Figur 1. Dokumentets scope – Begrebsmodel på konceptuelt niveau. 

 
 

Snitflader 
Der er ikke tale om en referencearkitektur for brugerstyring, hvorfor modellen kun forholder sig til eksterne 
begreber (eksempelvis ”Aktør”) – ikke til hvorledes disse begreber og forretningsregler opbygges i forskelli-
ge forretningsservices, ligesom den heller ikke forholder sig til, hvorledes de eksterne begreber er tænkt or-
ganiseret i forretningstjenester (eksempelvis ””Organisation” og ”Person”). 
 
 

                                                 
 
 
 
1 For yderligere beskrivelse henvises til ITST publikationsserien omkring ”OIO Datastandardisering i sektorerne” – 
specielt publikationen ”Begrebsafklaring i sektoren”. 

Del B – Kontekst og afgrænsning 
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Modelstruktur 
Grundstrukturen i begrebsmodellen er bygget over en struktur svarende til nedenstående matrice: 
   

Udføres på hvad? 
(”Brugerrollerestriktion”)

Brugerroller

 
Figur 2. Illustration af grundstruktur omkring brugerroller og brugerrollerestriktioner. 

 
 
Konceptuelt beskriver kolonnerne mængden af brugerroller (grupper af rettigheder), som findes inden for 
brugerrettighedsstyring. Eksemplet kunne være rollen læge eller rollen lønindberetter. 
 
Rækkerne beskriver på hvad (eller i forhold til hvad) denne rolle med tilhørende rettigheder må udføres (det-
te kaldes i modellen for ”Brugerrollerestriktion”). Eksemplet her kunne være en restriktion i forhold til, at 
rollen læge kun kan udføres på Rigshospitalet eller at rollen lønindberetter kun kan udføres i IT- og Telesty-
relsen. 
 
Tildelingen i ”matricen” kaldes i modellen for ”Brugerrolletildeling” og er dokumenteret gennem en ”Bru-
gerrolleattest” udstedt af en ”Attestudsteder”. 
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Overblik 
Den fællesoffentlige begrebsmodel for brugerstyring viser begreberne indenfor brugerstyring og deres ind-
byrdes relationer. Grafisk er modellen illustreret nedenfor: 
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Figur 3. Begrebsmodel til brugerstyring 

Del C – Begrebsmodel 
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Modellen består konceptuelt af to dele: 

1. Tildeling af brugerroller til en bruger. 
Disse begreber er på figuren vist som ”grønne begreber” og omfatter - udover selve brugeren - tilde-
lingen af rolle (”Brugerrolletildeling”), afgrænsningen af på hvad/hvor rollen må udføres (”Bruger-
rollerestriktion”) samt den attestation (”Brugerrolleattest”) udstedt af en ”Attestudsteder” som ligger 
til grund for tildelingen.  

2. Definition af brugerroller med tilhørende adgangsrettigheder. 
Disse begreber er på figuren vist som ”blå begreber” og omfatter roller (”Brugerrolle”), rettigheder 
(”Adgangsrettigheder”) og regler i forhold til disse rettigheder (”Adgangsregel”). 

Derudover er der nogle begreber i modellen, som har betydning for modellen og dennes relationer, men som 
principielt er eksterne begreber ift. modellen, dvs. at definition og beskrivelse af disse begreber hører hjem-
me i andre begrebsmodeller under andre forretningsområder. Disse begreber er på figuren vist som ”røde be-
greber” og omfatter forskellige aktører - ”Organisation”, ”Interessefællesskab”, ”Virksomhed”, ”Person” og 
”It-system” – samt en generel klassifikation (”Klassifikation”). 
 
 
En bruger kan være enten en person eller et it-system. En person, eller for den sags skyld et it-system, kan 
optræde som mange brugere med hver sine akkreditiver tilknyttet. 
 
En bruger tildeles gennem en brugerrolletildeling en række brugerroller. Tildelingen kan begrænses i form af 
brugerrollerestriktioner og attesteres i form af en brugerrolleattest - udstedt af en attestudsteder.  
En tildeling af en brugerrolle er foretaget af en anden bruger. 
 
Brugerroller er grupperinger af adgangsrettigheder.  
Til de enkelte adgangsrettigheder kan der knyttes forskellige adgangsregler. Eksempelvis en regel om at man 
ikke samtidig kan have en adgangsrettighed som bestiller og som godkender, eller en regel om at man kun 
må godkende fakturaer op til 100.000 kr. 
 
De enkelte brugerroller og adgangsrettigheder klassificeres i forskellige klasser, hvilket betyder, at der både 
kan være fællesoffentlige brugerroller / adgangsrettigheder og specifikke brugerroller / adgangsrettigheder 
inden for fagområder, organisationer, it-systemer etc. 
 
It-systemer anvender brugerroller og adgangsrettigheder. I nogle implementeringer vil it-systemet kun an-
vende adgangsrettigheder. Her vil brugerroller primært fungere som en administrativ forenkling ift. tildelin-
gen af adgangsrettigheder til den enkelte bruger. I andre implementeringer vil it-systemet udstille hvilke rol-
ler, der kræves for at få adgang, mens selve adgangsrettighederne vil være interne i it-systemet. 
 
 
Bemærk at modellen er en konceptuel model. De enkelte brugerrolletildelinger m.m. kan i en given imple-
mentering sagtens være noget som tildeles dynamisk ud fra informationer hentet andre steder, som man i den 
givne situation har tillid til. Eksempelvis ved at man gennem sin organisatoriske placering er tildelt nogle 
givne arbejdsfunktioner. 
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Begreber 

Bruger 

Definition: Fysisk person eller it-system der vha. et akkreditiv identificerer sig over for et it-
system. 
 

Beskrivelse: Bruger anvendes til at identificere en person eller et it-system med et akkreditiv 
(eksempelvis med et medarbejder-certifikat) i forhold til en given service, der stil-
les til rådighed af et it-system. 
 
En fysisk person kan optræde som flere brugere – eksempelvis som privatperson 
og som ansat - med hver sit akkreditiv.    
 

Synonymer: Brugerstyringsbruger, It-bruger 
 

Eksempler: ”170342-0618”, ”RIGET1747” 
 

Informationsindhold: Virkningsperiode for den pågældende bruger. 
Identifikation af bruger og det tilhørende akkreditiv. 
 

Brugerrolle 

Definition: Rolle der udgøres af en eller flere adgangsrettigheder til et eller flere it-systemer, 
som en bloc tildeles til en bruger. 
 

Beskrivelse: Brugerroller anvendes til at afgøre, hvilke handlinger en bruger må udføre i et it-
system. Brugerrollen fastlægger de adgangsrettigheder, som brugeren er tildelt. 
Brugere tilknyttes til roller og opnår adgangsrettigheder ved at være rolleindeha-
ver. 
 
Brugerroller er grupperinger af adgangsrettigheder. Der er ikke nødvendigvis 
sammenfald mellem brugerroller og brugerens profession, stillingsbetegnelse mv. 
 

Synonymer: Brugerstyringsrolle, Grundrolle, Systemrolle, Funktionsrolle, It-rolle, Rolle. 
 

Eksempler: Læge, Sygeplejerske, SygeplejerskeOrd, Lønindberetter 
 

Informationsindhold: Virkningsperiode for den pågældende brugerrolle. 
Dokumentation af brugerrollen i form af navngivning og en beskrivelse. 
 

Adgangsrettighed 

Definition: Rettighed der tildeles en brugerrolle og som derved giver brugerrolleindehaveren 
adgang til at udføre en eller flere funktioner i et it-system. 
 

Beskrivelse: Adgangsrettigheder anvendes til at afgøre om en bruger må udføre en specifik 
handling på et objekt. 
 

Synonymer: Brugerstyringsrettighed, Servicerettighed, Rettighed. 
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Eksempler: Oprette en Sag. 

Opdatere en patientjournal. 
Foretage en bogføring. 
Læse personfølsomme data. 
 

Informationsindhold: Virkningsperiode for den pågældende adgangsrettighed. 
Dokumentation af adgangsrettigheden i form af navngivning og beskrivelse af den 
handling på en objekttype, som adgangsrettigheder giver adgang til. 
 

Adgangsregel 

Definition: Regel som kan begrænse en eller flere adgangsrettigheder. 
 

Beskrivelse: Adgangsregler beskriver regler, der er gældende for en eller flere adgangsrettighe-
der.  
Regler kan være simple, eksempelvis ved at begrænse anvendelsen af en rettighed 
til et bestemt tidsrum, eller komplekse eksempelvis ved at udpege adgangsrettig-
heder der udelukker hinanden. 
 

Synonymer: Brugerstyringsrettighedsregel, Rettighedsregel. 
 

Eksempler: Adgangsrettighed begrænset til beløb på max 100.000 kr. 
Adgangsrettighed begrænset til månedens første 5 arbejdsdage. 
Adgangsrettighed ”Tildele ydelse” og ”Godkende ydelse” må ikke udføres af 
samme bruger. 
 

Informationsindhold: Virkningsperiode for den pågældende regel samt en beskrivelse af den pågælden-
de regel – både som tekst og i en maskinel brugbar form. 
 

Klassifikation 

Definition: 
 

Inddeling i af brugerroller og adgangsrettigheder i klasser. 
 

Beskrivelse: 
 

Klassifikationer anvendes til at inddele brugerroller og adgangsrettigheder i grup-
per af samme type. 
 
Klassifikationen giver mulighed for, at de forskellige myndigheder, forvaltnings-
områder m.m. (eksempelvis Sundhed) kan anvende deres egne brugerroller og ad-
gangsrettigheder. 
 

Synonymer: 
 

Brugerstyringsklassifikation 

Eksempler: 
 

FORM, Sundhed, Fællesoffentlig 
 

Informationsindhold: 
 

Navn og beskrivelse i forhold til den pågældende klassifikation. 
 

It-system 

Definition: Elektronisk system der modtager informationer fra dets omgivelser, opbevarer og 
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behandler disse informationer og afleverer resultater tilbage til dets omgivelser. 
 

Beskrivelse: It-system omfatter en granularitet fra den enkelte service til et samlet system be-
stående af mange applikationer. It-system kan således være en enkelt applikation 
med et brugerinterface, en enkelt webservice eller et simpelt register til opbeva-
ring af data. 
 
It-system omfatter både selve systemet med funktionalitet og tilhørende data, og 
de beskrivelser der skal til for at omverden kan anvende systemet – eksempelvis 
beskrivelse af en services interface og de tilhørende sikkerhedspolitikker. 
 

Synonymer: Informationssystem, Applikation, It-service, Webservice, Register, Datakilde. 
 

Eksempler: Boligstøttesystem, Vagtplan, Vejregister, Skatteindbetaling. 
 

Informationsindhold: Dokumentation af it-systemet og de forskellige interfaces inkl. de tilhørende sik-
kerhedspolitikker. 
 

Brugerrollerestriktion 

Definition: 
 

En begrænsning som specificerer hvad en brugerrolle må bruges på. 
 

Beskrivelse: 
 

En brugerrollerestriktion er en aktør (eksempelvis person, organisation eller it-
system), som en brugers tildeling af en brugerrolle (brugerrolletildeling) begræn-
ses til mht. anvendelse af brugerrollen. 
 

Synonymer: 
 

Organisation, Interessefællesskab, Virksomhed, Person. 
It-system, Applikation, It-service, Webservice, Register. 
Rollerestriktion, Restriktion. 
 

Eksempler: 
 

Rigshospitalet, Århus Kommune, Økonomistyrelsen. 
Personen ”Hans Hansen”, it-register ”Patientjournal”,  
It-systemet ”Boligsikring”. 
  

Informationsindhold: 
 

Navn og identifikation i forhold til de forskellige subtyper: 
Organisation, Interessefællesskab, Virksomhed, Person og it-system. 
 

Brugerrolletildeling 

Definition: Angivelse af de brugerroller som en bruger er tildelt med tilhørende brugerrollere-
striktioner attesteret gennem en brugerrolleattest. 
 

Beskrivelse: Brugerrolletildeling anvendes til at definere en brugers brugerroller med de be-
grænsninger (brugerrollerestriktioner), der måtte være i forhold til anvendelsen af 
brugerrollen.  
 

Synonymer: Brugerstyringsrolletildeling. 
 

Eksempler: Hans Hansen (med et givet certifikat) er tildelt brugerrollen ”Lønindberetter” be-
grænset til anvendelse inden for daginstitutioner i Esbjerg Kommune. 
Jens Jensen (med et givet certifikat) er tildelt brugerrollen ”Revisor” for institutio-
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nen ”Solsikken”. 
It-systemet ”Flytteindberetning” er tildelt brugerrollen ”Personadresseajourføring” 
i forhold til It-systemet ”CPR-register”. 
 

Informationsindhold: Virkningsperiode for den pågældende tildeling. 
 

Brugerrolleattest 

Definition: Attest der verificerer og dokumenterer en eller flere brugerrolletildelinger. 
Beskrivelse: Tildeling af brugerroller kræver ofte en attestation, der dokumenterer gyldigheden 

af tildelingen. Dokumentationen kan eksempelvis være en fuldmagt, en samtykke-
erklæring eller en underskrift af nærmeste chef. 
 
Attesten skal indeholde en klassifikation af, hvorledes der er attesteret. Informati-
onen skal i visse tilfælde bruges til en vurdering af, om man har tillid til attestatio-
nen. Eksempelvis kan nogle systemer kræve at en fuldmagt skal være underskre-
vet med digital signatur, mens andre systemer er tilfredse med en ”tro og love er-
klæring”.  
 

Synonymer: Brugerstyringsrolleattest, attest. 
 

Eksempler: Ansættelseskontrakt ift. Økonomiministeriet. 
Certifikat som læge. 
Fuldmagt som revisor for ”Hans Hansen”. 
Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger ift. ”Pia Poulsen”. 
 

Informationsindhold: Virkningsperiode for den pågældende attest, attestationens klassifikation samt en 
reference til den/de attester, der ligger til grund for tildelingen. 

Attestudsteder 

Definition: Person, organisation eller virksomhed som gennem en brugerrolleattest har atteste-
ret brugerrolletildelingen. 
 

Beskrivelse: Attestudsteder anvendes til at identificere denne person, organisation m.m., som 
en brugerrolleattest er udstedt af. 

Synonymer: Brugerrolleattestudsteder, Udsteder. 
 

Eksempler: Århus Kommune, Brugeradministrator “Jens Jensen”,  
Security Token Service. 
 

Informationsindhold: Identifikation af attestudstederen.  
 
 

Relationer 

Brugerrolletildeling begrænses af Brugerrollerestriktion 

Definition: Begrænser de rettigheder, som brugerrollerne giver brugeren adgang til, til kun 
at gælde i forhold til den udpegede brugerrollerestriktion. 
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Beskrivelse: En bruger kan have tildelt mange brugerroller, men tildelingen af rollerne kan 
være begrænset i forhold til en specifik person, organisation etc. 
Eksempelvis kan det tænkes, at en sygeplejerske med flere ansættelsesforhold 
har ordinationsret på det ene sygehus men ikke på de andre. 
 
Brugerrolletildelingen kan udpege flere brugerrollerestriktioner. Dvs. at en bru-
gerrolletildeling begrænses til de udpegede brugerrollerestriktioner. 
Er der ikke angivet en brugerrollerestriktion til en brugerrolletildeling, er bruger-
rollen ikke begrænset i forhold til en specifik anvendelse. Den betragtes så som 
værende generelt tildelt på tværs af organisationer m.m.  
 
En brugerrollerestriktion kan begrænse mange brugerrolletildelinger. 
 

Brugerrolletildeling tildeles Bruger 

Definition: En brugerrolletildeling peger altid den bruger ud, som den givne kombination af 
brugerroller og brugerrollerestriktioner er gældende for. 
 

Beskrivelse: Den samme brugerrolle kan tildeles mange brugere. Relationen anvendes til at 
udpege netop en specifik kombination af brugerroller og brugerrollerestriktioner 
i forhold til en given bruger. 
 
En brugerrolletildeling udpeger altid en og kun en bruger. 
 
En bruger kan have mange brugerrolletildelinger. 
 

Brugerrolletildeling tildelt af Bruger 

Definition: Udpeger den bruger der har foretaget brugerrolletildelingen. 
 

Beskrivelse: En brugerrolletildeling er altid tildelt af en og kun en bruger. 
 
En bruger kan have tildelt mange brugerrolletildelinger. 
 

Brugerrolletildeling omfatter Brugerrolle 

Definition: Udpeger de brugerroller som den givne kombination af bruger og brugerrollere-
striktioner er tildelt. 
 

Beskrivelse: Brugere kan have tildelt mange brugerroller. Relationen anvendes til at udpege 
de brugerroller, der er gældende for en specifik kombination af bruger og bru-
gerrollerestriktioner. 
 
En brugerrolletildeling vedrører en eller flere brugerroller. 
 
En brugerrolle kan indgå i mange brugerrolletildelinger. 
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Brugerrolleattest attesterer Brugerrolletildeling 

Definition: Hvis der foreligger en attestation af brugerrolletildelingen udpeger relationen 
denne. 
 

Beskrivelse: Normalt kræver tildelingen af en brugerrolle dokumentation for retten til denne 
tildeling. Det kan eksempelvis være i form af en fuldmagt. 
 
En brugerrolleattest kan attesterer mange brugerrolletildelinger. 
 
En brugerrolletildeling kan være dokumenteret af en brugerrolleattest. 
 

Brugerrolleattest er udstedt af Attestudsteder 

Definition: Identificerer den attestudsteder der har udstedt brugerrolleattesten. 
 

Beskrivelse: En brugerrolleattest er altid udstedt af en og kun en attestudsteder. 
 
En attestudsteder kan have udstedt flere brugerrolleattester. 
 

Brugerrolleattest autentificerer Bruger 

Definition: Identificerer den bruger som en brugerrolleattest autentificerer. 
 

Beskrivelse: En brugerrolleattest autentificerer en og kun en bruger. 
 
En bruger kan autentificeres gennem flere brugerrolleattester. 
 

Bruger har retten til at tildele Brugerrolle 

Definition: Identificerer de brugere der har ret til at tildele en brugerrolle.  
 

Beskrivelse: Anvendes til at afgrænse hvilke brugere, der har ret til at tildele en given bruger-
rolle til brugere - eksempelvis i tilfælde hvor en organisation giver administrato-
rer i en anden organisation ret til at tildele nogle af denne organisationens bruge-
re den pågældende brugerrolle. 
 
En bruger kan have ret til at tildele flere brugerroller. 
 
En brugerrolle kan tildeles af flere brugere. 
 

Brugerrolle arver fra Brugerrolle 

Definition: En brugerrolle kan arve adgangsrettigheder fra en anden brugerrolle. 
 

Beskrivelse: For at lette administrationen af brugerroller, er det muligt at lade en brugerrolle 
arve adgangsrettigheder fra andre brugerroller. 
 
En brugerrolle kan arve fra flere brugerroller. 
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En brugerrolle kan nedarves til flere brugerroller. 
 

Adgangsrettighed grupperes i Brugerrolle 

Definition: Grupperer adgangsrettigheder i brugerroller. 
 

Beskrivelse: En adgangsrettighed kan grupperes i flere brugerroller. 
 
En brugerrolle kan indeholde flere adgangsrettigheder. 
 

Adgangsregel gælder for Adgangsrettighed 

Definition: Udpeger hvilke adgangsregler der er gældende for hvilke adgangsrettigheder. 
 

Beskrivelse: Der kan være forskellige regler gældende for forskellige adgangsrettigheder. 
 
En adgangsregel kan være gældende for flere adgangsrettigheder. 
 
En adgangsrettighed kan have tilknyttet flere adgangsregler. 
 

Adgangsrettighed klassificeres af Klassifikation 

Definition: Udpeger klassifikationen af en adgangsrettighed. 
 

Beskrivelse: En adgangsrettighed klassificeres altid i forhold til en og kun en klassifikation. 
 
En klassifikation kan klassificere adgangsrettigheder. 
 

Brugerrolle klassificeres af Klassifikation 

Definition: Udpeger klassifikationen af en brugerrolle. 
 

Beskrivelse: En brugerrolle er altid klassificeret i forhold til mindst en klassifikation 
(der skal altid være en klassifikationsforekomst, som ”ejer” af brugerrollen). 
 
En klassifikation kan klassificere brugerroller. 
 

It-system anvender Adgangsrettighed 

Definition: Identificerer de adgangsrettigheder som et it-system anvender. 
 

Beskrivelse: Et it-system kan anvende flere adgangsrettigheder. 
 
En adgangsrettighed kan anvendes af flere it-systemer. 
 



 

 
18 

It-system anvender Brugerrolle 

Definition: Identificerer de brugerroller som et it-system anvender. 
 

Beskrivelse: Et it-system kan anvende flere brugerroller. 
 
En brugerrolle kan anvendes af flere it-systemer. 
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Sygeplejerske med to ansættelsesforhold 
Nedenstående eksempel illustrerer et eksempel hvor en person har to ansættelsesforhold. I den forbindelse er 
der oprettet to brugere – en bruger i forhold til hvert ansættelsesforhold. Begge brugere er knyttet til den 
samme person, nemlig den person der har de to ansættelsesforhold. 
Den ene bruger er oprettet i forbindelse med personens ansættelsesforhold på Rigshospitalet, hvor brugeren 
har fået tildelt brugerrollen ”SygeplejerskeOrd”. Brugerrollen ”SygeplejerskeOrd indeholder to adgangsret-
tigheder: ”Ordinationsret” og ”Patientjournal”.  
Den anden bruger anvender personen i forhold til sit andet ansættelsesforhold på privathospitalet ”Knoglen 
A/S”. På Knoglen A/S er brugeren tildelt rollen ”Sygeplejerske”. Brugerrollen ”Sygeplejerske” er kun tildelt 
adgangsrettigheden ”Patientjournal”. 
 

Bruger
”Riget174318”

Brugerrolle-
tildeling #1

Brugerrolle-
restriktion

”Rigshospitalet”

Brugerrolle
”SygeplejerskeOrd”

Adgangsrettighed
”Patientjournal”

Bruger
”Knoglen201”

Brugerrolle-
tildeling #2

Brugerrolle-
restriktion

”Knoglen A/S”

Brugerrolle
”Sygeplejeske”

Adgangsrettighed
”Ordinationsret”

Person
”Jette Jensen”

 
Figur 4. Eksempel: Sygeplejerske med 2 ansættelsesforhold. 

 
 

Revisor for to institutioner 
Nedenstående eksempel viser en bruger, der er ansat i revisionsfirmaet Revision A/S. Der er oprettet en bru-
ger med medarbejdercertifikat fra Revision A/S. Firmaet udfører revision for en række institutioner og bru-
geren er derfor tildelt brugerrollen ”Revision”. Tildelingen af rollen er dog begrænset til to institutioner, hhv. 
”Sneglen” og ”Solsikken”.  
 

Del D - Modeleksempler 
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Bruger
”Revison2345”

Brugerrolle-
tildeling #1

Brugerrolle-
restriktion
”Sneglen”

Brugerrolle
”Revision”

Adgangsrettighed
”Bogføring”

Adgangsrettighed
”Budgettering”

Brugerrolle-
restriktion

”Solsikken”
 

Figur 5. Eksempel: Revisor for to institutioner. 
 

Mapning mellem roller 
Brugerroller klassificeres af en eller flere klassifikationer, dvs. at en brugerrolle kan være klassificeret som 
”Fællesoffentlig”, ”Sundhed” etc. eller den kan være klassificeret som hørende til en konkret it-service/it-
system. 
 
Denne klassifikation gør det muligt at have egne brugerroller, men det giver også mulighed for at dele roller 
med andre. 
 
Hvis vi eksempelvis antager, at der under klassifikationen ”Økonomistyrelsen” er defineret en brugerrolle 
”lønindberetter”, kan denne brugerrolle – efter aftale med en anden myndighed – deles med andre klassifika-
tioner. Eksempelvis kan der være lavet en aftale med ”Sundhed” om at brugerrollen ”lønindberetter” må an-
vendes inden for denne klassifikation. 
Brugerrollen ”lønindberetter” optræder herefter i to klassifikationer: 
 

Brugerrolle
”Lønindberetter”

Klassifikation
”Økonomistyrelsen”

Brugerrolle
”ØS - xxx”

Brugerrolle
”Sundhed - xxx”

Klassifikation
”Sundhed”

 
Figur 6. Eksempel på deling af brugerrolle mellem to klassifikationer. 

 
”Sundhed” laver en mapning mod egen organisation og tildeler rollen til de personer i organisationen, som 
må foretage lønindberetning med de juridiske og økonomiske konsekvenser dette måtte have. 
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Nedarvning af roller 
Begrebsmodellen er modelleret med mulighed for nedarvning af adgangsrettigheder fra andre brugerroller, 
jf. nedenstående eksempel fra sundhedsvæsenet: 
 

Brugerrolle :
”Sekretær”

Brugerrolle:
”Ansat (hospital)”

Brugerrolle :
”Sygeplejeske”

Brugerrolle :
”Hospitalslæge”

N
edarvning fra

Brugerrolle :
”Læge”

 
Figur 7. Eksempel på nedarvning af brugerroller 

 
Såfremt en konkret implementering af modellen ikke kan håndtere denne form for nedarvning, vil den sam-
me effekt kunne opnås ved at tilpasse den brugerflade, der administrere tildeling af brugerroller, til at kunne 
håndtere nedarvning, selvom den underliggende datamodel kræver at rettighederne er knyttet direkte til bru-
gerrollen. 
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Logisk datamodel for fødereret brugerstyring 
Nedenfor gives et eksempel på, hvordan begrebsmodellen kan udmøntes i en logisk datamodel for området 
”fødereret brugerstyring”. Dette område er karakteriseret ved en serviceorienteret, decentral tilgang til bru-
gerstyring. En af de centrale idéer er, at administrationen af brugere og brugerroller skal afkobles fra it ser-
vices, så man undgår det velkendte problem med, at hver service / applikation implementerer sin egen silo af 
brugeradministration. I stedet bør relevante autoriteter, som ved noget om brugerne, udstede såkaldte tokens, 
der kan opfattes som en form for adgangsbilletter, der giver adgang til IT services.  
 
Som et kørende eksempel på konceptet kan nævnes den fællesoffentlige føderation, hvor NemLogin (entite-
ten ”Identity Provider”) udsteder SAML Assertion’s (entiteten ”Token”) til brugere, der har autentificeret sig 
med et OCES certifikat (entiteten ”Akkreditiv”). På baggrund af denne SAML assertion, som indeholder at-
tributinformation om brugeren (entiteten ”Claim” instantieret som CPR attribut claim), opnås adgang til digi-
tale selvbetjeningsløsninger (entiteten ”IT Service”). 
 
 

 
Figur 8. Eksempel: Logisk datamodel for fødereret brugerstyring 

 

Del E – Fødereret brugerstyring 
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Entiteter (udvalgte) 

Claim 

Definition: Et claim beskriver information, der skal demonstreres / godtgøres for at få adgang 
til et system eller en service. Ofte vil claims dække egenskaber ved brugeren eller 
rettighedsinformation om denne. 
 

Beskrivelse: Et claim er en abstraktion over de informationer, en adgangspolitik består af. 
Claims kan f.eks. være identitetsinformationer (cpr nummer, bruger id etc.), egen-
skaber (alder, køn etc.), rettighedsinformation som f.eks. tildelte roller eller grup-
petilhørsforhold, autorisationer (personen er læge), organisatoriske tilhørsforhold 
(regnskabsmedarbejder i Århus afdelingen). 
 

Eksempler: ”CPR_nummer=2310401234” 
”Roller=administrator,sagsbehandler” 
 

Informationsindhold: Identifikation af claim’et (ofte en URL/URN) samt den aktuelle værdi af claim’et 
(ofte en simpel tekststreng). 
 

Token 

Definition: Et token udgør en samling af claims knyttet til en bruger, og er genereret af en ud-
steder. 
 

Beskrivelse: For at demonstrere claims og dermed opfylde adgangspolitikken for en service, 
skal der indhentes et eller flere tokens hos udstedere, som servicen har tillid til. 
Brugerne kan præsentere disse tokens til servicen, som vil tjekke udstederen og 
indholdet, hvorefter adgang kan gives. 
 
Eksempelvis kan en borger få en SAML assertion (token) udstedt hos NemLogin, 
der indeholder brugerens CPR nummer, hvorefter borgeren kan få adgang til ek-
sempelvis SKAT’s Tast Selv Borger løsning. 
 
Et andet eksempel er en Kerberos Server, der udsteder ”tickets” (tokens), som gi-
ver brugere adgang til servere i et sikkerhedsdomæne (f.eks. Active Directory). 
 
Ofte er tokens kryptografisk beskyttede, dels så modtageren kan verificere udste-
derens identitet, dels med henblik på at beskytte tokenet mod manipulation / fabri-
kation. 
 

Eksempler: SAML Assertions, Kerberos tickets, X.509 certifikater. 
 

Informationsindhold: Virkningsperiode, udsteders digitale signatur samt identifikation af den tjeneste, 
som har udstedt tokenet. 
 

Tokenudsteder 

Definition: En tokenudsteder er en tjeneste (drevet af en organisation), som udtaler sig om 
claims for brugere. 
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Beskrivelse: Tokenudstedere er betroede tjenester, der ved noget om brugerne, således at IT 
services ikke behøver det.  
 

Eksempler: Certifikatudsteder (CA), Identity Provider (fx. NemLogin), Security Token Ser-
vice, Kerberos Server, Autorisationsregistre. 
 

Informationsindhold: Identifikation af tokenudsteders organisation og certifikat som modtageren kan 
anvende til at verificere signaturer på tokens. 
 

Adgangspolitik 

Definition: En adgangspolitik definerer kriterierne for at få adgang til en it service. 
 

Beskrivelse: En adgangspolitik beskriver hvilke claims, der skal demonstreres, samt hvilke to-
kenudstedere man har tillid til må udtale sig autoritativt om de enkelte claims (via 
claims politikker). 
 

Eksempler: SKAT’s Tast Selv Borger løsning har en adgangspolitik, som kræver at brugeren 
demonstrerer et CPR nummer claim udstedt af NemLogin (token udsteder). 
 
En fil-server på et Windows netværk har en politik, som kræver at brugeren de-
monstrerer medlemskab af en gruppe (claim) i Active Directory (token udsteder). 
 
En avanceret service kan kræve, at claims a, b og c skal attesteres af enten toke-
nudsteder x eller y, samt at claims d og e skal attesteres af tokenudsteder z. 
 

Informationsindhold:  
 

ClaimsPolitik 

Definition: En claimspolitik er en del af en adgangspolitik, som specificerer at et givet claim 
skal opfyldes af en eller flere navngivne tokenudstedere. 
  

Beskrivelse: En service kan definere politikker, hvor specifikke claims skal attesteres af speci-
fikke tokenudstedere. 
 

Eksempler: En avanceret service kan kræve, at claims a, b og c skal attesteres af enten toke-
nudsteder x eller y, samt at claims d og e skal attesteres af tokenudsteder z. 
 
Dette vil give anledning til en adgangspolitik bestående af fem ClaimsPolitikker 
(en for hvert claim), der hver specificer et claim, og for dette claim de tilhørende, 
godkendte tokenudstedere. 
 
I praksis realiseres tillid til en tokenudsteder ofte ved, at servicen kender toke-
nudstederens certifikat – eller anvender en lokal tokenudsteder, som kender den 
fremmede tokenudsteders certifikat. 
 

Informationsindhold:  
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Lægeeksempel 
For at vise konceptets spændvidde og datamodellens anvendelse gives herunder et mere avanceret eksempel, 
som er en tænkt situation fra sundhedsvæsnet. Antag at et fagsystem på et hospital har brug for at kalde en 
web service hos en fremmed organisation (andet sikkerhedsdomæne) for at hente data om en patient. 
 
Servicens adgangspolitik kunne specificere, at flg. claims skal demonstreres af kalderen, før data frigives: 

• At brugeren er læge (skal attesteres af Sundhedsstyrelsen) 
• At brugeren arbejder i Region Hovedstaden (skal attesteres af HR system) 
• At brugeren er behandler for den patient, hvis data ønskes hentet (attesteres af system_xyz) 

 
Fagsystemet anvender derfor lægens akkreditiv (f.eks. OCES medarbejdercertifikat) til at autentificere sig 
mod relevante Security Token Services (Sundhedsstyrelsens autorisationsregister, HR systemet og sy-
stem_xyz). Disse udsteder tre SAML assertions med ovennævnte claims, som medsendes fra fagsystemet i 
web service kaldet mod den fremmede service for at opfylde dennes adgangspolitik. Servicen validerer to-
kens (bl.a. at de er signeret af udstedere som servicen stoler på), og hvis alt går godt kan patientdata returne-
res. 
 
Hermed har man opnået, at den pågældende service kan opretholde en kompleks adgangspolitik - men uden 
selv at vide noget om brugerens organisatoriske tilhørsforhold, autorisationer, patientrelationer osv. I stedet 
får servicen disse informationer (claims) fra relevante autoritative kilder (token udstedere), som den stoler 
på. Eksemplet forudsætter naturligvis, at der er etableret relevante token udstedere (Security Token Ser-
vices). 
 

Implementeringseksempel 
Der tages udgangspunkt i flg. scenarie:  
En medarbejder i myndighed A anvender et fagsystem, der har brug for at hente data hos myndighed B. Til 
dette formål eksponerer myndighed B en web service, som fagsystemet kan kalde. 
 
For at sikre denne service, kræver myndighed B, at klienten demonstrerer to claims: 

• Rolle=sagsbehandler 
• Organisation=myndighed_A 

 
Som udsteder af disse to claims vil myndighed A stole på en Security Token Service opstillet af myndighed 
B – nærmere betegnet vil servicen acceptere SAML tokens indeholdende disse claims, hvis tokenet er signe-
ret med et OCES virksomhedscertifikat hørende til myndighed B’s STS. For at medarbejderen kan få adgang 
til fagsystemet logger han først på sit myndigheds netværk med et akkreditiv (f.eks. brugernavn og pass-
word), hvorefter han får single sign-on til alle interne applikationer. Når fagsystemet forespørger om et token 
til ekstern adgang, vil STS’en hente rolleinformation om den aktuelle bruger i det interne brugerkatalog og 
inkludere denne information i det udstedte token. 
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Figur 9. Eksempel på implementering via tokens og claims. 

 

Mapning mod begrebsmodel 
Den logiske datamodel for fællesoffentlig brugerstyring tager udgangspunkt i den generelle be-
grebsmodel for brugerstyring. Naturligvis er der tale om en logisk datamodel rettet mod en imple-
mentering via tokens, claims m.m. og modellen er også udformet på et mere detaljeret niveau, men 
overordnet set er der en god overensstemmelse mellem disse to modeller: 

• Datamodellen indeholder entiteterne ”Bruger” og ”Akkreditiv”. Dette svarer i begrebsmo-
dellen til begrebet ”Bruger”, som indeholder både brugeren og dennes akkreditiv. 

• Datamodellen indeholder entiteten ”TokenUdsteder”, som er indeholdt i begrebsmodellens 
”Attestudsteder”. 

• Datamodellen indeholder entiteten ”Token”, som er indeholdt i begrebsmodellens ”Bruger-
rolleattest”. 

• Datamodellen indeholder entiteterne ”Claim” og ”AttributClaim”. Dette svarer i begrebsmo-
dellen til begrebet ”Brugerrolle” og ”Brugerrolletildeling”. 

• Datamodellen indeholder entiteten ”BRS Rettighed”, som er indeholdt i begrebsmodellens 
”Adgangsrettighed”. 

• Datamodellen indeholder entiteterne ”IT Service”, ”Adgangspolitik” og ”ClaimsPolitik”. 
Disse entiteter er en granularitet ift. begrebsmodellens begreb ”It-system”. 

Der er også fin overensstemmelse mellem de to modellers relationer. Datamodellen for fællesof-
fentlig brugerstyring har dog behov for en detaljering med en relation mellem begreberne ”Attest-
udsteder” og ”It-system”, hvilket skyldes, at en claims baseret implementering har behov for gen-
nem en claims politik at udstille, hvilke udstedere man har tillid til ift. de forskellige ”adgangsbillet-
ter” (claims). 
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Økonomistyrelsen – BRL projektet 
Økonomistyrelsen har et igangværende ”BRL projekt” omkring en brugerrettigheds løsning til et blanketsy-
stem, der anvendes til opgavebestilling fra ØSC’ets kunder til ØSC. I projektet er der udarbejdet nedenståen-
de begrebsmodel - specifikt rettet mod det offentliges økonomiområde: 
 

User Organisation

User

Associated 
Organisations

Role Restriction

User 
Administrator 

Role

Application

Application 
Specific Roles

ØS General Roles

Application 
Specific Role 

Restriction

ØS General Role 
Restriction

Role

Manager For

AllowedRolesForOrganisation

ØSCRoles

The Federated Administrator Role

AllowedRolesForApplication

ApplicationRolesIsAdmin

ØSCUsers

 
Figur 10. Eksempel: Begrebsmodel fra BRL-projektet. 

 
Modellen matcher på de fleste områder den fællesoffentlige begrebsmodel. Forskelle kan primært begrundes 
i det forhold, at BRL-modellen i den nuværende form har et mere begrænset scope. 
 
Den grundlæggende modellering omkring bruger, rolle og rollerestriktion er samme struktur. Den fællesof-
fentlige model har mulighed for en bredere definition i forhold til rollerestriktioner, og der kan også knyttes 
et ”brugerrolleattest” til den konkrete rolletildeling. 
 
BRL-modellen opererer kun med roller og ikke med adgangsrettigheder. Dette er ikke noget problem, idet 
roller konceptuelt kan betragtes som en gruppering af nogle rettigheder.  
 
Tildeling af roller knytter BRL-modellen op mod organisation, hvilket er naturligt inden for det givne scope. 
I den fællesoffentlige begrebsmodel er der ikke denne binding, idet denne model også skal kunne rumme 
borgere og virksomheder. 
 
I den fællesoffentlig begrebsmodel registreres den bruger, som har foretaget en konkret tildeling af en rolle 
til en bruger. Derudover er der også mulighed for at registrere, hvilke brugere der har retten til at tildele en 
given rolle. I BRL-modellen registreres hvem der administrerer hvilke brugere, men de enkelte tildelinger 
registreres ikke på samme detaljeringsniveau, som tilfældet er i den fællesoffentlige model. 
 

Del F – Andre anvendelsesscenarier 
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Digital Sundhed 
Digital Sundhed arbejder med modeller til implementering af brugerrettigheds løsninger, men p.t. er der ikke 
en egentlig begrebsmodel. Der arbejdes med nedenstående skitse til en begrebsmodel inden for digital sund-
hed: 
 

Bruger

Attribut

Tildeling Organisation

Attributtyper Service-
rettighed

 
Figur 11. Eksempel: Digital sundhed. 

 
Modellen er som nævnt ikke modelleret færdig p.t., men selve grundstrukturerne er meget sammenfaldende 
med den fællesoffentlige brugerstyringsmodel. Hos Sundhed er der p.t. anvendt begreber, som meget er fo-
kuseret på, at implementeringen er tænkt gennemført vha. en attributserver. 
 
”Attribut” svarer stort set til det, der i den fællesoffentlige begrebsmodel kaldes for ”Brugerrolle”. Et eksem-
pel på en ”Attribut” er ”Læge”. ”Attributtyper” svarer til en profil/jobfunktion og ”Servicerettighed” til en 
”Adgangsrettighed”. Der er omkring attribut, attributtype og servicerettighed stort set tale om en modellering 
af det, som i den fællesoffentlige brugerstyringsmodel kaldes for brugerrolle og adgangsrettighed – blot mo-
delleret med en lidt større granularitet. 
 
Selve tildelingen af en rolle til en bruger er stærkt knyttet til ”Organisation”. Dette skyldes det forhold inden 
for Sundhed, at personer ofte har flere stillinger i forskellige organisationsenheder med forskellige rettighe-
der. 
Denne modellering i forhold til organisation er i den fællesoffentlige begrebsmodel modelleret ved, at der til 
en given brugerrolletildeling kan knyttes en brugerrollerestriktion med angivelse af, at rollen kun kan udføres 
inden for den pågældende restriktion (her organisation).  
 

Anvendelse af et attributregister 
Brugerstyringssekretariatet har beskrevet en arkitektur for fællesoffentlig brugerrettighedsstyring, FBRS. 
Arkitekturen, beskrevet i ” FBRS system analyse rapport version 1.0” dateret 22. juni 2009, er baseret på an-
vendelse af et attributregister. Heri er nedenstående principskitse præsenteret: 
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Figur 12. Eksempel på arkitektur baseret på anvendelse af et attributregister. 

 
Figuren illustrerer et scenarie, hvor en bruger ønsker at tilgå en service. Først skal brugeren autentificeres. 
Derefter tilknyttes sessionen de gældende autorisationer. 
Brugerrettighedsløsningen tænkes her at spille rollen som attributregister, og således indirekte være styrende 
for, hvilke rettigheder brugeren opnår i den pågældende session. Attributterne kan være f.eks. rol-
ler/jobfunktioner kvalificeret med en angivelse af det organisatoriske niveau. 
 
Den fysiske realisering af en attributservice arkitektur kan have mange varianter, men konceptuelt matcher 
modelleringen omkring den fællesoffentlige begrebsmodel fint disse tanker. Modelleringen indeholder en re-
lation mellem it-system og adgangsrettigheder, som fortæller, hvilke adgangsrettigheder der anvendes i den 
enkelte it-service, samt en relation mellem it-system og brugerrolle som fortæller hvilke roller en it-service 
anvender. I en konkret arkitektur med en attributserver skal dette detaljeres ned til at kunne angive helt ek-
sakt, hvilke attributter it-servicen har brug for, for at kunne verificere om de nødvendige roller og rettigheder 
er til stede.  
 


