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2.2 Langsigtet målbillede for den fælles it-infrastruktur



RAMMESÆTNING FOR DET FÆLLES DIGITALE 

FUNDAMENT PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

Kort introduktion til resultat af arbejdet med 
fælles målbillede 



Målbilledets tilvejebringelse

Opgaven

● Tre identificerede temaer

● Fastlæggelse af Metoderammen

● Bearbejdelse af hvert tema

● Identificering af nødvendige byggeblokke

● Eksisterende byggeblokke identificeres

● Skitsering af roadmap

● Sammenhæng på tværs af temaerne

Målbilledets herkomst
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Målbilledets bestanddele
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View 1: Hvilke evner er der brug for, 

for at opnå temaernes mål og delmål?

View 2: Hvilke byggeblokke skal være 

en del af at realisere evnerne?

View 3: Hvilke digitale borgerrejser 

understøtter byggeblokkene?

View 4: Hvilken roadmap er der for 

byggeblokkenes realisering?

View 5: Hvilke krav stilles til 

byggeblokkene?



Udvalgte overblik fra målbilledearbejdet

Temaer og Mål Delmål Katalog Kapabiliteter Brugerrejser og personas

Katalog Byggeblokke
Kobling Byggebl. og 

kapab.
Roadmap Byggeblokke



Kontekst overblik for fælles infrastruktur og byggeblokke

Fælleskommunal 

systemer og infrastrukturKommunernes lokale IT-miljøer

Byggeblokke i fælles 

national sundheds-

infrastruktur

Andre myndigheder

Genbrug ?

I målbilledet bygges der fælles infrastruktur som kan understøtte lokale løsninger. 

Komponenter fra domæner kan måske opløftes til fælles (genbrug). Bør være et mål ikke 

at lave domænespecifikke byggeblokke på sundhedsomr. 

Kommunal 

medarbejder

Borger Borger

Effektiv std. datadeling



Overvejelser (1)

Andre domæner

Afrapporteringen tager ikke hensyn til sammenhæng med øvrige kommunale 

opgaveområder, fx social, arbejdsmarked. Hvordan sikrer vi sammenhæng på tværs af 

opgaveområder – sikrer sammenhæng mellem de forskellige målbilleder for de 

respektive opgaveområder?

Relevante cases

Den anvendte case vedr. digitale forløb for gravide afspejler ikke de store 

udfordringer der eksisterer for kommunerne i samspil med regioner og praksis. 

Målbilledet kunne med fordel udbygges med yderligere cases der kan 

synliggøre/tydeliggøre behovet til infrastrukturen i forhold til de store udfordringer 

for eksempelvis tværgående komplekse patientforløb.

Borgerperspektiv

De styrende temaer i målbilledet fokuserer på borgeren som centralt 

omdrejningspunkt. Det er vigtigt at det videre arbejde validerer/sikrer borgerens 

perspektiv.



Overvejelser (2)

Kommunal prioritering

Målbilledet er et resultat af en række workshops med forskellig 

deltagersammensætning fra workshop til workshop. Målbilledet afspejler derfor i 

nogen grad at der har været mange deltagere med mange forskellige ønsker og behov. 

Der har været en løbende kvalificering under vejs i forløbet, men en særskilt 

kommunal vurdering og prioritering af indholdselementerne i målarkitekturen bør 

gennemføres.

Koordinering af indsatser

Målbilledet afgrænser hvad der er vigtigt at prioritere og koordinere. Det udestår dog 

hvornår og hvordan de forskellige parter vil gå ind på de forskellige løsningsområder 

og hvordan dette samspil skal koordineres og orkestreres.

Uklarhed omkring governance og finansiering. Hvem får ansvar for at levere 

byggeblokke, fx fagprojekter?



Overvejelser (3)

Byggeblokke obs!

Byggeblokkene i målbilledet har til formål at isolere og beskrive nødvendig 

funktionalitet. Byggeblokkene i målbilledet er ikke 1-til-1 med byggeblokke i den 

kommunale rammearkitektur. Rammerne for hvad der kan være en byggeblok er 

forholdsvis brede i målbilledet, hvor rammearkitekturens byggeblokke har et mere 

specifikt formål. 

Paralleller

Der er en række fællestræk ved målbilledet for infrastrukturen og det 

fællesoffentlige udbud vedr. telemedicin. Det ”periodiske system” for telemedicin bør 

vurderes i henhold til byggeblokkene i målbilledet for infrastrukturen.

Gevinster

Hvad er gevinsten ved at realisere målbilledet? Hvad kan vi med de nye 

forudsætninger? Da målbilledet omhandler en række centrale forudsætninger, er 

forretningsbehovet ikke så konkret. Konkrete forretningscases bør i de videre faser 

”trække” investeringer i infrastrukturen.



BACKUP



View 1 : Temaer og mål
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Bemærk: Der skal arbejdes mere med temaet



View 1 : 30 Konsoliderede delmål
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Borgeren og pårørende inddrages i eget forløb ud 
fra ressourcer og ønsker

Borgerne forstår sundhedsvæsenets 
kommunikation med dem

Data deles på tværs > undgår dobbeltindtastning 
/ tell it once

Borgere og professionelle har overblik over 
borgerens data, mål, delmål, planer

Adgang til eksisterende data

Vi kan personificere og digitalisere vores tilbud

Borgere og professionelle kan nemt føre dialog

Sundhedsvæsenets kompleksitet er afskåret for 
borgeren

Pårørende kan nemt varetage alle borgerens 
interesser

Borgeren motiverer sundhedsvæsenet til at være 
aktiv om borgerens sundhed

Borgeren kan bringe egne data i spil og udføre 
dele af monitorering

Data formidles til borgeren i den situation 
borgeren er i

Borgerne kan se hvem der ejer borgerens data

Klar ansvarsfordeling for borgeren ved overgang 
mellem sektorer

Fælles begreber forankret i den virkelige verden

Arbejdsgange skal kunne tilpasses

Byg til forandring

Accept af data andre steder fra

Opdateret data og modtagerrettede data

Incitament strukturer

Integration i fagsystemer

Blanketter og det skrevne skal også deles

Hændelser skaber en god arbejdsdeling. Modtaget, 
igangsat og afsluttet. Alle er orienterede

Bedre anvendelse af data > Tillid til at data 
opbevares og anvendes betryggende

Mere målrettet behandling > Klinisk 
beslutningsstøtte / Risikostratificering / Personlig 

medicin

Rettidig reaktion på data -> Tidlig opsporing af 
sygdom

Data bruges som grundlag for forebyggelse

Bedre identifikation af risikogrupper og disses 
karakteristika

Bedre monitorering, mulighed for tiltag og bedre 
beslutningsgrundlag

Udsøgning af borgere



View 1 : 42 konsoliderede kapabiliteter
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K01 - Booking i bred forstand K08 - Genbrug af 
eksisterende data

K15 - Beslutningsstøtte 
baseret på data

K22 - Del semi-strukturerede 
data

K29 - Formidling af data, 
indhold og overblik som 
borgeren let kan forstå

K36 - Borgerspecifikke apps

K02 - Borgeren ejer egne 
data

K09 - Data processeres så de 
kan anvendes

K16 - Beslutningsstøtte 
baseret på algoritmer

K23 - Struktureret og 
standardiserede data

K30 - Fuldmagt, samtykke, 
differentieret samtykke og 
spærring

K37 - Understøtte 
differentieret løsninger

K03 - Præcis styring af 
adgang til data

K10 - Skabe ny viden K17 - Profilering af borgere 
med risiko for sygdom

K24 - Adgang til data baseres 
på roller og opgaver

K31 - Advisering af borgere 
og andre parter, der ønsker 
det og har ret til det, når 
noget sker

K38 - Opsamling af borgerens 
data

K04 - Placering af ansvar for 
data

K11 - Udstilling af 
igangværende og historisk 
data

K18 - Dataunderstøttet 
prædiktion

K25 - Nem asynkron 
kommunikation fra 
systemerne

K32 - Automatisk reaktion på 
nye data

K39 - Præsentation af 
minimumsdatasæt

K05 - Borgerens data indgår K12 - Se samme data, også 
med borgeren

K19 - Identifikation af 
risikogrupper

K26 - Dokumentér 
sporbarhed i beslutninger

K33 - Opsporing af 
manglende koordination

K40 - Brug af tværgående 
processer og service

K06 - Data er lettilgængelig K13 - Målrettet udstilling af 
data

K20 - Hurtig udredning 
baseret på data

K27 - Borgeren bidrager til 
behandling 

K34 - Lokationsuafhængig
behandling

K41 - Inddrag andre parter 
forpligtende og overdrage 
ansvar

K07 - Hurtig udveksling af 
data

K14 - Data flyder og er 
valderet hos kilden

K21 - Deling af centrale data 
om borgeren 

K28 - Borgeren har 
medindflydelse

K35 - Kommunikation på 
borgerens medie

K42 - Udstil 
informationer/aktiviteter

Højest prioritet Mellem prioritet Lavest prioritet Ikke prioriteret

K01 - Booking i bred forstand K08 - Genbrug af 
eksisterende data

K15 - Beslutningsstøtte 
baseret på data

K22 - Del semi-strukturerede 
data

K29 - Formidling af data, 
indhold og overblik som 
borgeren let kan forstå

K36 - Borgerspecifikke apps

K02 - Borgeren ejer egne 
data

K09 - Data processeres så de 
kan anvendes

K16 - Beslutningsstøtte 
baseret på algoritmer

K23 - Struktureret og 
standardiserede data

K30 - Fuldmagt, samtykke, 
differentieret samtykke og 
spærring

K37 - Understøtte 
differentieret løsninger

K03 - Præcis styring af 
adgang til data

K10 - Skabe ny viden K17 - Profilering af borgere 
med risiko for sygdom

K24 - Adgang til data baseres 
på roller og opgaver

K31 - Advisering af borgere 
og andre parter, der ønsker 
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K27 - Borgeren bidrager til 
behandling 

K34 - Lokationsuafhængig
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K41 - Inddrag andre parter 
forpligtende og overdrage 
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View 5 : Katalog over byggeblokke

Byggeblok gruppe Antal byggeblokke Fokus

A. Informationsdeling 16 Udstiller informationer om borgeren

B. Koordination 13 Understøtter et koordineret sundhedsvæsen

C. Kommunikation 2 Understøtter målrettet kommunikation

D. Arkiver og Registre 3 Udstiller registre over informationer

E. Analytics 2 Understøtter dataanalyse

F. Dataadgang 3 Understøtter udstilling af data

G. Adgangsstyring 8 Adgangsstyring til data

S. Standarder 11 Standarder, referencearkitekturer og metadata

T. Governance 3 Styring i relation til målbilledet
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View 2 – Kobling mellem højt prioriterede evner 
(kapabiliteter) og byggeblokke

Evne

Byggeblok

K27 - Borgeren 
bidrager til 
behandling 

K34 -
Lokationsuafhængig 

behandling

K08 - Genbrug 
af eksisterende 

data

K21 - Deling af 
centrale data om 

borgeren 

K23 -
Struktureret og 
standardiserede 

data

K31 - Advisering af 
borgere og andre 

parter, der ønsker det 
og har ret til det, når 

noget sker

K29 - Formidling af 
data, indhold og 

overblik som 
borgeren let kan 

forstå
A01 - Akut stamdata X X
A02 - Borgerens adgang til data X X X X
A03 - Borgerens aftaler X X X X X
A04 - Borgerens egne data X X X X X X
A05 - Borgerens egne noter X X
A06 - Borgerens egne ønsker og prioritering X X X X
A07 - Borgerens forløb og kontakter X X X
A08 - Borgerens journaler X X
A09 - Borgerens medicinoplysninger X X X X X
A10 - Borgerens mål og planer X X X X X
A11 - Borgerens stamdata X X X X X X X
A12 - Borgerens status og resultater X X X X X
A13 - Udstyr tilknyttet borgeren X X X X
A14 - Borgerens svar på spørgeskemaer X X X X
A15 - Borgerens tildelte ydelser X X X
A16 - Borgerens helhedstilstand og 
funktionsevne

X X X X X X X
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View 4 – Roadmap for udvikling af byggeblokke –
forslag udledt af evne-prioritering
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RØD

GUL: Beskrevet, undervejs, eller lige kommet i drift GRØN: I drift og bliver anvendt

GUL GRØN

GUL GRØN

GUL GRØN

GUL GRØNRØD

RØD: Findes kun på koncept niveau

RØD GUL GRØN

RØD GUL GRØN

GUL GRØN

GUL GRØNRØD

GUL GRØN

NU Kort sigt Mellemlang sigt Lang sigt

A - Informationsdeling

G - Adgangsstyring

S - Standarder

T - Governance

B - Koordination

C - Kommunikation

D - Arkiver/Registre

E - Analytics

F - Dataadgang



2.3 Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge
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Indledning 
KL, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen har i regi af Den Fællesoffentlige 
Digitaliseringsstrategi (initiativ 3.1) igangsat og gennemført et projekt, hvor målet er at 
undersøge, hvordan man kan øge koordination og samarbejde på tværs af myndigheder, 
så borgerne både møder en samarbejdende offentlig sektor samt får bedre mulighed for at 
mestre eget liv. Hensigten med projektet er desuden at vise, hvordan den 
fælleskommunale rammearkitektur konkret kan anvendes med udgangspunkt i, hvad der 
er meningsfuldt for borgere og fagpersoner. 

Borgere og fagpersoner skal opleve en sammenhængende og effektiv offentlig sektor. 
Projektets fokus har derfor været at afprøve deling af data i sammenhængende 
borgerforløb på tværs af myndigheder på området for udsatte børn og unge. Det betyder 
fx, at udsatte børn og unge og deres familier ikke skal bruge unødig tid på at være i kontakt 
med offentlige myndigheder. Koordination og samarbejde på tværs af myndigheder skal 
ske enkelt og effektivt, så fagpersoner har de bedst mulige forudsætninger for at forstå de 
udsatte børn og unges situation og dermed imødekomme deres behov. De udsatte børn og 
unge samt deres familier skal ikke have oplevelsen af, at de skal ”bære” data rundt mellem 
myndigheder. 

Projektet har været opdelt i to faser. Fase 1 er dokumenteret i rapporten 
"Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge – Afslutningsrapport"1 og fase 
2 er dokumenteret i denne rapport. Projektet anbefaler at begge læses for at få den fulde 
indsigt og forståelse af projektet, samt dets resultater.  

I den første fase af projektet er der blevet gennemført en analyse omkring udsatte børn og 
unges tværgående forløb samt deling af data i forbindelse med forløbene. Analysen er 
lavet i samarbejde med Aalborg Kommune og Region Nordjylland. Analysen rummer en 
beskrivelse af det gode borgerforløb og behovet for data, en udvekslingsmodel der giver et 
indblik i data og informationer på tværs af området, samt en løsningsmodel (mock-up) som 
repræsenterer brugernes ønsker til en brugergrænseflade i en løsning, som kan dele data.   

I den anden fase af projektet er der med afsæt i analysen, udvekslingsmodellen og mock-
up’en fra projektets første fase, blevet udviklet en It-demonstrationsløsning, som kan 
håndtere og dele data om udsatte børn og unge. Demonstrationsløsningen anvender 
byggeblokke fra den fælleskommunale rammearkitektur. Denne rapport indeholder de 

                                                
1 https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/digitalisering-paa-
sundhedsomraadet/sammenhaengende-borgerforloeb/ 
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væsentligste erfaringer fra opgaven med at omsætte erfaringer fra projektets første fase, 
herunder udvekslingsmodellen, til en konkret og brugbar demonstrationsløsning.  

Læseren kan selv logge på og få en oplevelse af demonstrationsløsningen via 
nedenstående link. 

 

Demonstrationsløsningen kan tilgås via følgende link med enten 

 Chrome, Firefox eller MS Edge internet: 
 

https://uat-admin.carex.dk/ 
 

Brugernavn: UAT Bente Hansen 
 

Password: 13+Tinka 

Projektorganisation og målgruppen for rapporten 
Projektet er blevet til i et samarbejde mellem KL (projektejer), Danske Regioner og 
Digitaliseringsstyrelsen. Projektgruppen har været sammensat af KL (Center for Social og 
Sundhed samt Kontoret for Arbejdsgange og It-arkitektur) og Danske Regioner (Center for 
Sundhed og Sociale Indsatser) med konsulentfirmaet Symmetric som koordinerende og 
udførende projektleder og KIAtec som IT-leverandør. Projektejer (KL) refererer til 
styregruppen i regi af Digitaliseringsstyrelsen. 
  
Selve kortlægningen og afprøvningen er foregået i en arbejdsgruppe med deltagere fra 
Aalborg Kommune og Region Nordjylland. Arbejdsgruppen omfatter en række forskellige 
aktører med forskellige professionelle tilgange, herunder lærere, socialpædagoger, 
socialrådgivere, sundhedsplejersker, psykologer, psykiatere, lægesekretærer, læger og 
praktiserende læger. 
  
I projektet er der løbende blevet inddraget forældre til udsatte børn og unge, som er blevet 
inddraget og præsenteret for demonstrationsløsningen. Forældrene har bidraget med 
realistiske data til demonstrationsløsningen, da det inden for rammerne af dette projekt 
ikke har været muligt at etablere integrationer til relevante systemer og deres data. 
Forældre har givet samtykke til at dele deres barns data (10 børn i alt) i anonymiseret form 
i forbindelse med projektet. 
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Målgruppen for rapporten er regionale og kommunale arkitektur-fora, regionale og 
kommunale ledere samt personer med styringsmæssig, faglig og teknisk indsigt og 
interesse i datadeling på tværs. Derudover henvender rapporten sig til leverandører af 
fagsystemer med det formål at levere viden om, hvordan den fælleskommunale 
rammearkitektur konkret kan tages i brug i udviklingen af løsninger, som skaber 
sammenhæng ved deling af data på tværs at områder med flere aktører og systemer. 

Opsamling af resultater og erfaringer  
● Projektet har vist, at det er muligt at benytte den fælleskommunale 

rammearkitektur til at udvikle en IT-demonstrationsløsning indenfor en kort 
tidshorisont. Demonstrationsløsningen tilgodeser et fælles behov blandt børn, 
forældre og fagpersoner for bedre datadeling på tværs af området for udsatte børn 
og unge. Den fælleskommunale rammearkitektur er i projektet blevet brugt som et 
redskab til at skabe konsensus og sammenhæng i forhold til den data, som ønskes 
delt på tværs af aktører på området for udsatte børn og unge. 

  
● Projektet har demonstreret, at en udvekslingsmodel baseret på den 

fælleskommunale rammearkitektur kan bruges som en udvekslingsstandard på 
tværs af social- og sundhedsområdet til at dele information om udsatte børn og 
unge med relevante parter. 

  
● Udvekslingsmodellen kan stilles til rådighed for en leverandør, som kan omsætte 

denne til en konkret løsning, der understøtter fagpersoners og forældres behov for 
datadeling. 

 
● Andre leverandører kan med afsæt i dette projekt og med udgangspunkt i den 

udviklede demonstrationsløsning bygge videre på eller udarbejde deres egne 
løsninger ved anvendelse af den fælleskommunale rammearkitektur. 

 
● Byggeblokke og begreber fra den fælleskommunale rammearkitektur skal ikke 

nødvendigvis bruges som et fælles datasprog på tværs af fagområder. Ofte kan det 
være udfordrende for fagpersoner at genkende deres fagområde når det beskrives 
ved hjælp af rammearkitekturens byggeblokke og begreber. Rammearkitekturen 
kan i stedet bruges som et fundament for dataudveksling, som forskellige 
fagområders data kan mappes (knyttes) til.  På denne måde kan flere fagområders 
data mappes (knyttes) til de samme centrale byggeblokke i rammearkitekturen, som 
muliggør et fælles underliggende udvekslingssprog. Herved er det selve 
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byggeblokkene fra rammearkitekturen som udveksles, men på grund af mapningen 
vil fagpersoner/brugere se data som de kender den fra deres eget fagområde. 

 
● I projektet er det erfaret, at data fra komponenterne “aftaler” og “stamkort” fra 

programmet “Et samlet patientoverblik”” har et stort sammenfald med de data, som 
ønskes delt i dette projekt. Dog er det pt lovgivningsmæssigt kun muligt at anvende 
data fra komponenterne “aftaler” og “stamkort” inden for sundhedsområdet. 
 

● Lovgivningen udgør en barriere for smidig deling af data på tværs af domæner: 
Social, sundhed, arbejdsmarked og skole.  

Borgere og fagpersoners vurdering af 
demonstrationsløsningen 

Som en del af projektet er der gennemført en afprøvning og evaluering af den udviklede 
demonstrationsløsning, med medarbejdere fra regionen og kommunen samt to forældre 
til børn med psykiske problemstillinger.  

Konkret er der gennemført evaluering på fire forskellige måder: 

● Arbejdsgangsanalyse- og design af as-is og to-be arbejdsgange med fokus på 
besværligheder i arbejdsgangene. Arbejdsgruppen har evalueret as-is og to-be 
arbejdsgangene, samt sammenlignet disse.  

● Spørgeskemaundersøgelse til relevante fagpersoner og forældre. 
● Interview af forældre og fagpersoner. 
● Brugerafprøvning og anvendelse af demonstrationsmodellen.   

Resultatet af de enkelte evalueringer kan læses i bilag 8 og bilag 9. 

De vigtigste pointer fra fagpersoner og forældres vurdering og evaluering af 
demonstrationsløsningen 

● Demonstrationsløsningen kan medvirke til en forenkling og effektivisering af 
arbejdsgange for fagpersoner, som arbejder med udsatte børn og unge. 

● Arbejdsgruppen vurderede, at demonstrationsløsningen kan bidrage til at eliminere 
mange af de afledte besværligheder, som findes i dag. De der ikke forsvinder helt 
vurderes at blive væsentligt minimeret. Se figur 11.   
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● De faglige medarbejdere oplever, at tid og handling i forhold til at indhente 
relevante data bliver minimeret, herunder at der ikke bruges tid på at forstyrre 
samarbejdspartnere unødvendigt. 

● De faglige medarbejdere har et konstant opdateret billede af de øvrige indsatser 
borgeren modtager hos andre myndigheder  

● Fagpersoner og borgere oplever en nemmere adgang til og et bedre overblik over 
relevant data, herunder aftaler, kontaktpersoner og dokumenter. Herudover kan 
medarbejderne genanvende data fra andre aktører i deres eget sagsarbejde.  

● Fagpersonerne påpeger, at selv om man har en fælles IT-platform taler man 
forskellige sprog og har forskellige kulturer inden for fagområderne. Bedre deling af 
data giver derfor ikke nødvendigvis mere forståelige data.  

● Børnenes forældre samt familie påpeger, at det skal være let at se, hvem der deler 
data med hvem i demonstrationsløsningen. 

Nedenstående skema giver et generelt overblik over hvilke besværligheder, der kan 
minimeres på tværs af fagpersonernes arbejdsgange med udsatte børn og unge ved en 
eventuel implementering af demonstrationsløsningen. Skemaet er udarbejdet ved en 
gennemgang af demonstrationsløsningen for relevante fagpersonen i arbejdsgruppen. 

 
Besværligheder der forsvinder Afledte besværligheder der kan 

forsvinde 
Afledte besværligheder der kan 
minimeres 

Mangler oplysninger i sagen Fax arbejdsgang Slå op i forskellige systemer 

Usikkerhed om der er andre aktiviteter 
i sagen 

Telefonopkald for at få 
information/oplysninger 

Unødvendige forstyrrelser fra 
pårørende/forældre/henviser 

Henvisning til Børne- og 
Ungdomspsykiatrien afvises pga. 
manglende oplysninger 

Finde frem til rette kontaktperson Da der skal sendes svar til patienten 
inden for x antal dage (servicemål), 
afvises henvisningerne ofte pga. 
manglende informationer, da der ikke er 
tid til at indhente dem inden for 
tidsfristen. 

Forældre skal selv indhente manglende 
oplysninger (informationsbærer) 

Venter på svar fra dem man henvender 
sig til 

Tilgå sagen igen/flere gange 

Der mangler faglige oplysninger i sagen Visitation kan ikke færdiggøres Gennemgå hvilke oplysninger der 
mangler 

Manglende overblik over hvilke aktører 
der er involveret i sagen 

Kan ikke komme videre i sagen 
(afventende processer) 

Mail arbejdsgang 

Manglende overblik over hvem der skal 
kontaktes (kontaktpersoner) 

Forstyrrer andre fagpersoner 
unødvendigt 

Telefon arbejdsgang 
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Svært at vurdere og overskue, hvem 
der agerer i sagen 

Afvisning af henvisning pga. manglende 
oplysninger  
 

Lang sags- og behandlingstid 

Tidsspild i forbindelse med 
planlægning af fysiske møder - hvor 
man skal samles på tværs for at finde 
ud af, hvilke dokumenter, der er og 
koordinerer indsatser/planer 

Irritationsmoment fra andre, fx. 
forældre eller samarbejdspartnere 

 

 Ekstra information til 
pårørende/forældre (telefonere, sms, 
email) 

 

 Ny konsultation/nyt besøg/nyt møde   

 Pårørende/forældre skal selv kontakte 
PPR 

 

 Mister overblik pga. mange “afventende 
sager” 

 

 Irriterende at bede og forstyrre andre 
om at fremsende oplysninger 

 

 Holde styr på mange fysiske 
dokumenter 

 

Figur 11. Oversigt over besværligheder som kan minimeres/fjernes ved brug af 
demonstrationsløsningen. 

Fra udvekslingsmodel til demonstrationsløsning  
Resultatet af projektets første fase var en udvekslingsmodel, der afspejler og understøtter 
den data, som fagpersoner og forældre i projektet har vurderet som essentielle at dele for 
at skabe bedre sammenhæng for udsatte børn og unge i tværsektorielle forløb. 
Udvekslingsmodellen og den fælleskommunale rammearkitektur har været grundlaget for 
den demonstrationsløsning, som leverandøren har udviklet i projektets anden fase. 

I dette afsnit beskrives grundlaget og erfaringerne for arbejdet med at udforme en 
demonstrationsløsning på baggrund af udvekslingsmodellen, herunder som grundlag for 
og inspiration til, hvordan den fælleskommunale rammearkitektur kan være grundlaget for 
at udvikle IT-løsninger.   

Udvekslingsmodellen 
Målsætningen for udviklingen af udvekslingsmodellen er, at den skal benytte allerede, 
udviklede og beskrevne byggeblokke fra den fælleskommunale rammearkitektur til at 
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definere fælles data (forretningsobjekter) på tværs af området for udsatte børn og unge. 
Genbrug af rammearkitekturens byggeblokke medvirker til, at udvekslingsmodellen kan 
bruges som en udvekslingsstandard på tværs af social- og sundhedsområdet til at udveksle 
data på tværs af IT-løsninger, som benytter eller kan mappe (knytte) deres data til den 
fælleskommunale rammearkitektur.  Udvekslingsmodellen er centreret omkring følgende 
byggeblokke fra den fælleskommunale rammearkitektur:  
 

● Aktivitet  
● Indsats  
● Tilstand  

 
Byggeblokkene er centrale i forhold til strukturering og deling af data om, hvordan 
barnet/den unge har det, hvad der er gjort for barnet/den unge, samt hvilke aktiviteter 
barnet/den unge har været igennem, eller som er planlagt i fremtiden.  
 
Den fulde beskrivelse af udvekslingsmodellen kan læses i projektets første rapport.2 
 
I den første fase af projektet er der i samspil med udvekslingsmodellen udarbejdet en 
visuel mock-up. Mock-up’en er en grafisk repræsentation af de data, som findes i 
udvekslingsmodellen. I mock-up’en bliver data præsenteret på en måde som bedst muligt 
understøtter og skaber sammenhæng for fagpersoner og borgere. Nedenstående figur er 
en overordnet præsentation af udvekslingsmodellen, hvor de centrale 
forretningsobjekter(data) er illustreret.  

                                                
2 https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/digitalisering-paa-
sundhedsomraadet/sammenhaengende-borgerforloeb/ 
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Figur 1: Udsnit af udvekslingsmodellen  
 

Demonstrationsløsningen  
I den anden fase af projektet har en leverandør (KIAtec) med udgangspunkt i 
udvekslingsmodellen og mock-up’en fra første fase af projektet, udviklet en 
demonstrationsløsningen. Formålet med demonstrationsløsningen er at understøtte, give 
overblik, og skabe sammenhæng i udsatte børn og unges tværgående forløb ved, at dele og 
gøre data tilgængeligt for relevante fagpersoner og borgere.  
 
Navnet ’demonstrationsløsning’ hentyder til, at løsningen ikke er færdigudviklet og ikke 
direkte kan tages i brug på området. Demonstrationsløsningen er udviklet som en “rigtig” 
it-løsning og kan i realiteten med yderligere udvikling, modning og tilpasning benyttes til at 
dele data på området for udsatte børn og unge. Det har dog indenfor projektets rammer 
ikke været muligt at opstille eller teste integrationer til eksisterende fagsystemer. Data fra 
en række børn/unge er i stedet blevet manuelt importeret eller tastet ind i 
demonstrationsløsningen, så det er muligt for fagpersoner og borgere at teste 
demonstrationsløsningens funktionalitet med rigtige data.  
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Nedenfor ses et skærmbillede fra demonstrationsløsningen samt en figur, som illustrerer 
demonstrationsløsningens opbygning. For de interesserede læsere er det muligt at tilgå 
demonstrationsløsningen via loginbeskrivelserne nævnt tidligere i denne rapport, samt 
læse en uddybende teknisk forklaring af demonstrationsløsningens opbygning samt 
funktionalitet i bilag 3.   

 

  
 Figur 2. Udsnit af et skærmbillede fra demonstrationsløsningen som viser et barns 

stamoplysninger.3     

 

                                                
3 Se flere skærmbilleder fra demonstrationsløsningen i bilag 3 
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Figur 3. Illustration af demonstrationsløsningens opbygning i moduler.4 

Proces for leverandørens realisering af demonstrationsløsningen 
Det følgende afsnit giver et indblik i KIAtec's overordnede overvejelser ved realiseringen af 
demonstrationsløsningen. Det beskrives forsimplet i en guide på fire trin, hvordan KIAtec 
har brugt projektets mock-up, udvekslingsmodel samt den fælleskommunale 
rammearkitektur til at udvikle demonstrationsløsningen og dens moduler. Dette kan 
inspirere andre leverandører til at anvende rammearkitekturen ved udviklingen it-
løsninger. Det understreges dog, at dette blot er ét af mange scenarier for, hvordan man 
kan bringe rammearkitekturen i spil. 

Fire trin til realisering af demonstrationsløsningen  
1. Beskrivelse af Mock-up/GUI 

I projektets første fase udarbejdede projekgruppen en mock-up, som afspejler 
forretningens behov til, hvordan data skal præsenteres for at det giver mest mulig værdi og 

                                                
4 Læs mere om de specifikke moduler i bilag 3. 
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sammenhæng for fagpersoner og borgere. KIAtec har taget udgangspunkt i mock-up'en i 
forhold til den brugergrænseflade (CareX GUI), der er udviklet til demonstrationsløsningens 
brugergrænseflademodul. Dette medvirker, at brugeren får præsenteret data i en bestemt 
struktur med forskellige faner/menupunkter, når de tilgår demonstrationsløsningen. 
Eksempler på disse faner/menupunkter er barnet/den unges stamkort, dokumenter, 
forløbsoverblik mm.  

 

 

2.  Beskrivelse af forretningen (Forretningsmodel) 
I projektet er der ved hjælp af rammearkitekturens byggeblokke defineret en række 
forretningsobjekter(data), som er relevante i forhold til området for udsatte børn og unge. 
Disse er samlet i udvekslingsmodellen. Begrebet forretningsobjekt dækker over et 
begrænset område/type af data på et bestemt fagområde, eksempelvis kan der på ét 
fagområde arbejdes med begrebet dokumenter, hvor der på et andet fagområde arbejdes 
med begrebet rapporter. Udvekslingsmodellen definerer, at dette projekt bruger begrebet 
dokument som et fælles forretningsobjekt på tværs af de forskellige fagområder – altså en 
enighed om at data som er samlet i den eller anden dokumentform kaldes et dokument   

KIAtec har taget afsæt i udvekslingsmodellen og anset den som en fælles 
forretningsmodel(sprog) som bruges til at beskrive data på tværs af området for udsatte 
børn og unge. Forretningsforståelsen (objekter, definitioner, regler mv.) er implementeret i 
forretningsmodulet i demonstrationsløsningen.   

I demonstrationsløsningen er der defineret og arbejdet med nedenstående 
forretningsobjekter fra udvekslingsmodellen. Disse er centrale i forhold til, hvilke 
informationer, der deles og vises i løsningens brugergrænseflade: 

● Barn/ungstamkort: Persondata, adresse, pårørende  
● Forløb: Barnets/den unges aktiviteter på en tidsakse grupperet efter aktører 
● Aktiviteter: Detaljer om barnets/den unges aktiviteter 
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● Udredninger: Barnets/den unges tilstande 
● Dokumenter: Dokumenter vedrørende barnet/den unge 
● Kontaktpersoner: Overblik over barnets/den unges kontaktpersoner 

 

3. Implementering af rammearkitekturens byggeblokke  
KIAtec har implementeret rammearkitekturens byggeblokke som dataobjekter i en 
database, som udgør et underliggende fundament i demonstrationsløsningen. Denne har 
forretningstjenester (services), som kan håndtere og behandle disse basale dataobjekter 
(byggeblokke). Demonstrationsløsningen håndterer udelukkende rammearkitekturens 
dataobjekter og ikke forretningsobjekter. I stedet har KIAtec lavet en mapning (krydsning) 
mellem forretningsobjekter og dataobjekter (beskrevet i trin fire), som gør at 
forretningsforståelsen følger med, når de forskellige dataobjekter håndteres og udveksles i 
demonstrationsløsningen.  

 

4. Mapning af forretningsobjekter med objekter (byggeblokke) i 
rammearkitekturen 

Til slut er der skabt sammenhæng mellem forretningsobjekter (udvekslingsmodellen) og 
demonstrationsløsningens dataobjekter (byggeblokke), og sammenhængen er 
implementeret i demonstrationsløsningens forretningsmodul. KIAtec's opgave med at 
udarbejde den forretningsmæssige sammenhæng mellem forretningsobjekter og 
rammearkitekturens objekter har været minimal, da udvekslingsmodellen er baseret på 
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rammearkitekturens byggeblokke, og forskellen mellem objekter i henholdsvis 
udvekslingsmodel og rammearkitektur er begrænset.  

Demonstrationsløsningens opbygning understøtter også, at brugerne efter behov kan blive 
præsenteret for data på forskellig vis (forskelligt sprog). Udvekslingsmodellen giver en form 
for fælles sprog ved at konsolidere forretningsobjekter fra de forskellige 
forretningsområder i en model. Fagområdernes forretningsobjekter kunne være 
implementeret i demonstrationsløsningen uden en konsolidering og på denne måde give 
de forskellige aktører flere views på data, selvom de grundlæggende kigger på de samme 
data, blot med forskellige definitioner og beskrivelser. Dette er muligt på grund af 
mapningen mellem forretningsobjekter og dataobjekter i demonstrationsløsningen. 

 

Udveksling og deling af forretningsobjekter i demonstrationsløsningen 
 
Den pågældende demonstrationsløsning, der er udviklet i projektet, kan efter behov vise 
forretningsobjekter fra forskellige faglige områder fx psykiatri, specialskole, 
socialforvaltningen og lægepraksis. Kilderne til forretningsobjekterne er forskellige, men 
det kan give mening for fagpersoner og borgerere at se dem samlet ét sted. Når et 
forretningsobjekt oprettes i demonstrationsløsningen, er der kun adgang til det, som den 
enkelte bruger har en autorisation til. En bruger kan altså ikke se andre aktørers 
forretningsobjekter. 
 
En bruger med autorisation kan dele eller udveksle et forretningsobjekt med andre 
aktører. I nogle tilfælde indebærer det, at der er indhentet samtykke fra den pågældende 
part. Hvis et forretningsobjekt er delt med en enhed, har fagpersoner med autorisation til 
samme enhed ret til at se forretningsobjektet.  
 
Deling med andre aktører er en særlig autorisation, der giver læseadgang til et 
forretningsobjekt i en afgrænset periode og typisk forudsat indhentet samtykke.  
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Den part (barn/ung/pårørende), som forretningsobjektet vedrører, har som udgangspunkt 
autorisation til at læse objektet, men også autorisation til at afgive samtykke og til at 
trække det tilbage. På den måde kan en part sætte sine egne data i spil.   

Fordele og gevinster ved brug af den 
fælleskommunale rammearkitektur 
Følgende afsnit beskriver nogle af de mulige fordele og gevinster, der kan være ved at 
benytte den beskrevne fremgangsmåde til at udvikle en løsning, som er baseret på den 
fælleskommunale rammearkitekturs byggeblokke.  

Sammenhængende IT  
Den fælleskommunale rammearkitektur kan bidrage til et mere sammenhængende IT-
landskab på området for udsatte børn og unge. Helt konkret kan den udviklede 
demonstrationsløsning medvirke til, at kommunens borgere og medarbejdere møder en 
løsning, som skaber sammenhæng på tværs af sektorer, aktører og systemer.  
 
Data er digitaliseringens råstof og med rammearkitekturen kan data deles og genbruges på 
tværs af IT-systemer, også fra forskellige IT-leverandører, fagområder, myndigheder, 
sektorer mv. Dermed kan rammearkitekturen anvendes til at skabe den tværgående 
sammenhæng, som fx gør det muligt at sikre en sammenhængende service målrettet den 
enkelte borgers behov. Relevant information om barnet/den unge vil være tilgængeligt for 
borgere og medarbejdere i løsningen, som derved vil få et bedre overblik over barnet/den 
unges informationer og forløb. Herudover behøver medarbejdere og fagpersoner ikke at 
bruge tid på at opsøge informationer, som allerede er kendte i andre systemer. 

Nemmere og billigere udveksling af data 
Når rammearkitekturen benyttes som et underliggende fundament som i 
demonstrationsløsningen, er det muligt at udveksle mange forskellige forretningsobjekter 
ved blot at udveksle rammearkitekturens dataobjekter sammen med deres 
forretningsmæssige definition. Gevinsten ved at have mappet fagsystemernes 
informationsmodeller (forretningsobjekter) til rammearkitekturen er, at det er nemmere og 
billigere at udvikle integrationer frem for at lave proprietærer integrationer. Dette bevirker 
endvidere, at integrationerne kan gøres mere fleksible, da der ikke laves en direkte 
mapning mellem systemerne. Dette medvirker til, at leverandørerne af fagsystemerne ikke 
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behøver at lave om i deres egne systemer, men det kræver dog, at der er nogen, som er 
ansvarlige for mapningerne og vedligeholdelsen af disse ved fremtidig brug. Dette kræver 
en fastlæggelse af en governance til håndtering af mapningerne, for at sikre deres 
forretningsmæssige værdi.   

Byg til genbrug og forandring med den fælleskommunale 
rammearkitektur  
Ved at arbejde med strukturerede og/eller klassificerede it-komponenter (byggeblokke), 
kan it-leverandører opnå fleksible og robuste løsninger, som kan tilpasses til eventuelle 
fremtidige ændringer indenfor forretningsområdet. KIAtec kan eksempelvis tilpasse deres 
demonstrationsløsning, hvis der er ønsker om datadeling fra andre systemer, eller på et 
helt andet forretningsområde, ved at mappe de andre systemers data 
(informationsmodeller) til rammearkitekturen implementeret i demonstrationsløsningen.   

Hvor kan data til demonstrationsløsningen indhentes fra? 
Et af formålene med dette projekt har været at undersøge muligheden for at indhente data 
automatisk til demonstrationsløsningen fra relevante fagsystemer. Projektets korte 
tidsramme muliggjorde dog kun en dataanalyse over integrationsmulighederne til 
fagsystemerne, og der er derfor ikke forsøgt at lave direkte integrationer fra 
demonstrationsløsningen til de relevante fagsystemer. I demonstrationsløsningen er det 
dog muligt at simulere udvekslingen af data via import/eksport-modulet. Samtidigt er der i 
demonstrationsløsningen tilvejebragt en snitflade (API), der kan anvendes til en 
efterfølgende integration, dog forudsat at fagsystem-leverandørerne er villige hertil. 

For at undersøge tilgængeligheden af data i fagsystemer mm. er der i projekts anden fase 
lavet en dataanalyse omkring tilgængeligheden af relevant data i flere forskellige systemer. 
Dataanalysen tager udgangspunkt i de systemer, det er relevant at trække data fra i 
Aalborg kommune/region nord. For en fuld oversigt over systemer og data se bilag 4. 

Hvilke data er muligt at få hvorfra? 

Stamoplysninger om børn/unge er centrale og værdifulde at dele mellem fagpersoner, der 
arbejder med udsatte børn og unge. Figur 5 viser en oversigt over de forskellige 
fagsystemer, der bruges i Aalborg Kommune og Region Nordjylland samt en kort 
beskrivelse af systemerne.  
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Figur 6 og 7 viser ligeledes en oversigt over de forskellige fagsystemer, der bruges i Aalborg 
Kommune og Region Nordjylland, samt en oversigt over hvilke stamoplysninger om barnet 
og barnets forældre, der er tilgængelige i fagsystemerne. I figur 6 og 7 fremgår det også, 
hvilke stamoplysninger, der findes i komponenten ‘Stamkort’ fra projektet “Digital 
understøttelse af tværgående komplekse patientforløb”5. Her fremgår det, at en del af 
barnets/den unges stamoplysninger kan findes i dette stamkort. Aftalekomponenten i 
projektet “Digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb” kan på samme 
måde have interesse i forhold til at dele oplysninger, der omhandler barnets aftaler og 
aktiviteter. Det er dog vigtigt at pointere, at stamdata kun er en del af de data, der ønskes 
delt i projektet. En væsentlig del af de ønskede data forefindes i dokumenterne, som er 
angivet i figur 8.  

 

Figur 5. Oversigt over systemer i Aalborg Kommune/Region Nordjylland  

                                                
5  
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Figur 6: Overblik over hvilke stamdata for et udsat barn/ung, der kan findes i forskellige systemer.  

 

Figur 7. Overblik over hvilke Stamdata for forældre/værge, som kan findes i forskellige systemer. 

Udover at dele barnets/den unges stamoplysninger, har fagpersoner og forældre udtrykt 
ønske om behovet for at kunne dele data, som forefindes i forskellige dokumenter på 
tværs af fagområder og systemer. Dokumenterne indeholder forskellige typer af data 
omhandlende barnet/den unge, og disse data er centrale for at forstå barnet/den unges 
forløb og tilstande.   
 
Til dags dato sker den primære datadeling på tværs af området for udsatte børn og unge 
ved at sende dokumenter mellem relevante fagpersoner. I projektet har der derfor været 
et stort fokus på, at dokumenter skal kunne deles i demonstrationsløsningen, da de har 
stor værdi for fagpersonerne. Udvekslingsmodellen og demonstrationsløsningen 
understøtter både at data kan udveksles på dokumentniveau samt på dataniveau. 
Eksempelvis information om barnet/den unges aktiviteter (aftaler, møder, besøg hos 
forskellige aktører mm.), tilstande (resultater af undersøgelser, færdigheder i skolen, 
forskellige forhold omkring barnet og dets familie mm.) og indsatser (Planer, Medicin, 
hjælp i skolen, støtte i hjemmet mm.) 
 
Figur 8 giver et overblik over dokumenter, som indeholder store mængder af information 
om barnet/den unge samt i hvilke systemer data fra dokumenterne ofte kan findes.   
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Figur 8. Hvilke dokumenter findes i de forskellige systemer på tværs af området for udsatte 
børn/unge 

Hvad er realiseringsgraden af de forskellige integrationsmuligheder? 

I forbindelse med analysen af integrationsmuligheder og datadeling har projektet bedt 
fagsystemleverandørerne om at angive en værdi for, hvor god mulighed der er for teknisk 
at dele data i deres systemer. Leverandøren er blevet bedt om at vurdere delingsgraden af 
en række data, som er centrale at dele i et forløb med et udsat barn eller ung.  
Fagsystemsleverandørerne blev bedt om at angive delingsgraden ved en værdi mellem 1 
og 5, hvor 1 er meget vanskeligt at dele – der er begrænset eller ingen tilgængelighed af 
webservices(integrationsmuligheder), og lav til ingen mulighed for at udvikle nye 
webservices. 5 er meget delevenligt – data er struktureret og der er høj tilgængelighed af 
webservices.  
 
I Figur 9 og 10 ses en opsamling af de besvarelser, fagsystemleverandørerne har lavet. Det 
er herudover også angivet, hvilken metode som bruges til at dele data i hvert system. 
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Nogle af fagsystemleverandørerne havde ikke mulighed for at give svar på delingsgraden af 
data i deres fagsystem inden for tidsfristen for besvarelsen. Derfor er de i oversigten sat 
som et system, som er meget vanskeligt at dele. 

 

Figur 9. Systemer, som har en delingsgrad fra vanskelig til middel mulighed i forhold til integration 
og deling af data. 

 

Figur 10. Systemer, som er meget delevenlige i forhold til mulighed integration og deling af data. 

Hvad viste dataanalyse  

Dataanalysen har vist, at en stor del af de ønskede informationer om barnet/den unge, kan 
hentes via integrationer fra forskellige fagsystemer. Stamoplysningerne om barnet/den 
unge kan tilgås fra en stor del af de undersøgte fagsystemer, hvorimod informationer om 
barnets forløb indenfor de enkelte fagområder kræver adgang til specifikke fagsystemer. 
Dataanalysen viser ydermere, at der er stor variation i fagsystemernes umiddelbare 
mulighed for at dele data ved en integration. Fremadrettet kan det derfor give mening at 
fokusere på systemer, som både har mange informationer til rådighed og “nemme” 
integrationsmuligheder.  
 
Som det endvidere fremgår af data-analysen er et fælles stamkort for sundhedsområdet 
under udvikling i programmet "Et samlet patientoverblik" tidligere kaldt "Tværgående 
Komplekse Patientforløb", som indeholder en delmængde af de ønskede stamoplysninger 
om udsatte børn og unge.  Desuden findes en aftalekomponent fra programmet, som kan 
anvendes til at få oplysninger om en borgers aftaler. Dog er det p.t. ikke muligt at anvende 
disse oplysninger på tværs af sundhedsområdet, da der er lavet en særlovgivning, som kun 
gælder for sundhedsområdet og som knytter sig til behandlerrelationen.  
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Begrænsninger og udfordringer 

Fra dokument til data 
Fagpersonerne i arbejdsgruppen er vant til at dele data i form af dokumenter. Dette 
betyder, at fagpersonernes behov for datadeling kommer til udtryk i form af behovet for at 
dele hele dokumenter, rapporter, journaler mm. Fagpersonernes ønske var derfor 
indledningsvist i projektet at dele eksisterende dokumenter som helheder af data snarere 
end enkelte dataelementer fra forskellige systemer. Projektgruppen har gennem projekts 
forløb udfordret fagpersonernes ”dokument-syn” på data ved, at prøve at splitte 
dokumenter og rapporter op i strukturerede databidder. Herunder i data som indeholder 
information om barnets stamoplysninger, tilstande, indsatser og aktiviteter. 

Fokus på fagpersonernes sprog  

Fagpersonerne skal ikke bekymre sig om, it-arkitekturbegreber og arkitekturens opbygning, 
men i stedet holde fokus på egen faglighed, samt hvordan en ny it-løsning påvirker deres 
adgang til relevante data i mødet med borgeren. Projektgruppen oplevede ved flere 
workshops, at det var udfordrende for arbejdsgruppen og fagpersoner at forstå og 
anvende abstrakte begreber fra rammearkitekturen til at beskrive deres faglighed.  

Samtykke 

Der er i projektet ikke arbejdet med samtykke, da der i andre regi arbejdes med en 
fællesoffentlig samtykkekomponent, der forhåbentligt kan håndtere samtykke på tværs af 
domæner. En forudsætning for, at demonstrationsløsningen kan realiseres, er nemlig, at 
løsningen understøttes af positivt samtykke, hvor borgeren skal tage stilling til hvert enkelt 
element som deles. Dette er modsat negativ samtykke, hvor man som borger skal frasige 
sig samtykke, hvis oplysninger ikke skal deles. I arbejdet med samtykkekomponenter kan 
det derfor overvejes at tænke på samtykke generelt og ikke på komponenter til enkelte 
fagområder. Læs mere om dette i afrapporteringen af projekts første fase.6  
 

                                                
6 https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/digitalisering-paa-
sundhedsomraadet/sammenhaengende-borgerforloeb/ 
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Konklusion og perspektivering  
Projektet samt den udviklede demonstrationsløsningen har vist, at byggeblokke fra den 
fælleskommunale rammearkitektur, kan anvendes i udviklingen af en it-løsning, samt til at 
skabe sammenhæng på tværs af et komplekst område med mange fagligheder.  

Både fagpersoner og forældre har udtrykt tilfredshed med demonstrationsløsningen.  
Forretningsmæssigt viser projektet, at det giver stor værdi at gøre data tilgængelige på 
tværs af myndigheder og sektorer. Projektet viser dog også, at deling af data ikke i sig selv 
er tilstrækkeligt, men at datadeling også forudsætter et fokus på at understøtte en fælles 
kultur på tværs af sektorer for fagområder, fx at der arbejdes hen imod en fælles forståelse 
og definition af begreber. KL’s projekt om Fælles Faglige Begreber kan fx understøtte dette 
fremadrettet. 

En væsentlig konklusion fra projektet er, at det kræver et stort “oversættelsesarbejde” at 
benytte og bruge rammearkitekturen til at beskrive en faglighed/fagområde, hvis det skal 
give værdi og genkendelighed for fagpersoner. En vigtigtig erkendelse fra projektet er at 
starte med noget genkendeligt når fagligheder/fagområders data skal beskrives og 
dokumenteres.  I dette tilfælde at tage udgangspunkt i dokumenter og rapporter som 
bliver brugt på tværs af området for udsatte børn og unge, og herefter prøve at splitte 
disse op i mere strukturerede dataområder, som eksempelvis "tilstand" og "indsats".  
Fagpersonerne i arbejdsgruppen følte et stort ejerskab til de rapporter, journaler og andre 
dokumenter, som de udarbejder i det daglige arbejde. Et indledende fokus på deling af 
dokumenter blev i projektet først anset som et skridt tilbage frem for at dele mere 
strukturerede data, men retrospektivt var det nødvendigt for at skabe tryghed og værdi for 
brugere og borgere samt forberede yderligere deling og strukturering af data. 

Når data samles fra forskellige fagområder, kræver det konkretisering og forståelse for de 
begreber, der anvendes inden for de forskellige fagområder. Arbejdsgangsanalyser- og 
design med fokus på fælles fremtidige arbejdsgange er et godt redskab til at hjælpe denne 
proces på vej. Redskabet kan med fordel anvendes som det primære værktøj til 
forretningsforståelse således, at fagpersonerne præsenteres mindst muligt for abstrakte 
begreber, men hele tiden kan relatere til deres arbejdsdag og arbejdsgange.  

Programmet “Et samlet patientoverblik” er ved at udvikle et stamkort samt en 
aftalekomponent, som indeholder mange af de oplysninger, som også vil give værdi for 
udsatte børn og unge.  
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For at sikre deling af data på tværs af områder er det vigtigt at have et fælles fokus og en 
fælles tilgang til dette, således at borgerne oplever et sammenhængende forløb og ikke 
oplever barrierer. Den fælleskommunale rammearkitektur er et godt redskab til at skabe 
konsensus og sikre deling af data på tværs med fokus på relationerne mellem data og 
forretningsobjekter.  Udvekslingsmodellen kan derved bruges som en udvekslingsstandard 
på tværs af social- og sundhedsområdet til at dele information om udsatte børn og unge 
med relevante parter og hermed skabe IT-sammenhæng på tværs af området. 

Projektet har vist, at man kan tage et komplekst område som udsatte børn og unge og 
identificere behovene for datadeling og koble disse behov til rammearkitekturen via en 
udvekslingsmodel. Denne udvekslingsmodel kan gives til en leverandør, der inden for 
forholdsvis kort tid kan omsætte behov til konkret løsning. Andre leverandører kan med 
afsæt i demonstrationsløsningen bygge videre på eller udarbejde deres egne løsninger ved 
anvendelse af fælles byggeklodser fra rammearkitekturen.  
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Ordliste:  
Mock up (løsningsmodel i projektet):  En model/prototype af et færdigt produkt (IT-
løsning), som kan give et visuelt indtryk af det påtænkte produkt.  
 
Udvekslingsmodel: En model som indeholder informationer om de relevante typer af data 
der skal udveksles. I dette projekt data om udsatte børn og unge.  
 
Demonstrationsløsning: En it-løsning som ikke er færdigudviklet, og derved ikke kan tages 
i brug på et område uden yderligere modning og tilpasning. Demonstrationsløsningen kan 
dog bruges til at demonstrere funktionalitet, design mm. for it-løsningen, som kan testes af 
brugere.     
 
Forretningsobjekt: En repræsentation af et konkret, fysisk eller konceptuelt objekt, som 
ofte fortæller noget om et begreb som bruges i forretningen, og hvilke oplysninger der 
knyttet til dette begreb. Eksempelvis er det ofte relevant at vide en Persons 
(Forretningsobjekt) navn og cpr-nummer ved sagsbehandling. 
 
Dataobjekt: En konkret instans af en type af data som er registeret i en database, det 
kunne eksempelvis være personobjektet: Person ("Hans Jensen"), Cpr-nummer (" 123....)"   
 
Mapning/at mappe: Bruges i dette projekt til at knytte forretningsobjekter til dataobjekter, 
så de svarer til hinanden, ikke ensbetydende med at de har den helt samme definition og 
betydning. Eksempelvis at forretningsobjektet "Barn" svarer til dataobjektet "Person" i 
databasen.       

 



2.3 Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge
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Bilag 1: Arbejdsgruppe og projektgruppe  

”Pilotafprøvning af standardiseret digital understøttelse af 
indsatser for børn og unge”: 
  
Arbejdsgruppen: 
Aalborg Kommune 
Johanne Felbo, PPR Afsnitsleder i skoleforvaltningen, jofe-skole@aalborg.dk 
Marlene Sand Lyhne, teamleder for it- og digitalisering i socialafdelingen i familie- og 
beskæftigelsesforvaltningen, masl-fb@aalborg.dk 
Vita Ildal Djørup, socialfaglig konsulent, socialsekretariatet i Familie-og 
Beskæftigelsesforvaltningen,VID-fb@aalborg.dk 
Christina Fodgaard, koordinator for kompetencecenter, skoleområdet, Aalborg Kommune, 
cf@vejgaardoestreskole.dk 
Jesper Saugstrup Jensen, skoleleder, skoleområdet, Aalborg Kommune, jsje-skole@aalborg.dk 
Kenneth Vestergaard, skoleleder, specialskoleområdet, Aalborg Kommune, KV-
skole@aalborg.dk 
Emil Kristian Paulsen, konsulent, specialskoleområdet, Aalborg Kommune, ekp-
skole@aalborg.dk 
Heini Kuhlwein, BI konsulent, Aalborg Kommune, hek-fb@aalborg.dk 
Helga Bohm, Faglig konsulent, Sundhedsområdet for børn og unge, bohm-fb@aalborg.dk 
  
Region Nordjylland 
Liselotte Sigh Andersen, it-projektleder, l.sigh@rn.dk 
Jacob Lind, it-arkitekt, jl@rn.dk 
Anne Randers, Uddannelsesansvarlig specialpsykolog, Børne- og Ungdomspsykiatrien, 
Region Nordjylland, anne.randers@rn.dk 
Marian Johansen, socialrådgiver, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Nordjylland, 
marian.johansen@rn.dk 
Helle Valbirk, lægesekretær, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Nordjylland, heva@rn.dk 
  
Projektgruppen og med i arbejdsgruppen:  
Danske Regioner 
Mette Bay Skov, konsulent, center for sundhed og sociale indsatser, msv@regioner.dk 
  
KL 
Andreas Schloer Madsen, konsulent i Center for Social og Sundhed, ansm@kl.dk 
Poul Erik Kristensen, konsulent i Center for Social og Sundhed, prk@kl.dkmobil: 3370 3156 
Peter Falkenberg, it-arkitekt, center for it-arkitektur og arbejdsgange, pfl@kl.dk 
Rune Reimann Petersen, konsulent, center for it-arkitektur og arbejdsgange, rurp@kl.dk 
Hanne Gøttrup, chefkonsulent, center for social og sundhed, hgh@kl.dk 
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Eksterne konsulenter, Symmetric 
Jari Friis Jørgensen, jari@symmetric.dk mobil: 6179 6957 
Soile Friis, soile@symmetric.dk mobil: 3035 0619 
Silas Lilleøre, silas@symmetric.dk mobil 6179 6967  
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Bilag 2: Samtykke indhentning 
Samtykke til indhentning af data og brug af data i projektet ”Pilotafprøvning af 
standardiseret digital understøttelse af indsatser for udsatte børn på tværs af børne- og 
ungepsykiatrien, det sociale børne- og ungeområde, praktiserende læger og PPR/skole”. 
Information om projektet: 
 
Projektet er nationalt og et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening (projektejer), 
Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen. Pilotafprøvningen foregår i Aalborg Kommune 
og Region Nordjylland. 
 
Projektet er planlagt afsluttet med udgangen af juni 2018 med udvikling af en 
demonstrationsmodel for optimal deling af oplysninger/data på tværs af alle 
områder/sektorer, hvor forløb for udsatte børn og unge optræder. 
 
Det konkrete resultat af projektet   

1.     Afprøvet demonstrationsmodel for digital understøttelse for udvalgte data, som 
efter projektets afslutning eventuelt kan udbredes mere generelt. 

2.     Viden og evaluering, der bruges til arbejde med at sikre 
a.     fællesoffentlig arkitekturstyring 
b.     fælles standarder for gode data og 
c.    fælles rammer for infrastrukturer for datadeling 

 
Forventet effekt af projektet  

1.    De udsatte børn og unge samt deres familier oplever at indsatserne er koordineret 
på tværs af sektorer 

2.    De udsatte børn og unge samt deres familier oplever, at de kun skal afgive den 
samme information én gang. 

3.    De udsatte børn og unge samt deres familier oplever transparens og styring ved at 
kunne overskue, hvem der deler data med hvem. 

4.    De forskellige faglige medarbejder skal bruge mindre tid på at finde ud af, om der er 
iværksat andre relevante indsatser. 

5.    De faglige medarbejdere oplever, at de oplysninger de modtagere fra andre 
fagområder og sektorer er mere forståelige. 

6.    De relevante faglige medarbejdere har et konstant opdateret billede af hvilke øvrige 
indsatser borgeren modtager.  

7.    De forskellige faglige medarbejder kan genanvende andres relevante data i deres 
eget sagsarbejde. 
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Mål med demonstrationsmodellen 

1.    En afgrænset og fokuseret pilotafprøvning af digital understøttelse i et afgrænset 
miljø  

2.    Bedre koordination og sammenhæng og samtidig fungere som afprøvning af 
elementer i en standardiseret udveksling af forløbsbaserede data med få udvalgte 
fagprofessionelle i et afgrænset miljø. 

3.    En webløsning eller applikationsløsning, hvor målet er integration til de eksisterende 
it-systemer i det omfang det kan lade sig gøre – det afhænger af, de involverede 
parters it-løsninger og faglige dokumentationspraksis.  

 
For at realiserer ovenstående resultater, effekter og mål, så har projektet brug for adgang 
til data fra borger- og patientforløb på tværs af alle de involverede sektorer og aktører i 
borgens/patientens forløb.  
  
Jeres data/oplysninger 

• Bliver anonymiseret inden projektet afsluttes, dog senest d. 30. Juni 2018. Herefter 
destrueres alle personhenførbare data/oplysninger og intet vil fremadrettet være 
personhenførbart.  

•  Anvendes udelukkende i demonstrationsmodellen og videregives ikke på nogen 
måde til anden part, som ikke er med i projektet. 

• Bliver opbevaret sikkert og forsvarligt. Alle aktører/fagpersoner, der får adgang til 
data/oplysninger om borgerne/patienten er omfattede af tavshedspligt og 
behandler data/oplysninger forsvarligt og fortroligt. 

  
Der ønskes data fra 1. januar 2015 til 1. januar 2018. Som minimum skal 
borgerens/patientens forløb være omfattet af minimum 3 af følgende områder:  

• PPR  
• Praktiserende læge 
• Børne- og ungepsykiatrien 
• Skole  
• Familie- og Beskæftigelsesafdelingen.  
 

Der ønskes som minimum følgende data:  
• Epikrise 
• Børnefagligundersøgelse 
• Handleplan 
• Skoleudtalelse 
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• Notater fra praktiserende læg 
• Stamdata fra alle områder 

  
Samtykkeerklæring 
Jeg er læst ovenstående og har forståelse for projektet og anvendelsen af mine 
oplysninger. 
 
Jeg ved at det er frivilligt at deltage i projektet, og jeg kan på et hvert tidspunkt trække mit 
samtykke tilbage og bede om at få slettet alle personhenførbare data/oplysninger, såfremt 
de ikke allerede er slettet. 
  
  
Barnets navn: _________________________ Cpr.nr: ________________________ 
  
Forældrenavn: ____________________________________________________________________ 
  
  

Område: PPR 

Data/Oplysninger: PPR-Rapport  
Stamdata 
Kontaktpersoner 

Samtykke: Jeg giver samtykke til at ovenstående data/oplysninger 
benyttes inden for projektets rammer, som 
specificeret i punktet ”Jeres data/oplysninger”. 

Dato: 
 
 

Forældreunderskrift: 

  
  

Område: Aalborg Kommune – Familie- og 
beskæftigelsesafdelingen 
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Data/Oplysninger: Børnefaglig undersøgelse 
Stamdata 
Kontaktpersoner 

Samtykke: Jeg giver samtykke til at ovenstående data/oplysninger 
benyttes inden for projektets rammer, som 
specificeret i punktet ”Jeres data/oplysninger”. 

Dato: 
 
 

Forældreunderskrift: 

  
  
  

Område: Aalborg Kommune – Familie- og 
beskæftigelsesafdelingen 

Data/Oplysninger: Handleplan 
Stamdata 
Kontaktpersoner 

Samtykke: Jeg giver samtykke til at ovenstående data/oplysninger 
benyttes inden for projektets rammer, som 
specificeret i punktet ”Jeres data/oplysninger”. 

Dato: 
 
 

Forældreunderskrift: 

  
  

Område: Skole/Specialskole 

Data/Oplysninger: Skoleudtalelse 
Stamdata 
Kontaktpersoner 
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Samtykke: Jeg giver samtykke til at ovenstående data/oplysninger 
benyttes inden for projektets rammer, som 
specificeret i punktet ”Jeres data/oplysninger”. 

Dato: 
 
 

Forældreunderskrift: 

  
  
  

Område: Børne- og ungepsykiatrien 

Data/Oplysninger: Epikrise 
Anamnese 
Kontaktpersoner 

Samtykke: Jeg giver samtykke til at ovenstående data/oplysninger 
benyttes inden for projektets rammer, som 
specificeret i punktet ”Jeres data/oplysninger”. 

Dato: 
 
 

Forældreunderskrift: 

  
  

Område: Praktiserende læge 

Læges 
kontaktoplysninger: 
(Udfyld venligst) 

Navn: 
 
Telefon: 
 
Adresse: 
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Data/Oplysninger: Epikrise 
Anamnese 
Stamdata 
Notater 
Kontaktpersoner 

Samtykke: Jeg giver samtykke til at ovenstående 
data/oplysninger benyttes inden for projektets 
rammer, som specificeret i punktet ”Jeres 
data/oplysninger”. 

Dato: 
 
 

Forældreunderskrift: 
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Bilag 3: Beskrivelse af demonstrationsløsningen  
Produktet af projektet er en demonstrationsløsning baseret på den Fælleskommunale 
Rammearkitektur og fagpersoner samt borgeres behov for oplysninger omkring udsatte 
børn og unge i en given sag. Det følgende afsnit er KIAtecs beskrivelse af løsningen. 

 
Demonstrationsløsningen består af følgende moduller: 

Brugergrænsefladen (GUI) er en applikation, der indeholder en menu med adgang til at 

liste og redigere forretningsobjekter. Hvert menupunkt svarer til et forretningsobjekt, 

hvorpå der kan udføres forskellige funktioner (fx læs, opret, ret, importer, eksporter). 

Forretningsobjekterne kan sorteres, filtreres og grupperes på alle felter. 

Identitetsmodulet (IDP) kan tilbyde Single-Sign-On (SSO) med lokal-bruger, NemID og 

ADFS-bruger. Det betyder at pårørende kan benytte løsningen via NemId og fagpersoner 

via deres lokale AD-løsning eller tilsvarende, når der er udstedt en adgangsbillet. 

Applikationsinterfacet (API) udstiller forretningsobjekter. Forretningsobjekter kan 

udveksles med andre systemer og applikationer via denne API, fx GUI. API kan også 

udveksle forretningsobjekter via regneark. API leverer endvidere regler og værdimængder. 

API skal kaldes med en gyldig adgangsbillet. 

Autorisationsmodulet (AM) giver brugeren adgang til at udføre funktioner på et 

menupunkt/forretningsobjekt. Adgangen begrænses til en eller flere organisationer eller 

organisationsenheder. Autorisationsmodulet filtrerer forretningsobjekter for den bruger, 

der kalder API. 

Forretningsmodulet (BM) definerer forretningens objekter, regler og værdimængder. 

Tilstande og dokumenter får fx konkret indhold, når de opmærkes med de 

betydningsbærende klasser fra værdimængderne. Forretningsobjekterne skal mappes til 

rammearkitekturens dataobjekter. Forskellige forretningsobjekter kan mappes til det 

samme dataobjekt: En fagfunktion og en autorisation baseres fx begge på en 

organisatorisk funktion. 
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Databasemodulet (DB) gemmer dataobjekter, der er defineret i Rammearkitekturen. Der 

er foretaget enkelte tilpasninger i forhold til udvekslingsmodellen: 

Dataobjektet ’organisationsfunktion’ har fx fået en ny relation ’tilhører’ for at kunne 

understøtte mapningen til fagfunktion. Alle relevante objekter har fået en relation ‘delt 

med’. 

 

 

Løsningens brugergrænseflade består af følgende elementer:  

● Menu - med de menupunkter, som brugeren1 kan udføre 
● Overskrift - med det valgte barn/ung og funktioner (opret, gem, …) 
● Indhold - med liste, detaljer eller grafik 
● Højre side er på sigt reserveret til notifikationer, chat mv.  

Informationerne er grupperet2 på denne måde: 

● Barn/ung stamkort: personoplysninger, adresse, pårørende  
● Forløb: Barnets aktiviteter på en tidsakse grupperet efter aktører 

                                                
1 Brugere er her både fagpersoner og forældre/værge 
2 Grupperet efter rammearkitekturens objekttyper. 
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● Aktiviteter: Detaljer om barnets aktiviteter 
● Udredninger: Barnets tilstande 
● Dokumenter: Dokumenter vedrørende barnet 
● Kontaktpersoner: Overblik over barnets kontaktpersoner 

 

 

Figur 1: Udsnit af demonstrationsløsningen  
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Figur 2: Stamkort på et barn 
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Udsnit af skærmbilledet stamkort for et barn. Felterne adressebeskyttelse, 
samværsordning, behov for tolk og sprog vil få en fast værdimængde. Hovedparten af 
oplysningerne kan hentes fra en persondata service. 

 

 

Figur 3: Udsnit af skærmbilledet forløb 

 

Barnets/den unges aktiviteter vises på en tidsakse, som kan benyttes til at zoome ind og ud 
på gennemførte, aktuelle og fremtidige aktiviteter. Farverne indikerer aktivitetstype 
(udrednings-aktivitet, indsats-aktivitet, observations-aktivitet og møde). 
Aktiviteterne er grupperet efter den enhed, der er ansvarlig for aktiviteten. 
Yderligere oplysninger om aktiviteten vises ved at føre musen over aktiviteten. 

En udrednings-aktivitet kan linke til resultatet af udredningen, og det er muligt at vise dette 
med et ‘tilstands-symbol’ på aktiviteten. Ved at føre musen over dette symbol, kan den 
udredte tilstand vises. På samme måde kan dokumenter, som er knyttet til en aktivitet, 
vises med et symbol på aktiviteten, fx et mødereferat eller en PPR-rapport.3  

Ved at klikke på et aktivitetssymbol, et tilstandssymbol eller dokumentsymbol kan man gå 
direkte til detaljer for det pågældende element.4 

                                                
3 Dette er ikke implementeret i demonstrationsløsningen. 
4 Dette er ikke implementeret i demonstrationsløsningen. 
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Figur 4: Udsnit af skærmbilledet aktiviteter 

Skærmbilledet viser en liste med aktiviteter for det pågældende barn/ung, hvorfra man kan 
se og vedligeholde aktiviteter i et detaljebillede. 

 

 

Figur 5: Udsnit af skærmbilledet udredninger 

Skærmbilledet udredninger (tilstande) med en liste med udredninger for det pågældende 
barn/ung, hvorfra man kan se og vedligeholde udredninger i et detaljebillede. 

 

 

Figur 6: Udsnit af skærmbilledet indsatser 

Skærmbilledet indsatser med en liste med indsatser for det pågældende barn/ung,  
hvorfra man kan se og vedligeholde indsatserne i et detaljebillede.  
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Figur 7: Udsnit af skærmbilledet dokumenter 

Skærmbilledet dokumenter med en liste med dokumenter vedrørende det pågældende 
barn/ung, hvorfra man kan se og vedligeholde dokumenterne i et detaljebillede. 
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Ved klik på en række vises detaljer. 

 

Figur 8: Udsnit af skærmbilledet dokumentdetaljer 
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Figur 9: Udsnit af skærmbilledet kontaktpersoner 

Skærmbillede kontaktpersoner med en liste med kontaktpersoner for det pågældende 
barn/ung. Listen med netop de kontaktpersoner til dette barn/ung kan dannes ud fra den 
pågældende fagfunktion, som har en aktivitet i forhold til barn/ung.  

Funktionalitet 
Brugergrænsefladen udgør den visuelle del af systemet. Det er her brugeren kan navigere 
til de relevante oplysninger. I demonstationsmodellen præsenteres udvekslingsmodellens 
data i tilsvarende skærmbilleder (liste og detaljer). Det er muligt at udvikle mere 
brugervenlige skærmbilleder, der er målrettet en konkret proces eller hændelse, fx et 
særligt billede til barn/ung og de pårørende med mulighed for at afgive samtykke. 

Det er meningen, at demonstrationsløsningen skal kunne udveksle data mellem eksterne 
systemer og vise disse data i et helhedsbillede for barn/ung og de pårørende samt give et 
overblik for fagpersonerne.  

Skærmbillederne får deres indhold fra et serviceinterface, og det er det samme 
serviceinterface der anvendes, når eksterne systemer skal integrere med 
demonstrationsløsningen. Det betyder, at demonstrationsløsningen allerede i den 
nuværende udgave tilbyder integration til eksterne systemer. 

Det vil være også muligt at integrere til allerede udviklede komponenter på 
sundhedsområdet - fx stamdata, aftaler mål og planer og samtykke. 

Denne integration kan foregå både ved udveksling af data via serviceinterface, men også 
direkte link til et bestemt skærmbillede. Det er det samme serviceinterface, der anvendes, 
når en bruger importerer eller eksporterer data via regneark. 
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Funktionaliteten til deling af data er grundlæggende baseret på autorisation (rettighed til 
dataobjekter). Den aktør, der har ansvar for data, har også ansvar for at dele disse efter de 
gældende regler herom (fx GDPR). Demonstrationsløningen har en funktionalitet, så det er 
muligt at dele og stoppe deling af data på en brugervenlig måde samt spore, hvem der har 
eller har haft adgang til data. 

Demonstrationsløningen er udviklet til at udføre delingsproceser udfra forskellige 
hændelser. En hændelse er en begivenhed som barnet udsættes for eller giver anledning 
til. Det kan være mistrivsel, stigende fravær, dødsfald i familien eller afvigende adfærd som 
måske giver anledning til en indberetning eller opmærksomhed fra pårørende eller 
fagpersoner. Hændelsen skal registreres i demonstrationsløningen eller i et af de 
integrerede systemer for at den kan starte en delingsproces.  
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Bilag 4: System- og dataoverblik 

 



 
 
BILAG: Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge                                                  
 

Bilag 5: As-is og to-be arbejdsgange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Bilag 5: As-is og to-be arbejdsgange 

Ved sammenligningen mellem de fremtidige arbejdsgange (to-be) med demonstrationsløsningen og de 
eksisterende arbejdsgange (as-is) ses det tydeligt, at demonstrationsløsningen kan gøre arbejdsgangene mere 
enkle og mere effektive.  

Arbejdsgruppen vurderede, at to-be arbejdsgangene kan bidrage til at eliminere mange af de afledte 
besværligheder, som kendetegner arbejdsdagen i dag. De der ikke forsvinder helt - vurderes til at blive 
væsentligt minimeret.  

Fig 12: Eksempel på as-is til to-be arbejdsgang 

Det opleves tydeligt, at tiden og handlinger i forhold til at indhente relevante data bliver minimeret, og at der 
ikke bruges tid på at forstyrre samarbejdspartnere unødvendigt, da relevante data er delt og tilgængelig i 
demonstrationsløsningen.  

• Hos Børne- og Ungdomspsykiatrien, kan manglende data hentes fra demonstrationsløsningen, og
der skal derfor ikke rettes henvendelse til henviser via telefon eller mail samt afvente, at der kommer
en tilbagemelding.

• Hos Praktiserende læge spares der tid og besvær ved, at den praktiserende læge selv kan tilgå
demonstrationsløsningen og derved sikre, at PPR-rapporten vedlægges henvisningen til Børne- og
Ungdomspsykiatrien.

• Med demonstrationsløsningen opleves det hos Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som en
stor gevinst, at ventetiden forsvinder, når der skal findes data på kontaktpersoner.

• Hos PPR er det ligeledes en stor gevinst, at de ikke skal bede pårørende/forældre om at fremskaffe
de ønskede data, da PPR kan tilgå demonstrationsløsningen og fremsøge dem her. Desuden kan
ventetiden forsvinde.

Nedenstående skema viser de samlede painpoints, der kan elimineres ved demonstrationsløsningen samt 
afledte pains, som ligeledes kan forsvinde eller minimeres.  

Pains (Besværligheder) der forsvinder Afledte pains der kan forsvinde Afledte pains der kan minimeres 

Mangler oplysninger i sagen Fax arbejdsgang Slå op i forskellige systemer 

Usikkerhed om der er andre aktiviteter i sagen Telefonopkald for at få 
information/oplysninger

Unødvendige forstyrrelser fra pårørende/forældre/henviser 



Henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien afvises 
pga. manglende oplysninger 

Finde frem til rette kontaktperson Da der skal sendes svar til patienten inden for x antal dage 
(servicemål), afvises henvisningerne ofte pga. manglende 
informationer, da der ikke er tid til at indhente dem inden for 
tidsfristen. 

Forældre skal selv indhente manglende oplysninger 
(informationsbærer) 

Venter på svar fra dem man 
henvender sig til 

Tilgå sagen igen/flere gange 

Der mangler faglige oplysninger i sagen Visitation kan ikke færdiggøres Gennemgå hvilke oplysninger der mangler 

Manglende overblik over hvilke aktører der er 
involveret i sagen 

Kan ikke komme videre i sagen 
(afventende processer) 

Mail arbejdsgang 

Manglende overblik over hvem der skal kontaktes 
(kontaktpersoner) 

Forstyrrer andre fagpersoner 
unødvendigt 

Telefon arbejdsgang 

Svært at vurdere og overskue, hvem der agerer i sagen Afvisning af henvisning pga. 
manglende oplysninger  
 

Lang sags- og behandlingstid 

Tidsspild i forbindelse med planlægning af fysiske 
møder - hvor man skal samles på tværs for at finde ud 
af, hvilke dokumenter, der er og koordinerer 
indsatser/planer 

Irritationsmoment fra andre, fx. 
forældre eller samarbejdspartnere  

 Ekstra information til 
pårørende/forældre (telefonere, 
sms, email) 

 

 Ny konsultation/nyt besøg/nyt 
møde   

 Pårørende/forældre skal selv 
kontakte PPR  

 Mister overblik pga. mange 
“afventende sager”  

 Irriterende at bede og forstyrre 
andre om at fremsende 
oplysninger 

 

 Holde styr på mange fysiske 
dokumenter  

Figur 13: Skema over painpoints 
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Bilag 6: Fælles fremtidige mål  
   

”Pilotafprøvning af standardiseret digital understøttelse af indsatser for 
udsatte børn på tværs af børne- og ungepsykiatrien, det sociale børne- 
og ungeområde, praktiserende læger og PPR/skole” 
  
På workshop 3 skulle deltagerne opstille fremtidige fælles mål for aktørernes fælles 
opgaveløsning omkring borgeren, som skal være styrende for de tværgående 
arbejdsprocesser og deling af relevant information omkring borgeren.  
  

Følgende fælles mål blev udarbejdet: 
  
  

● Borger/pårørende og fagpersoner skal have adgang og overblik over deres sags 
kontaktpersoner, relevante oplysninger og aktiviteter. 
 

●  Det skal være muligt at tilgå oplysninger/informationer på forskellige niveauer – fra 
overblik til detalje. 
 

● Lettere tilgængelighed til nøglepersoner i forløbet for fagpersoner og borgere/pårørende. 
 

● Oplysningerne og præsentationen af disse skal være brugervenlig. 
  

● Oplysningerne og præsentationen af disse skal være give bedre forudsætninger for 
inddragelse og bedre dialog for både fagpersoner og borgere/pårørende. 
 

● Overskuelig præsentation af oplysninger. Et samlet overblik over borgerens forløb. 
 

● Let adgang til tidstro og relevant data. 
 

● Overblik over mødeaktiviteter og elektroniske mødeindkaldelser (kalender). 
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Bilag 7: Forventet effekt af pilotprojektet 
 

Forventet effekt af pilotprojektet: “Pilotafprøvning af standardiseret 
digital understøttelse af indsatser for udsatte børn pa ̊ tværs af børne- 
og ungepsykiatrien, det sociale børne- og ungeomra ̊de, praktiserende 
læger og PPR/skole” 

 
1. De udsatte børn og unge samt deres familier oplever at indsatserne er koordineret 

på tværs af sektorer  
 

2. De udsatte børn og unge samt deres familier oplever, at de kun skal afgive den 
samme information en gang.  
 

3. De udsatte børn og unge samt deres familier oplever transparens og styring ved at 
kunne overskue hvem der deler data med hvem.  
 

4. De forskellige faglige medarbejder skal bruge mindre tid på at finde ud af, om der er 
iværksat andre relevante indsatser.  
 

5. De faglige medarbejdere oplever, at de oplysninger de modtagere fra andre 
fagområder og sektorer er mere forståelige.  
 

6. De relevante faglige medarbejdere har et konstant opdateret billede af hvilke øvrige 
indsatser borgeren modtager.  
 

7. De forskellige faglige medarbejder kan genanvende andres relevante data i deres 
eget sagsarbejde.  

 
 
 
 
 
 
 

  



Bilag 8: Evalueringsbesvarelser fagpersoner 
Samlet set er vurderingen af de fælles fremtidige mål og effekterne af projektet overvejende positiv. 

Det som vægtede mest var: 

• At fagpersonerne har adgang til og overblik over sagens kontaktpersoner, relevante data og
aktiviteter

• At det er er muligt at tilgå data og informationer på forskellige niveauer – fra overblik til detalje.
• At præsentationen af data og informationer giver bedre forudsætninger for inddragelse og bedre

dialog for fagpersoner imellem og med borgerne.

I forhold til effekterne af projektet blev følgende effekter overordnet vurderet positivt: 

• De udsatte børn og unge samt deres familier oplever, at indsatserne er koordinerede på tværs af
sektorer

• De udsatte børn og unge samt deres familier oplever, at de kun skal afgive den samme information
én gang

• De forskellige faglige medarbejdere skal bruge mindre tid på at finde ud af, om der er iværksat andre
relevante indsatser

• De relevante faglige medarbejdere har et konstant opdateret billede af, hvilke øvrige indsatser
borgeren modtager

• De forskellige faglige medarbejder kan genanvende andres relevante data i deres eget sagsarbejde.

Følgende blev vurderet mindre positivt: 

• De udsatte børn og unge samt deres familier oplever transparens og styring ved at kunne overskue,
hvem der deler data med hvem

• De faglige medarbejdere oplever, at de data de modtager fra andre fagområder og sektorer er mere
forståelige

Disse svar indikerer, at der er behov for tydeligt at kunne se, hvem der kan tilgå og hvem der tilgår hvilke 
data. Selv om man har en fælles it-platform taler man forskellige sprog og har forskellige kulturer.  
Forældrene vurderede det som gav størst værdi som: 

• At hele løsningen (demonstrationsløsningen) giver værdi. Ville ønske at den virker nu - og for andre,
at den virker. Som udsat familie har man brug for tryghed, og det kan løsningen.

• At alle fagpersoner har et sted, hvor de kan gå ind og kan nemt inden et møde med forældre eller
netværk forberede sig og være up to date.

Fagpersonernes og forældrenes forventninger til fremtiden er, at der bliver arbejdet videre med projektet og 
ikke mindst implementeringen, da de ser store potentialer for, at det kan bane vejen for nemmere datadeling 
til fordel for fagpersoner og ikke mindst borgere.  
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Evalueringsskema til fagpersoner vedr.
demonstrationsmodellen for
standardiseret digital understøttelse af
indsatser for udsatte børn og unge
10 responses

Din rolle i projektet

Hvad er din rolle i projektet?
10 responses

En del af arbejdsgruppe

En del af projektgruppen50%

50%
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Hvor mange workshops har du deltaget i? (skriv antal)
10 responses

Har du deltaget i opstartsmødet?
10 responses

2 4 6 7
0

1

2

3

4

5

2 (20%)

3 (30%)

1 (10%)

4 (40%)

Ja

Nej50%

50%
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Deltager du KUN i afslutningsmødet?
10 responses

Vurdering af de fælles fremsatte mål med
demonstrationsløsningen

Fagpersoner har adgang og overblik over sagens kontaktpersoner,
relevante oplysninger og aktiviteter.
10 responses

Ja

Nej

100%
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Det er muligt at tilgå oplysninger/informationer på forskellige niveauer
– fra overblik til detalje.
10 responses

Der er let at få adgang til oplysninger om nøglepersoner i forløbet for
fagpersoner.
10 responses

1 2 3 4 5
0
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4

6

8

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

7 (70%)

3 (30%)



04/09/2018 13.56Evalueringsskema til fagpersoner vedr. demonstrationsmodellen for …seret digital understøttelse af indsatser for udsatte børn og unge

Side 5 af 16https://docs.google.com/forms/d/1i6oNfE9dLHJgJu5NEOXx5tLLLbXfhzQdJVh_aXxFW7s/viewanalytics

Præsentationen af oplysninger/informationer er brugervenlig.
10 responses

Præsentationen af oplysninger/informationer giver bedre
forudsætninger for inddragelse og bedre dialog for fagpersoner.
9 responses

6

1 2 3 4 5
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1
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0 (0%)0 (0%)0 (0%)
1 (10%)

4 (40%)

3 (30%)

2 (20%)

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4
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0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (22.2%)

3 (33.3%)

4 (44.4%)
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Præsentationen af oplysninger/informationer giver bedre
forudsætninger for inddragelse og bedre dialog for borgere/pårørende.
9 responses

En overskuelig præsentation af oplysninger. Et samlet overblik over
borgerens forløb.
10 responses
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0
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6

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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6 (66.7%)

1 (11.1%)

1 2 3 4 5
0
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Let adgang til tidstro og relevant data.
10 responses

Overblik over mødeaktiviteter og elektroniske mødeindkaldelser
(kalender).
9 responses
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Skriv, hvis du har kommentarer til de fælles mål med
demonstrationsløsningen:
4 responses

Det er vigtigt at italesætte på alle de forudsætninger som skal være til stede i forhold til en
værdiskabende løsning i det "virkelige liv"

Svarene er givet ud fra at al relevant dokumentation er tilgængeligt. men væsentlige forudsætninger er
deSnition af hændelser, som resulterer i at dokumenter bliver tilgængelige på platformen, herunder hvem
skal lægge dokumentation ind, hvornår og hvordan afdækkes at det bliver en tværsektoriel sag osv

Den nuværende demo model virker lidt uoverskuelig og er ikke så brugervenlig. Med mere arbejde og
Snpudsning er jeg sikker på at den kan blive bedre til at give overblik.

Tidstro data kræver at relevant data er rettidigt overført (det gælder selve dataudvekslingen mellem
systemerne, men også at dette er sat i gang på rette tidspunkt) og om det er rettidigt afhænger meget af
hvem der har brug for hvilke data hvornår, hvilket ikke altid kan forudses.

Din vurdering af løsningens muligheder for at indfri de forventede
effekter af projektet

De udsatte børn og unge samt deres familier oplever at indsatserne er
koordineret på tværs af sektorer
10 responses
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De udsatte børn og unge samt deres familier oplever, at de kun skal
afgive den samme information en gang.
10 responses

De udsatte børn og unge samt deres familier oplever transparens og
styring ved at kunne overskue hvem der deler data med hvem.
10 responses

4

6

5 (50%)

1 2 3 4 5
0
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0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (10%)

2 (20%)

5 (50%)

2 (20%)



04/09/2018 13.56Evalueringsskema til fagpersoner vedr. demonstrationsmodellen for …seret digital understøttelse af indsatser for udsatte børn og unge

Side 10 af 16https://docs.google.com/forms/d/1i6oNfE9dLHJgJu5NEOXx5tLLLbXfhzQdJVh_aXxFW7s/viewanalytics

De forskellige faglige medarbejder skal bruge mindre tid på at Snde ud
af, om der er iværksat andre relevante indsatser.
10 responses

De faglige medarbejdere oplever, at de oplysninger de modtager fra
andre fagområder og sektorer er mere forståelige
10 responses

2

3
3 (30%) 3 (30%) 3 (30%)

1 2 3 4 5
0
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4

6

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (10%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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De relevante faglige medarbejdere har et konstant opdateret billede af
hvilke øvrige indsatser borgeren modtager.
10 responses

De forskellige faglige medarbejder kan genanvende andres relevante
data i deres eget sagsarbejde.
10 responses
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3 (30%)

4 (40%)

3 (30%)

1 2 3 4 5
0
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Skriv, hvis du har kommentarer til de forventede effekter af projektet:
3 responses

Det fulde udbytte opnås kun hvis der er stor disciplin omkring inddatering af oplysninger

Oplysninger fra andre fagområder og sektorer bliver ikke mere forståelige af at blive delt - jvf spm ovenfor.
Dette vil bl.a. kræve fællessprog

Systemet giver muligheder for at lette datadeling samt lave en koordineret tværsektoriel indsats. 

Men det fordre at systemet bliver let, intuitivt, samt kræver mindst muligt 'dobbeltregistrering' fra
brugerne.

Det eliminere heller ikke risikoen for misforståelser sektorerne imellem - måske endda tværtimod, da vi
risikere at få adgang til mere data end før. Jeg har en erfaring med, at vores ord ikke altid betyder det
samme på tværs af sektorerne.

Spørgsmål om arbejdsprocessen i projektet

Jeg har bidraget med min faglige viden til demonstrationsløsningen på
de workshops, som jeg har deltaget i
10 responses

4

6

5 (50%)

3 (30%)
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Der er fra projektgruppen blevet lyttet og arbejdet med den viden jeg
har bidraget med
10 responses

Jeg kan genkende mine bidrag fra workshops'ne i
demonstrationsløsningen
10 responses

0

2

4

6

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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Fremtiden for løsningen

Hvilken del af løsningen synes du giver mest værdi for brugerne? (skriv)
10 responses

Forløbsoversigten der skal skabe overblik over de indsatser der er lavet vedr. borgeren

At data kan deles og der gives et overblik/stamkort over kontaktoplysninger

Overblik over indsatser og fag-/kontaktpersoner

Adgangen til data/dokumenter

Det er den samlede løsningen, som giver værdi. Men på kort sigt vil alene et overblik over sagens
kontaktpersoner fra de respektive sektorer og afdelinger have høj grad af rationale

Muligheden for let at kunne tilgå hinandens data (med borgernes samtykke), uden at skulle skrive frem og
tilbage for at få tilsendt data.

At forældre ikke skal være tovholder, og rende mellem instanser. At viden deles og udredning og visitation
kvaliSceres. At henviser til psykiatrien er mere kvaliSceret

Tidslinje og indsats

At det er deres platform og ikke fagpersonernes. Løsningen skal være for dem og så kan de styrer hvem
der får adgang og til hvad.

Større datadeling og på sigt overblik, når løsning er kendt og brugerne er blevet fortrolige med at benytte
den

1 2 3 4 5
0
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4
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2 (20%)

4 (40%) 4 (40%)
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Hvad har du af forventninger til projektet i fremtiden? (skriv)
9 responses

At det afprøves i udvalgte regioner

At sagsforløbet koordineres bedre.

Projektet kan formentlig løfte relevante fokuspunkter ift. samtykke og andre juridiske forhindringer for
national og regional deling af sundhedsdata. Når disse er afklarede (evt. lovændringer), vil deling af data
blive udbredt på \ere områder. Dette projekt kan blive en forløber for deling af data generelt.

Jeg håber meget at det bliver realiseret i særdeleshed i relation til borgerne/udsatte børn og unge samt af
hensyn til professionelle ift tids- og ressourcebesparelser

Muligheden for at borgerne kan se deres egen data, samt mulighed for at give aktindsigt via en form for
borgerportal, så systemet ikke bliver endnu en stopklods for let og smidigt at dele data.

At data er lettere tilgængelig og arbejdsgange minimeres.visitation kvaliSceres. At det tværsektorielle
samarbejde lettes, og insatser koordineres.

At projektet bliver afprøvet i indsatsen og koordineringen af processerne med de faglige professioner
som fascilitatorer

Jeg ser gerne, at det bliver bredt nationalt og fungerer i stil med sundhed.dk

som ovenfor

Andre kommentarer (skriv evt.)
1 response

Har været en god proces, mange interessante dialoger. Proces/projektledelse har været varetaget
superSnt af KL og Symmetric. UdviklingsSrma, Kiatec kunne med fordel have deltaget i nogle af de
tidligere workshops, således at der hurtigere har været en fælles forståelse af projektrammer, tidligere
drøftelser mm. 
Men alt i alt et meget meget Snt projekt.
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Bilag 9: Evalueringsbesvarelser pårørende 

Opsamling interview med to forældre: 
Der er store forventninger fra begge forældre i forhold til, at demonstrationsløsningen bliver en realitet. De 
ønsker begge, at projektet kører videre, og at det gode arbejde kan benyttes til udbredelse. De pegede begge 
på, hvordan demonstrationsløsningen har kunnet hjælpe og smidiggøre deres børns forløb, hvis den allerede 
var i brug. Bl.a. i forhold til at sikre deling af viden om, hvad der sker med barnet, hvor indhold om “Forløb” 
i demonstrationsløsningen giver stor værdi.  
Desuden er kontaktdata fra “Kontaktpersoner” og “Dokumenter” også vigtigt for forældrene, da det vil give 
tryghed. Dels i forhold til hvem der er kontaktpersoner og hvordan disse kontaktes, dels hvilke dokumenter 
der er tilgængelige, og hvem de er delt med. I forhold til adgangen til løsningen er begge forældre enige om, 
at det er vigtigt, at man som forældre også kan få adgang til løsningen, fx på borger.dk eller sundhed.dk, 
hvor NemID benyttes. 

En af forældrene ønskede bl.a. at demonstrationsløsningen kan fungere som et værktøj til f.eks. den unge på 
over 15 år med diagnosen autisme. Der kan et samlet overblik over forløbet for behandlinger, indsatser mm. 
fungere som en mini-historie over, hvad den unge kan og ikke kan. Det kan være svært at sætte ord på egne 
evner eller mangel på samme, når man har diagnosen. Der kan et overbliksværktøj være meget behjælpeligt. 
Forælderen påpegede desuden vigtigheden af, at værktøjet også fortsætter med at virke i voksenpsykiatrien, 
når den unge blev 18 år.  
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Evalueringsskema til pårørende vedr.
demonstrationsmodellen for
standardiseret digital understøttelse af
indsatser for udsatte børn og unge
2 responses

Din rolle

Hvad er din rolle ift. projektet? (skriv)
2 responses

Forældre

forældre

Vurdering af de fælles fremsatte mål med
demonstrationsløsningen
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Borger/pårørende har adgang og overblik over sagens kontaktpersoner,
relevante oplysninger og aktiviteter.
2 responses

Det er muligt at tilgå oplysninger/informationer på forskellige niveauer
– fra overblik til detalje.
2 responses
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Det er let at få adgang til oplysninger om nøglepersoner i forløbet for
borger/pårørende.
2 responses

Præsentationen af oplysninger/informationer er brugervenlig.
2 responses
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Præsentationen af oplysninger/informationer giver bedre
forudsætninger for inddragelse og bedre dialog for borgere/pårørende.
2 responses

En overskuelig præsentation af oplysninger. Et samlet overblik over
borgerens forløb.
2 responses
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Let adgang til tidstro og relevant data.
2 responses

Overblik over mødeaktiviteter og elektroniske mødeindkaldelser
(kalender).
2 responses
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Skriv, hvis du har kommentarer til de fælles mål med
demonstrationsløsningen:
1 response

15-års problematikken ift. tidstro og relevant data.

Din vurdering af løsningens muligheder for at indfri de forventede
effekter af projektet

De udsatte børn og unge samt deres familier oplever at indsatserne er
koordineret på tværs af sektorer
2 responses

1 2 3 4 5
0.0

1.0

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (50%) 1 (50%)
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De udsatte børn og unge samt deres familier oplever, at de kun skal
afgive den samme information en gang.

2 responses

De udsatte børn og unge samt deres familier oplever transparens og
styring ved at kunne overskue hvem der deler data med hvem.
2 responses

1 2 3 4 5
0

1

2

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (100%)

1 2 3 4 5
0

1

2

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (100%)
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Side 8 af 13https://docs.google.com/forms/d/1a5F3PwpAsIGefYmliDR0GQ7yO1l4vVGxqQkZickN3XM/viewanalytics

De forskellige faglige medarbejder skal bruge mindre tid på at Onde ud
af, om der er iværksat andre relevante indsatser.
2 responses

De faglige medarbejdere oplever, at de oplysninger de modtagere fra
andre fagområder og sektorer er mere forståelige.
2 responses

1 2 3 4 5
0.0

1.0

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (50%) 1 (50%)

1 2 3 4 5
0

1

2
2 (100%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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Side 9 af 13https://docs.google.com/forms/d/1a5F3PwpAsIGefYmliDR0GQ7yO1l4vVGxqQkZickN3XM/viewanalytics

De relevante faglige medarbejdere har et konstant opdateret billede af
hvilke øvrige indsatser borgeren modtager.
2 responses

De forskellige faglige medarbejder kan genanvende andres relevante
data i deres eget sagsarbejde.
2 responses

1 2 3 4 5
0.0

1.0

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (50%) 1 (50%)

1 2 3 4 5
0

1

2

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (100%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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Side 10 af 13https://docs.google.com/forms/d/1a5F3PwpAsIGefYmliDR0GQ7yO1l4vVGxqQkZickN3XM/viewanalytics

Skriv, hvis du har kommentarer til de forventede effekter af projektet:
0 responses

No responses yet for this question.

Spørgsmål om arbejdsprocessen i projektet

Jeg har bidraget med min personlige viden til demonstrationsløsningen
møder og telefonsamtaler, som jeg har deltaget i
2 responses

1 2 3 4 5
0

1

2

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (100%)
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Side 11 af 13https://docs.google.com/forms/d/1a5F3PwpAsIGefYmliDR0GQ7yO1l4vVGxqQkZickN3XM/viewanalytics

Der er fra projektgruppen blevet lyttet og arbejdet med den viden jeg
har bidraget med
2 responses

Jeg kan genkende mine bidrag fra møderne i demonstrationsløsningen
2 responses

1 2 3 4 5
0

1

2

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (100%)

1 2 3 4 5
0.0

1.0

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (50%) 1 (50%)
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Side 12 af 13https://docs.google.com/forms/d/1a5F3PwpAsIGefYmliDR0GQ7yO1l4vVGxqQkZickN3XM/viewanalytics

Fremtiden for løsningen

Hvilken del af løsningen synes du giver mest værdi? (skriv)
2 responses

Hele løsningen - ville ønske at de virker nu. Og for andre, at den virker. Som udsat familie har man brug for
tryghed, og det kan løsningen.

at alle fagpersoner har et sted, hvor de kan gå ind, og kan nemt inden et møde med forældre eller
netværks - så kan de hurtigt forberede og være up to date

Hvad har du af forventninger til projektet i fremtiden? (skriv)
2 responses

At projektet kører videre og får det op og køre.

kæmpe store forventninger - det vil skabe en stor forandring i det offentlige. Kan spare penge.
Tværgående samarbejde i offentlig forvaltning og udvikle velfærdsbegrebet og være tidsbesparende - og
det bliver nødvendigt ikke dyrere. Borgere skal selv mere og mere og der skal understøttelse til at klæde
dem på.

Andre kommentarer (skriv evt.)
2 responses

Vil gerne kontaktes igen, hvis behov for det.

Godt arbejde.
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2.6 FLIS-projektets forankring i rammearkitekturen – del 2



FLIS-projektets mål og prioritering 

Den 5. december 2018 fastlagde FLIS styregruppen 10 projektmål for FLIS-projektet. Målene 

bygger på FLIS strategien fra 2015, input fra FLIS følgegruppen og den løbende dialog med 

kommuner. De 10 projektmål er illustreret i figuren nedenfor: 

 

 

 

Figuren illustrerer via pilene fra venstre mod højre, at nogle mål og indsatser er fundament for 

andre. Fx er et veldrevet FLIS-projekt med stor indflydelse for kommunerne et fundament for, at 

hele projektet er på rette spor. En velfungerende FLIS infrastruktur er fundament for, at 

kommunernes BI/LIS-leverandører kan levere gode løsninger til kommunerne, og en vedvarende 

datavalidering er fundament for kommunernes gevinster. 

Mål nr. ”1. ALLE 98 KOMMUNERS PROJEKT: FLIS drives effektivt, lovmedholdeligt, og med 

indflydelse for 98 kommuner.”  

KOMBIT skal drive projektet så effektivt som muligt, skal sikre at kommunerne sammen får afklaret 

lovgrundlaget for at bruge data, og at kommunerne sammen beslutter projektets indhold. Dette er 

generelt for fælleskommunale projekter. På FLIS er det et vigtigt mål, at alle 98 kommuner er med, 

for at FLIS kan være fælles platform for nøgletal. Eksempelvis når der indgås aftaler med staten, 

så man undgår forskellige og konkurrerende nøgletal i hhv. staten og kommunerne (mål 3-5-6). 

Mål 2-3-4 vedrører kernen i FLIS-projektet, nemlig selve FLIS-infrastrukturen og den fælles 

standardisering af data og nøgletal, der er basis for projektet. 

Mål nr. ”2. KILDEDATA TIL KOMMUNERNE: FLIS sikrer kildedata til rådighed fra kommunale og 

statslige systemer mv. månedligt evt. ugentligt el. dagligt”. 



Kildedata fra de fagsystemer mv., som kommunerne arbejder i til daglig, er forudsætningen for at 

FLIS kan beregne centrale og aktuelle nøgletal på fx kommunernes udgifter og aktiviteter til brug 

for analyse og benchmarking. Kommunerne har også brug for kildedata til mere detaljerede lokale 

LIS-behov, og adgang til kildedata er en forudsætning for, at FLIS jf mål 5 kan foretage andre 

dataleverancer for kommunerne til statslige myndigheder som fx statslige styrelser, Danmarks 

Statistik og Statens Arkiver.  

Desuden har kommunerne behov for ikke-kommunale kildedata fra statslige myndigheder, der 

vedrører kommunernes opgaveløsning, fx på sundhed og beskæftigelse. 

FLIS henter som udgangspunkt opdaterede kildedata hver måned. Iht. FLIS strategi skal det 

afklares, hvad kommunernes efterspørgsel, finansieringsmodel mv. er ift. hyppigere opdateringer 

af kildedata, herunder ugentligt og dagligt, bl.a. med involvering af Kommunernes It-Arkitekturråd. 

Mål nr. ”3. UDVIKLING AF STANDARDISEREDE NØGLETAL - FLIS udvikler nationalt 

standardiserede nøgletal og datakuber der måler kommunernes opgaver.” 

Det er en udfordring og skaber forvirring, hvis der er forskellige opgørelser af det samme nøgletal i 

fx FLIS, en statslige styrelse, Danmarks Statistik, et nationalt videncenter eller kommunens eget 

BI/LIS-system, eller hvis der bruges forskellige nøgletal om den samme opgave. Derfor ønsker KL 

og kommunerne et tæt samarbejde mellem disse parter, hvor der indgås aftaler og skabes enighed 

om deling af data og fælles opgørelsesmetoder, og som minimum større klarhed over forskelle, 

hvor det ikke kan lade sig gøre. Ønsket er, at de nøgletal, som kommunernes politiske og 

administrative ledelse hænger sammen uanset kilde, og at kommunen kan bruge FLIS datakuber 

til at analysere og forklare baggrunden for kommunens placering på nøgletal, de tilgår andre 

steder.  

Et andet aspekt ved standardiseringen er, at FLIS data og nøgletal skal være forankret i den 

fælleskommunale rammearkitektur, dvs at FLIS, kildesystemerne, BI/LIS-systemerne og de 

statslige parter skal have fælles standardiserede opfattelser af de data, som man udveksler, så 

data med samme navn kan tolkes ens i de forskellige systemer. Det er en forudsætning for høj 

datakvalitet. Denne indsats, fx nyttiggørelsen af de aktuelle de facto standarder i FLIS, vil blive 

modnet i dialog med Kommunernes It-Arkitekturråd. 

Målet vil især blive forfulgt ved etablering af nye dataområder i FLIS og ved større ændringer på 

eksisterende dataområder.  

Da styregruppen prioriterer ”kvalitet frem for kvantitet”, vil FLIS-projektet have større fokus på at 

løfte kvaliteten af det eksisterende FLIS end på at etablere nye dataområder. 

Mål nr. ”4. DRIFT AF NØGLETAL OG KUBER: FLIS drifter og supporterer nøgletal og datakuber 

med høj kvalitet”.  

Kvalitet er afgørende for en datainfrastruktur som FLIS, herunder navnlig datakvalitet. 

Fundamentet for datakvalitet er de månedlige kørsler på FLIS, hvor kommunerne og deres BI/LIS-

leverandører på kommuneniveau skal kunne se, om der eventuelt mangler eller er fejl på data i 

FLIS, fx fordi en dataleverance fra et kildesystem har manglet data, eller fordi en beregning er gået 

galt. Derved kan kommunen tage højde for eventuelle manglende data ved brug af nøgletal og 

datakuber, og fejlene kan blive rettet. Med de store datamængder i FLIS er der desuden fokus på 

løbende at styrke infrastrukturen. 



 

 

Mål 5-6-7 vedrører ikke FLIS-infrastrukturen, men de andre aktører, som rent faktisk bringer 

nøgletal ud til kommunerne og/eller modtager data fra kommunernes mange systemer, dvs. 

kommunernes BI/LIS-leverandører, statslige styrelser, Danmarks Statistik, nationale videncentre, 

etc. I henhold til KOMBITs strategis fokusområde 2 om ”Fælleskommunal It-sammenhæng” <link> 

er det en opgave for fælleskommunale projekter som FLIS at hjælpe kommunerne i at skabe 

sammenhæng, forenkle og optimere systemer og data i kommunernes samlede digitale 

”økosystem” på projektets område. 

Mål nr. ”5.KILDEDATA TIL STATEN MV. FLIS leverer kommunale kildedata samlet til staten mv. 

fx til DST”.  

I dag betaler kommunerne for, at deres mange fagsystemer mv. alle danner dataleverancer til de 

samme statslige parter mv. Hvis der fx findes tre konkurrerende leverandører på et område, så 

betaler kommunerne for, at hver af disse leverandører danner mere eller mindre parallelle 

dataleverancer til fx statslige styrelser, nationale videncentre, Danmarks Statistik, Statens Arkiver 

mv. I forlængelse af strategien for FLIS  bør antallet af dataleverancer kunne nedbringes. Det kan 

eksempelvis ske ved  at kildesystemerne leverer en bredspektret dataleverance til fx den 

fælleskommunale serviceplatform, hvorfra fx FLIS kunne danne et samlet udtræk til hver af de 

relevante statslige parter mv. Målsætningen er, at kommunerne ikke behøver at betale 

leverandørerne flere gange for parallelle dataleverancer. Målet og nødvendige indsatser vil iht 

styregruppens beslutning blive modnet nærmere mht business case, aftaler med staten mv. med 

tæt involvering af KL og Kommunernes It-Arkitekturråd. 

Mål nr. ”6. NØGLETAL TIL STATEN: FLIS leverer fælleskommunale nøgletal til staten som aftalt 

fx i ØA”.  

Danmark har en unik tradition for at kunne samles om fælles digitale infrastrukturer, og dette bør 

også være målet med hensyn til nøgletal og analysedata for kommunale opgaver. I forlængelse af 

mål nr. 3 om fællesoffentlig standardisering af nøgletal og data, er det målsætningen at forenkle 

produktionen af nøgletal, fx ved at give statslige parter adgang til FLIS-nøgletal.. For måling af 

kommunale opgaver bør dannelse af datagrundlag og beregning af nøgletal så vidt muligt ske via 

FLIS som en national infrastruktur. Såfremt der indgås sådanne aftaler, vil statslige aktører 

modtage datakuber på linje med kommunernes BI-leverandører, så alle tager afsæt i det samme 

datagrundlag. 

Mål nr. ”7. KOMMUNALT BI/LIS-MARKED: FLIS understøtter et dynamisk kommunalt BI/LIS-

marked”. Den tidligere fælles FLIS-portal løsning på FLIS-infrastrukturen er afviklet, fordi 

kommunerne ønsker, at deres BI/LIS-systemer tilvejebringes af markedet, hvormed FLIS data kan 

bruges i de værktøjer som kommunen allerede har. Det er derfor en vigtigt mål for FLIS at 

understøtte kommunernes BI/LIS-leverandører mest muligt, og projektet skal have et meget tæt 

samarbejde med leverandørerne. Det er samtidig et mål, at markedet er præget af konkurrence 

mellem både etablerede og nye BI/LIS-leverandører. 

 

 



Målene 8-9-10 vedrører brugen af FLIS i kommunerne, hvor værdien af FLIS-projektet skal komme 

til udtryk. Som for andre systemer skal der være vedvarende fokus på implementering af FLIS med 

gevinster for kommunerne. 

Mål nr. ”8. BI/LIS-KOMPETENCER: Kommunerne opbygger og rekrutterer BI/LIS-kompetencer”.  

BI/LIS er et nyt opgavefelt i kommunerne, og de fleste kommuner er i en fase, hvor man er ved at 

opbygge de fornødne kompetencer til for alvor at få glæde af ledelsesdata som fx data fra FLIS. 

FLIS-projektet skal understøtte denne udvikling. Målet, efterspørgsel, business case og de 

nødvendige indsatser skal modnes nærmere. Der kan bl.a. være behov for at øge interessen fra 

kursusudbydere, konsulenthuse mv. for ledelsesdata i kommunerne, samt for webinarer mv. om 

brugen af de konkrete dataområder fra FLIS. 

Mål nr. ”9. DATAVALIDERING: Kommunerne får høj datakvalitet via løbende datavalidering”.  

Styregruppen for FLIS giver datakvalitet absolut højeste prioritet i FLIS-projektet. Målet er, at alle 

dataområder valideres og genvalideres løbende, i en proces, hvor så mange valideringsopgaver 

som muligt løses centralt og kommunen kun skal fokusere på at rette data, forandre 

registreringspraksis eller afklare specifikke spørgsmål til lokale data. 

Mål nr. ”10. GEVINSTER: Kommunerne opnår gevinster med ledelsesdata, bl.a. data fra FLIS”.  

FLIS og brugen af ledelsesdata er ikke et lovkrav på linje med de fleste andre kommunale 

opgaver. FLIS-projektet og brugen af ledelsesdata fra fx FLIS skal derfor udelukkende bæres af 

kommunens gevinster. Ledelsesdata fra fx FLIS skal således sætte kommunen i stand til at træffe 

beslutninger, som giver kommunen fordele, der ikke kunne være opnået uden disse data. I 

forlængelse af datavalideringerne på FLIS dataområder vil FLIS-projektet derfor samle 

kommunerne på området om fx at udpege de BI/LIS-rapporter, som særligt kan bruges til at skabe 

gevinster – hvad enten der er tale om fx at få besparelser, forbedre kvalitet eller prioritere indsats. 

Disse rapporter vil FLIS-projektet så gå i dialog med BI/LIS-leverandørerne om at udbrede til alle 

kommuner, så hver kommune kan forholde sig til eventuelt at høste eventuelle gevinster. 

Styregruppens prioritering af de 10 projektmål 

FLIS styregruppe har prioriteret projektmålene med datavalidering, drift og BI/LIS-leverandørerne 

som de tre vigtigste målområder: 



 

De resterende fire målområder med hensyn til kildedata til kommunerne (2), kildedata og nøgletal 

til staten (5-6), samt kompetencer (7) har behov for at gennemgå en modning med hensyn til 

kommunal efterspørgsel, business case/finansiering og eventuelle nødvendige aftaler med staten. 

Når disse målområder er modnet, vil de kunne indgå som mere aktive projektmål for FLIS. 

Samme prioritering slår igennem med hensyn til, hvordan FLIS-projektet skal disponere og 

prioritere videreudviklingen af FLIS-infrastrukturen. Her har nødvendige ændringer af fx kildedata, 

samt rettelser af fejl og uhensigtsmæssigheder højere prioritet end tilføjelse af nye dataområder. 

Styregruppen har således indtil videre fravalgt at etablere et 9. dataområde i FLIS. Styregruppen 



har besluttet nedenstående principper for prioritering af FLIS videreudvikling:
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