
KSD 
ARKITEKTURRAPPORT 



Baggrund for projektet 
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”Sygedagpengeprojektet har til formål at etablere en moderne, 
fælleskommunal it-understøttelse af sagsbehandlingen på 
sygedagpengeområdet, ’Kommunernes Sygedagpengesystem’, 
som afløser for ‘KMD Dagpenge’ og ’KMD eDagpenge’. De to 
eksisterende systemer anvendes i dag af alle 98 kommuner og er 
omfattet af transitionsaftalen indgået i forbindelse med salget 
af KMD A/S, og dermed af KOMBIT’s og KL’s Udbudsplan for 
monopolområderne.” 



It-løsningens forretning 
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Behandling af refusions- og sygedagpengesager hos kommunale 
forvaltninger, herunder automatisk behandling af sager. 
Realiseringen af it-understøttelse af denne forretning indebærer 
it-løsningens integration med en række andre 
forretningsservices (it-løsninger) i andre relaterede domæner.  



It-løsningens forretning 
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RASTS Forretningsservices i KSD 
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Arkitekturprincipper (eksempel) 
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A1. Der arbejdes mod en fælles rammearkitektur 
KSD realiseres igennem udpræget brug af Den 
Fælleskommunale Rammearkitektur. Fra 
Rammearkitekturen anvendes Fælles 
Forretningsservices og KSD benytter de 
Fælleskommunale Arkitekturprincipper i realiseringen 
af de fem overordnede mål fremsat af Den 
Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, samt de seks 
kommunalt fremsatte behov til digitalisering [RA], [RA-
PRINCIP], [DIGI-STRAT].  



Arkitekturprincipper (eksempel) 
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B7: Forretningshændelser meddeles omverdenen 
KSD anvender i så høj grad det er muligt 
Beskedfordeleren til at modtage, såvel som afsende 
Beskeder. Ved relevante ændringer i 
forretningsobjekter afsendes en Besked via 
Beskedfordeleren, sådan at andre forretningssystemer 
kan konsumere disse. 



Forretningsservices 
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KSD anvender følgende domænespecifikke 
forretningsservices (hvor domænet er ydelsesdomænet): 
• Ydelsesindeks 
• Kommunernes Ydelsessystem (KY) 

 
KSD udstiller følgende domænespecifikke forretningsservices 
(hvor domænet er sygedagpenge) 
• Bevillinger af sygedagpenge og refusioner  



Fysiske services - fra fælles initiativer 
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• Organisation 
• Klassifikation 
• Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 
• Beskedfordeling 
• Adgangsstyring 
• Sagsindeks 
• Dokumentindeks 



Fysiske services - fra eksterne leverandører 
 

• Det fælles datagrundlag 

(DFDG) 

• Danmarks Statistik 

• KMD OPERA 

• Medialogic Workbase 

• Fælles Offentlig Fjernprint 

• Schultz Fasit Jobcenter 

• SKAT 

• SKAT eIndkomst 

• Kommunalt økonomisystem 
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• NemRefusion 

• Arbejdsmarkedsstyrelsen 

• CPR 

• Selvbetjening 

• VAS 

• ATP 

• KMD Debitor 

• Prisme Debitor 

• KMD Opus Debitor 

• KMD Udbetaling 



Fysiske services - egenudviklede 
 

• Sag 

• Dokument 

• Part 

• Journalnotat 

• Beskedfordeling (modtagelse) 

• NemRefusion 

 

• Anmodning (om refusion) 
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Anvendte standarder 

Centrale standarder: 

• OIO Sag 

• OIO Dokument 

• OIO Klassifikation 

• OIO Organisation 

• OIO UBL til Nem Handel 

• OIO-XML 

 

Klassifikationer: 

• KLE 

• Kontoplanen 
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Principper og strategier 

• Fællesoffentlig 

digitaliseringsstrategi 

• Fælleskommunal 

digitaliseringsstrategi 

• Den Fælleskommunale 

Rammearkitektur 

• De Fælleskommunale 

Arkitekturprincipper 

 



Forretningsbegrebsmodel 
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Tidsplan 
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