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Agenda

1. FLIS-infrastrukturen og FLIS-projektet i rammearkitekturen

2. Koordination med den fremtidige arkitektur i KLs projekt ’Synlige 

Kommunale Sundheds- og Ældredata’ 

3. Bedre adgang til kildedata fra kommunernes systemer



1. FLIS-INFRASTRUKTUREN OG 
FLIS-PROJEKTET I 

RAMMEARKITEKTUREN



FLIS forsyningskæde for ledelsesdata

FLIS

Økonomi:

- Prisme

- KMD løsninger

- KØR

- ØS Indsigt

Skole

- TEA

- KMD

Ældre (DST)

UBU

- KMD B&V

- AS2007

- DUBU

- SBSYS

Borger:

- CPR Personale :

- KMD

- Silkeborg Data

- KLP

Voksenhandi-

cap (DST)

Sundhed:

KØS

Beskæftigelse:

STAR/DREAM

BI/LIS-

leverandør X

BI/LIS-

leverandør Y

Kommune X 

BI/LIS-system

Kommune Y 

BI/LIS-system
BI/LIS-

leverandør Z

Statslig styrelse 

BI/LIS-system

Kommunale ledere bruger FLIS ledelsesdata til støtte for beslutninger

Kommunale medarbejdere bruger kommunale systemer til støtte for opgaveløsning
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Datakvalitet fra kildesystemer til brugen af FLIS
- ingen kæde er stærkere end det svageste led

Data rejser langt fra kommunens medarbejdere arbejder i fagsystemet, gennem FLIS og retur til kommunens ledere, der kigger på FLIS 

data i kommunens BI/LIS-system. Data kan tabe kvalitet flere steder på den lange rejse:

Kommunens 

fagsystemer 

indeholder ikke 

præcis de data, som 

FLIS skal bruge

Snitflade fra 

kommunens 

system-

leverandør

Mangelfulde og 

forsinkede 

registreringer

Uensartet 

registrering internt i 

kommunen og på 

tværs af kommunen

Fejl i snitfladen fra 

kildesystem til FLIS

Manglende 

indberetning til FLIS 

leverandør ved 

kommuners skift af 

leverandør

Fejl i FLIS 

indlæsning og 

behandling af data 

fra kildesystemer

Fejl i BI-systemets 

indlæsning og 

behandling af FLIS 

data.

Fejl i kommunernes 

rapporter på FLIS 

data.

Indretning af 

kommunens 

systemer

Kommunens 

registrerings-

praksis

FLIS 

behandling af 

data

BI-systemets 

behandling af 

data

Standarder er afgørende !



4. NØGLETAL OG KUBER

FLIS drifter og supporterer nøgletal 

og datakuber med høj kvalitet

3. STANDARDISEREDE NØGLETAL

FLIS udvikler nationalt 

standardiserede nøgletal og data 

der måler kommunernes opgaver

2. KILDEDATA TIL KOMMUNERNE

FLIS sikrer kildedata til rådighed 

månedligt evt. ugentligt el. dagligt

FLIS 

INFRA-

STRUKTUR

10. GEVINSTER

Kommunerne opnår gevinster med  

ledelsesdata, bl.a. data fra FLIS

9. DATAVALIDERING

Kommunerne får høj datakvalitet 

via løbende datavalidering

8. BI/LIS-KOMPETENCER

Kommunerne opbygger og 

rekrutterer BI/LIS-kompetencer

FLIS I

KOMMUNERNE

7. KOMMUNALT BI/LIS-MARKED

FLIS understøtter et dynamisk 

kommunalt BI/LIS-marked

6. NØGLETAL TIL STATEN

FLIS leverer fælleskommunale 

nøgletal aftalt med staten fx i ØA

5. KILDEDATA TIL STATEN MV.

FLIS leverer kommunale kildedata 

samlet til staten mv. fx til DST

FLIS 

FORSYNINGS-

KÆDE

FLIS 

PROJEKTET

1. ALLE 98 KOMMUNERS PROJEKT

FLIS drives effektivt, lovmedholdeligt, 

og med indflydelse for 98 kommuner

Se bilag 1: Uddrag 

af FLIS-strategi

FLIS projektmål
i lyset af FLIS strategi

Fælleskommunal
Ledelsesdata 
InfraStruktur

Projektet er i gang med at 

afklare mulighederne for 

at projektgøre og 

realisere forslagene til 

initiativer i FLIS strategi 

2) Hvordan tilvejebringer FLIS-

projektet kildedata til kommunerne?

Drøftes GENERELT i rådet idag

1) Hvordan standardiserer FLIS data 

samt processer nationalt til 

rammearkitekturen?

Drøftes GENERELT på næste møde.

4) Drøftes i 

dag mht EOJ
3) Hvordan forenkler FLIS 

kommunernes data-

udveksling med staten?

Drøftes på næste møde.

4) Drøftes i 

dag mht EOJ

4) Drøftes i 

dag mht EOJ



2. KOORDINATION MED DEN 

FREMTIDIGE ARKITEKTUR I KLS

PROJEKT ’SYNLIGE KOMMUNALE 

SUNDHEDS- OG ÆLDREDATA’ 



Fælles

Kommunal

Gateway 

Funktion

Snitflade

Snitflade

Data-

behandli

ng

Data-

analyse

Portal 

adgang

Datalager

Kommune Kommune Kommune

Regionernes 

kliniske 

kvalitets 

databaser

Sundhedsdat

a-og 

Sundheds-

styrelsen

Danmarks 

statistik

Klassifikation

sserver

Projekt Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata - Konceptuel arkitektur



Fremgår af FLIS strategi som en 

opgave for FLIS

Udføres i dag af FLIS ift STAR

Projekt Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata

i KLs Social og Sundhedskontor er frontløber for målene i FLIS

• Projektet har en stram tidsplan

• Hvordan afklares de generelle 

arkitekturmæssige problemstillinger jf FLIS mål 

tidsnok til dette frontløber-projekt?



3. BEDRE ADGANG TIL 
KILDEDATA FRA 

KOMMUNERNES SYSTEMER



FLIS strategi om kildedata

Kommunernes behov 

afdækkes i FLIS barometer

ultimo 2018 / primo 2019



Status på kildedata

FLIS

FLIS indkøber månedlige kildedata på de områder 

hvor FLIS har nøgletal

FLIS strategi lægger op til sikring af også 

ugentlige / daglige data, finansieret særskilt

FLIS modner kildedata-initiativet videre

Udeståender

Hvor mange kommuner efterspørger og vil betale 

for hyppigere kildedata? (survey 2018/19)

Hvad er business casen for kommunerne og 

finansieringsmodel fælleskommunalt?

Hvordan kvalitetssikres kildedata, og hvordan 

følges op på kildeleverandører mht kvalitet?

Bør kildedata være et ”rammearkitekturkrav”, 

der skal med som option i alle kontrakter (også 

udenfor 02.19)?

Hvordan udfases betaling for kildedata via FLIS, 

så kommunerne ikke betaler dobbelt?

SKI 02.19

KOMBIT/KDI og KL/Arkitekturkontoret har sikret 

et kildedatakrav i SKI 02.19

Der skal gives pris på aflevering månedligt / 

ugentligt / dagligt

Til fælleskommunal lokation fx serviceplatformen 

(ligesom de fælleskommunale systemer)

Krav om API til at trække data ud lokalt ad hoc

• FLIS-projektet vender tilbage med en sag til rådet

• Hvad mener rådet særligt bør afklares i sagen?


