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Opdaterede retningslinjer for regio-
nens indkøb og drift af videokame-
raer fra Hikvision 
Administration besvarede den 14. februar 2022 et politikerspørgsmål RR-006-
22 fra Thomas Rohden vedrørende Region Hovedstadens anvendelse af vi-
deokameraer fra bl.a. producenten Hikvision. Af svaret fremgår det, at ”CIMT 
er aktuelt i dialog med både Center for Cybersikkerhed (CFCS) og Politiets Ef-
terretningstjeneste (PET) med henblik på at afklare, om der er fremsat offici-
elle advarsler eller forbud mod indkøb og anvendelse af bestemte typer video-
kameraer. Såfremt det er tilfældet, vil Administrationen sørge for orientering af 
Regionsrådet og igangsætte håndtering jf. ovenfor." 

Den 15. februar 2022 fremsendte Forsvarets Efterretningstjeneste og Center 
for Cybersikkerhed ”Sikkerhedsanbefaling vedrørende anvendelse af overvåg-
ningskameraer”. Af sikkerhedsanbefalingen fremgår det, at videokameraer fra 
producenten Hikvision udgør en kritisk trussel for sikkerheden. Truslen består i 
en bagdør, der ”gør det muligt for en angriber at tilgå kameraet uden brug af 
autentificering”. For at forebygge angreb anbefaler Center for Cybersikkerhed 
blandt andet, at videokameraerne kobles op på eget netværk, og at der konti-
nuerligt foretages sårbarhedsscanninger og sikkerhedspatch. 

Region Hovedstaden følger den til hver en tid gældende vejledning, rådgivning 
og instruks fra relevante nationale myndigheder, som har kompetence og 
myndighedsansvar i forhold til at gennemføre dybdegående risikovurderinger, 
der tager højde for kritisk national infrastruktur samt sikkerhedsmæssige og 
politiske forhold. 

På baggrund af sikkerhedsanbefalingen igangsatte regionen derfor arbejdet 
med en fornyet risikovurdering i relation til eksisterende og fremtidige videoka-
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meraer fra Hikvision samt procedurer for indkøb og drift af disse. Denne risiko-
vurdering er nu udarbejdet og færdigbehandlet i regionens Styregruppe for IT- 
og Informationssikkerhed. Her er der den 20. maj 2022 besluttet en række nye 
tiltag, som Regionsrådet hermed orienteres om. I lighed med tidligere om-
handler tiltagene de videokameraer, der er sat op og driftet indenfor rammerne 
af regionens centrale IT-infrastruktur.  

Styregruppen for IT- og Informationssikkerhed har besluttet, at indkøb af vi-
deokameraer fra producenten Hikvision skal indstilles. Center for It og Medici-
teknologi (CIMT) implementerer beslutningen hurtigst muligt i samarbejde med 
blandt andre Center for Ejendomme (CEJ) og Center for Økonomi (CØK). 

CIMT vurderer fortsat, at der, uagtet producent, er meget lav risiko for, at de 
videokameraer, der er sat op og driftet i regi af regionens centrale IT-infra-
struktur, sender data til uautoriserede enheder. Det skyldes, at disse videoka-
meraer er omfattet af en række generelle og konkrete sikkerhedsforanstaltnin-
ger – herunder blandt andet løbende sårbarhedsscanninger og sikkerheds-
patch.  

For så vidt angår videokameraer af mærket Hikvision er det således besluttet, 
at de kan vedblive i drift, såfremt de ikke anvendes i relation til kliniske formål, 
og så længe de kan sikkerhedspatches tilfredsstillende. Såfremt de anvendes 
til kliniske formål eller ikke kan sikkerhedspatches tilfredsstillende, vil videoka-
meraerne blive afviklet hurtigst muligt.   
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