
 

'Rammearkitekturen er fundamentet for, at kommunerne 

anskaffer effektive digitale løsninger, der styrker den 

kommunale opgaveløsning og skaber sammenhæng på 

tværs. Det sker med borgeren i centrum og på et åbent 

marked.' 

Vision for den fælleskommunale rammearkitektur, vedtaget af Kommunernes 

It-Arkitekturråd februar 2017. 
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1. Siden sidst  
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2. Drøftelsessager 

 

 

2.1. Et samlet patientoverblik 

SAG-2019-00171 Esben Dalsgaard, Sundhedsdatastyrelsen 

 

Baggrund 

Her skrives baggrunden 

 

Indstilling 

Her skrives indstillingen 

 

Sagsfremstilling 

Her skrives Sagsfremstillingen 

 

 

2.2. Migrationsstrategi i forbindelse med fælles standard for ud-
veksling af information på sundhedsområdet 

SAG-2019-00171 Esben Dalsgaard, Sundhedsdatastyrelsen 

 

Baggrund 

Den Gode Webservice (DGWS) er en national standard, der bl.a. fastlægger 

en sikkerhedsmodel for webservice-kald fra en serviceaftager (fx et EPJ, 

EOJ eller LPS system) til serviceudbydere inden for sundhedsområdet (fx 

Fælles Medicinkort). Standarden har været i brug siden 2006, men ønskes 

nu erstattet af en ny, da analyser påpeger, at DGWS har 1) anvendelses-

mæssige begrænsninger, 2) sikkerhedsmæssige udfordringer og 3) mangler 

compliance til standarder og marked. En analyse fra 2014 anbefaler, at man 

fremover benytter den fællesoffentlige web service profil (OIO IDWS) med 

en række ekstra krav, der sikrer, at internationale standarder på sundheds-

området overholdes (de såkaldte IHE profiler, herunder Cross-Enterprise 

User Assertion, XUA). 

Der er nu udarbejdet et forslag til en sådan profil, og denne vil kunne tages i 

brug ift. nye services.  Men spørgsmålet er, hvad der skal ske med de eksi-

sterende services, der bygger på DGWS. Hvor længe skal de holdes i live 

(og dermed hvor længe skal DGWS-profil, vejledninger, værktøjer og infra-

struktur stadig supporteres)? Er der sikkerhedsmæssige grunde til, at der 

bør ske en hurtig udfasning?  

 

Indstilling 

Projektet indstiller, at It-Arkitekturrådet: 
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- drøfter forslag til strategi for migration fra Den Gode Webservice 

(DGWS) til den fællesoffentlige webservice profil med ekstra krav, 

herunder krav om overholdelse af Cross-Enterprise User Assertion 

(IDWS XUA) 

- forholder sig til beslutningen om at vælge en lang migrationsfase. Et 

valg der begrundes i, at de forventede migrationsudgifterne for den 

enkelte aktør bliver væsentlig højere, hvis de kun har kort tid til at 

gennemføre migrationen.  

- påpeger eventuelle mangler i fremstillingen, der vil være vigtige at få 

udbedret, inden forslaget lægges til drøftelse i den nationale besty-

relse for sundheds-it 

 

Sagsfremstilling 

Et profilerings- og afprøvningsprojekt har over de sidste to år arbejdet med 

at tilvejebringe en ny standard/profil, den fællesoffentlige webservice profil 

med ekstra krav, herunder krav om overholdelse af Cross-Enterprise User 

Assertion (IDWS XUA), med tilhørende national infrastruktur og hjælpeværk-

tøjer. To nationale services (Fælles Medicinkort, FMK og DokumentDelings-

Servicen, DDS) er opdateret med IDWS XUA grænseflader og tre serviceaf-

tagere (piloter) integrerer med disse; en regional pilot som tilgår DDS, samt 

en kommunal- og en lægepraksis pilot som tilgår FMK. 

Medcom, lægepraksisleverandørerne, regionerne, kommunerne og deres le-

verandører har været repræsenteret i profileringsarbejdet, pilotafprøvningen 

og projektstyregruppen 

Projektet opdaterer profilerne på baggrund af erfaringerne med pilotafprøv-

ning. Når vejledninger og værktøjer ajourføres og de understøttende infra-

strukturkomponenter lægges i drift, da vil nye services kunne basere sig 

herpå.  

 

Der er imidlertid behov for, at man forholder sig til, hvad der skal ske med 

de eksisterende services, der følger DGWS. Et forslag til migrationsstrategi 

er derfor udarbejdet og drøftet i forskellige relevante fora:  

- NSP-faglig referencegruppe og NSP-styregruppe (da mange DGWS-

services understøttes af den Nationale ServicePlatform, NSP) 

- PL-forum (leverandørerne af lægepraksissystemer, LPS) 

- Regionernes IT-arkitekturråd (RITA) 

- Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur (RUSA)  

 

Desuden er migrationsstrategien forelagt projektets styregruppe, og der er 

kommet kommentarer herfra, som indarbejdes senere sammen med eventu-

elt input fra Kommunernes It-Arkitekturråd. 

 

 

Løsningsforslag 
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Der foreslås en strategi, hvor: 

 

1. Der foretages ikke større ændringer i DGWS og den infrastruktur der 

understøtter denne. Det kan betyde, at andre tiltag (f.eks. adgang til na-

tionale tjenester baseret på lokal autentifikation) først kan gennemføres 

efter migration til IDWS/XUA. 

2. For nye nationale services på sundhedsområdet er det strategien, at 

disse udelukkende udstilles via IDWS XUA grænseflader, da de aldrig 

tidligere har været tilgængelige via DGWS og dermed ikke påvirker ek-

sisterende integrationer. 

3. Eksisterende nationale serviceudbydere tilbydes opkobling til NSP, 

hvor der udvikles proxyservice(s), der mapper fra IDWS XUA til DGWS. 

Proxyservices udfases ved migrationsperiodens afslutning og service-

udbydere skal derfor selv skabe IDWS-snitflader inden migrationsperio-

dens udløb. Tilsvarende skal en DGWS snitflade opretholdes indtil det 

sidste anvendersystem migreres. Serviceudbydere, der ikke ønsker ud-

stilling via NSP-proxyservices skal etablere en IDWS-XUA snitflade in-

denfor en kort periode (f.eks. 1.5 år). 

4. ”Serviceaftagerne indenfor sundhedsområdet” (EOJ, EPJ, LPS mm.) får 

en lang tidsfrist (f.eks. 6 år) og dermed optimale betingelser til at plan-

lægge og gennemføre at skriftet fra DGWS til IDWS. 

 

Bilag: Migrationsstrategi 20190628 fra Sundhedsdatastyrelsen 

 

      

 

2.4. Samspillet mellem Kommunernes Data og Infrastruktur 
(KDI) og den fælleskommunale rammearkitektur 

SAG-2019-00171 Torben Mathisen, KL og Sisse Bang, KOMBIT   

 

Baggrund 

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 2016 – 2020 

og Monopolbrudsprogrammet har til dato sat retningen for udviklingen af den 

fælleskommunale rammearkitektur og realiseringen af Serviceplatformen 

med dens forretnings- og infrastruktur-tjenester. 

Rammearkitekturen har på en række områder skabt en nødvendig fælles-

kommunal konsensus gennem standardisering af udvalgte områder, som har 

sikret den nødvendige understøttelse af den fælleskommunale infrastruktur i 

form af Serviceplatformen (services) og de fælleskommunale støttesyste-

mer.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 
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- drøfter kommunernes fremtidige behov, herunder potentialet i samspil-

let i mellem Kommunernes Data og Infrastruktur (KDI) og rammearki-

tekturen. 

 

 

Sagsfremstilling 

Der har siden Kommunernes Data og Infrastrukturs (KDI) og rammearkitek-

turens start været et godt samspil mellem KDI og rammearkitekturen. Ram-

mearkitekturen har gennem sine arkitekturmål og arkitekturprincipper sat en 

retning for udviklingen af infrastrukturen og en række af KDI’s tjenester. 

Rammearkitekturens referencemodeller og referencearkitekturer har været 

et vigtigt forudsætningsarbejde for standardisering af støttesystemerne, ek-

semplificeret ved standardiseringsarbejdet på områderne Sag, Dokument, 

Organisation og Klassifikation, men også på tekniske områder som hændel-

sesdrevet arkitektur og beskedfordeling. 

 

På andre områder som fx Økonomi i Rammearkitekturen, Bevilling, Ydelse 

og Effektuering har tjenester i monopolbrudsprogrammet skabt de fælles-

kommunale standarder, der efterfølgende er optaget i rammearkitekturen. 

Det har gjort det muligt for andre udviklingsprojekter at skabe bedre sam-

menhæng gennem brugen af fælleskommunale standarder og genbrug af 

den fælleskommunale infrastruktur.  

 

Rammearkitekturen udgør i dag en vigtig del af den standardisering, der mu-

liggør en mere effektiv videreudvikling af Serviceplatformen og dens tjene-

ster.  

 

Men hvilke overordnede, kommunale behov skal Serviceplatform, KDI’s øv-

rige tjenester og rammearkitekturen dække i tiden efter 2020? 

Er der behov for tjenester, der fx understøtter dataanalyse, kunstig intelli-

gens, samtykke, pseudonymisering, eller anonymisering? Og i givet fald 

hvad stiller det af fremtidige behov for standardisering, fx datastandarder, 

klassifikationer, referencemodeller og referencearkitekturer? 

 

KL og KOMBIT præsenterer på mødet deres foreløbige tanker og et par kon-

krete forslag til indsatser, og rådets drøftelse vil være et vigtigt input til den 

videre udvikling af Serviceplatformens tjenester og rammearkitekturens 

standardiseringer. 

 

It-Arkitekturrådets drøftelse kan dels danne basis for mulige indsatser, der 

vil kunne iværksættes på kort sigt, dels danne afsæt for det videre strategi-

ske arbejde, herunder indgå i rådets temadrøftelse med KL’s direktion i sep-

tember 2019, som har et længere sigt. 
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2.5. ’Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata’: udvikling af 
Gateway  

SAG-2019-00171 Pernille Christensen, KL, og Mikkel Ebbesen, KOMBIT 

 

Baggrund 

I regi af Sundhedsdataprogrammet er iværksat et initiativ, som skal stille 

data på sundheds- og ældreområdet til rådighed på en smidig og effektiv 

måde. Initiativet er en del af projektet ’Synlige Kommunale Sundheds - og 

Ældredata’, forankret i KL’s kontor for Sundhed og Ældre.  Konkret vil initia-

tivet bygge videre på den pågående implementering af FSIII-metoden og re-

gistreringer i kommunernes EOJ-systemer. 

 

Projektet realiseres bl.a. via en konsulentanalyse samt et Proof of Concept 

og en pilot iht. KOMBITs innovationsmetode. Projektet har egen styre-

gruppe, men trækker på og inddrager andre fora på ældre- og sundhedsom-

rådet, så der sikres sammenhæng til den bredere vifte af initiativer på ældre- 

og sundhedsområdet, og samtidigt til FLIS kommunale styregruppe. 

 

Tidsplanen for projektet er Proof of Concept ultimo 2018, pilotløsning medio 

2019, udbud efteråret 2019 og idriftsættelse ultimo 2020. 

 

Projektets formål er at gøre valide data på sundheds- og ældreområdet i 

kommunerne tilgængelige på en effektiv og smidig måde. Dette skal ske 

gennem: 

 

 Tilvejebringelse af fælles datasæt, baseret på Fælles Sprog III til 

brug for kommuner og eksterne parter 

 

 Etablering af generisk it-løsning benævnt Gateway for lagring af 

data og deling af data mellem kommuner og eksterne parter (Sund-

hedsdatastyrelsen og de kliniske kvalitetsdatabaser i Regionernes 

Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP), aflevering til Danmarks Statistik 

m.fl.). KOMBIT er af KL blevet bedt om at indkøbe en Pilot-løsning, 

der har til formål at kvalificere et eventuelt kommende udbud. 

 

Gatewayen skal sikre: 

 Aflevering til og udstilling af data på platformen sker på en ensartet 

måde og via en standardiseret grænseflade, som bl.a. gør det muligt 

at videredistribuere data til andre databaser.  

 Det er let for en system-leverandør at udvide opsamlingen af data til 

flere områder  
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 Der er tale om en fælles offentlig løsning, som ikke begrænser sig til 

kommunal brug 

 

Dette er i kontrast til deling af data i dag, hvor de enkelte fagsystemer skal 

levere data til forskellige snitflader afhængigt af modtager, og hvor det er 

besværligt, tidskrævende og ofte dyrt at tilpasse snitfladerne til nye og æn-

drede data. Der er altså tale om en ny måde at dele data på, som vist i figu-

ren nedenfor. 

 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- tager status på projekt ’Synlige Sundheds- og Ældredata’ til efterret-

ning og giver input til, hvilke opmærksomhedspunkter projektet skal 

have ift. integrationer og den kommunale it-arkitektur  

 

Sagsfremstilling 

Projektets overordnede styregruppe godkendte i januar 2019 Pilotens mål-

hierarki, og der blev indgået aftale med Mjølner Informatics A/S om Pilot-løs-

ningen. Status for Piloten er pr. 11. juni 2019 i grøn. Dette betyder, at Pilo-

ten er blevet driftstestet som planlagt i maj måned 2019 og efterfølgende 

lukket igen.  

 

Piloten er evalueret i juni 2019, hvorefter der skal udarbejdes kravspecifika-

tion og udbudsmateriale. Udviklingen kan startes ultimo 2019 og en funge-

rende løsning planlægges idriftsat ultimo 2020. 

 

Allerede nu kan der ses følgende potentialer ved den pågældende platform:  

 

For det første, at det er muligt at skabe en snitflade, hvortil de enkelte fagsy-

stemer kan aflevere de ønskede data, som kræves hos fx de kliniske kvali-

tetsdatabaser. Dette i kontrast til i dag, hvor der er behov for eksterne 

webportalløsninger, hvor kommunerne som en ekstra registreringsbyrde ind-

beretter til de kliniske kvalitetsdatabaser.  
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For det andet, at én snitflade for indsamling af alle relevante data gør det 

muligt at genbruge data på tværs af dataområder og på den måde minimere 

dobbeltregistrering. 

 

For det tredje, en central løsning, som bygger på standarder, gør det muligt, 

at flere leverandører kan byde ind på fagsystemer. Fremfor nu hvor der op-

leves en afhængighed til de nuværende fagsystemer grundet de mange for-

skellige snitflader, som skal vedligeholdes for at kunne aflevere data til for-

skellige anvendelser.  

 

Der bliver i det kommende udviklingsarbejde lagt vægt på, at referencearki-

tekturen for løsningen skal udformes fællesoffentligt eftersom adgang til 

data skal være tværsektoriel og være kompatibel med den fælleskommunale 

rammearkitektur. 

  

Kommunalt samarbejde 

Grundlaget for Pilot-løsningen er skabt i samarbejde med en række kommu-

ner og øvrige interessenter. Køge Kommune og Sønderborg Kommune del-

tager som pilotkommuner. 

   

Vision 

Det nære sundhedsvæsen skal styrkes ved at udvik le kvaliteten af og sam-

menhængen i de indsatser kommunerne planlægger, gennemfører og følger 

op på. 

  

Mission 

Indsatserne på sundheds- og ældreområdet skal kunne analyseres på bag-

grund af klassificerede, strukturerede data fra de kommunale EOJ-systemer. 

Her tænkes på understøttelse af planlægning, styring, kvalitetsudvikling, 

forskning og synlighed af indsatser og effekt. 

 

Løsningen skal være: 

Det datagrundlag, der skaber værdi for den enkelte kommune i udvikling af 

sundhedsindsatsen gennem åbenhed og synlighed på tværs af stat og kom-

muner om kommunernes evne til at levere.  

 

Sammenhæng med øvrige initiativer 

Gatewayen, arkitekturen bag og brugen af data i denne har grundlæggende 

forretningsmæssige lighedspunkter med en række øvrige projekter i regi af 

KL/KOMBIT. Det drejer sig om: Komplekse borgerforløb for udsatte børn og 

unge, Helhedsorienteret indsats og Fællessprog III. Der er derfor, på direkti-

onsniveau i KL/KOMBIT, indledt en dialog om et styrket samarbejde imellem 
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disse forskellige projekter med det formål at bruge ressourcerne fornuftigt og 

undgå paralleludvikling. 

 

Fælles standarder for data 

Gatewayens snitflader baserer sig på den internationale standard HL7 FHIR. 

Sundhedsdatastyrelsen har nedsat et udvalg under RUSA (Det rådgivende 

udvalg for standarder og arkitektur), der arbejder med en dansk profilering af 

HL7 FHIR med henblik på at sikre sammenhæng og interoperabilitet i digi-

tale løsninger på sundhedsområdet. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet 

af de næste par år. Gatewayens profilering vil i en senere versionering 

kunne tilpasses den kommende danske profilering.  Brugen af HL7 FHIR er i 

overensstemmelse med det arbejde, der foregår i regi af Digitaliseringssty-

relsens initiativ 7.2. ’ Fælles standard for udveksling af information’. 

 

 

Tidsplan 

  

 

 

Konceptuel arkitektur   

 

 

 

 

Pilotudperiode

Februar -maj 2019

Pilotevaluering

juni 2019

Beslutning om 
udbud og indkøb

aug-sept. 2019



IT-Arkitekturrådet  | 27-08-2019 

 SIDE  |  12 

2.6. Tværfaglig begrebsafklaring af sagsbegrebet 

SAG-2019-00171 Klaus Rasmussen, KOMBIT 

 

Baggrund 

Flere af kommunens fagsystemer skal kobles til de fælleskommunale indek-

ser (sags-, ydelse- og dokumentindeks) over de kommende år. En indle-

dende afdækning af fagsystemer inden for social-, sundheds- og omsorgs-

området har vist, at de fleste systemer på disse områder ikke har et klart 

sagsbegreb. Fælles Sprog 3 (FSIII) og Fælles Faglige Begreber (FFB), som 

er de fælles begrebsmodeller på områderne, indeholder heller ikke et sags-

begreb, som kan matches mod indekserne. Dette er som minimum et pro-

blem for SAPA og for Borgerblikket. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet drøfter:  

 om det kan anbefales at igangsætte en tværfaglig begrebsafklaring 

af sagsbegrebet på social-, sundheds- og omsorgsområdet.  

 om det kan anbefales at gennemføre en fast-track analyse i regi af 

KOMBITs tilslutningsforløb i efteråret for social-, sundheds- og om-

sorgssystemer sideløbende med, at en grundigere begrebsafklaring 

igangsættes. 

 

Sagsfremstilling 

For at sikre, at kommunerne får den maksimale værdi ud af investeringen i 

hhv. SAPA, Borgerblikket og de fælleskommunale indekser, er KOMBIT i 

gang med at tilslutte relevante fagsystemer til indekserne, så deres sager, 

dokumenter og ydelser kan ses i ovennævnte overbliksløsninger.  

 

Problemstilling 

KOMBIT er pt. midt i første tilslutningsforløb med leverandører af ESDH-

systemer og fagsystemer på beskæftigelsesområdet. Sideløbende har 

KOMBIT gennemført en indledende dialog med nogle af de store IT-

leverandører inden for social-, sundheds- og omsorgssystemer, for at af-

dække hvor godt et match der er mod indeksernes informationsmodel. 

Denne afdækning har vist, at de fleste kommunale social-, omsorgs- og 

sundhedssystemer ikke indeholder et egentligt sagsbegreb. 

 

De fleste af ovenstående fagsystemer har for hver borger en form for ’for-

løb’, som dækker perioden, fra borgeren kommer i kontakt med kommunen, 

og frem til behandlingen af borgeren er afsluttet. Som en del af dette forløb 

modtager/bevilges borgeren en eller flere indsatser, som kan bestå af flere 

ydelser. Men der er ikke nogen sag i denne struktur. 
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Det har indledningsvist været forsøgt at oversætte et af ovenstående begre-

ber – forløb, indsats, ydelse - til at være sagen, og hver model har sine for-

dele og ulemper, og ingen af dem er entydigt den rette løsning. Samtidig 

skal de data, der vises i SAPA og Borgerblikket, stadig være genkendelige 

for sagsbehandleren på fagområdet. 

 

Det kan i sammenhæng med ovenstående diskuteres, om vi overhovedet 

har brug for en sag på alle fagområder. I den forbindelse kan vi kigge på for-

målet med hhv. SAPA og Borgerblikket. Begge løsninger har det formål at 

vise hhv. medarbejderen i kommunen og borgeren selv et overskueligt over-

blik over alle de forhold, som borgeren har med kommunen. Af den grund 

har det været forventningen, at alle borgerens interaktioner med kommunen 

på tværs af alle kommunens fagområder dokumenteres i sager. En konse-

kvens af ikke at finde et passende sagsbegreb på social-, sundheds- og om-

sorgsområderne vil være, at overblikket over borgerens sager ikke vil inde-

holde interaktioner med borgeren på ovenstående områder, og dermed ikke 

længere har potentialet til at blive det fulde overblik over borgeren, som 

både SAPA og Borgerblikket er skabt for at levere. 

 

Tværfaglig begrebsafklaring af sagsbegrebet 

På baggrund af ovenstående ses et behov for at gennemføre en detaljeret 

tværfaglig begrebsafklaring af sagsbegrebet i et samarbejde mellem KL og 

KOMBIT med involvering af kommunale forretningsarkitekter. Afklaringsar-

bejdet bør tage udgangspunkt i arbejdet med FSIII og FFB, samt inddrage 

FHIR-standarden, som relevant udvekslingsformat på sundheds- og om-

sorgsområdet. 

 

I tillæg til ovenstående anbefales det, at krav i forvaltningsloven samt stil-

lingtagen til enkeltsagsprincippet indgår i afklaringsarbejdet. 

 

Konklusionen på afklaringsarbejdet bør ikke nødvendigvis være at presse 

alle fagområder ind i en fælles sagsforståelse. Arbejdet kan også resultere i 

tilpasninger af overbliksløsningernes måde at sammenstille et overblik over 

borgeren på og tilpasninger af måden vi definere sagsindekset på.  

 

Fast-track analyse 

SAPA-projektet er af SAPA-styregruppen, og i ugentlige henvendelser fra 

kommunerne, blevet bedt om hurtigst muligt at sikre flere data i indekserne, 

så overblikket i SAPA bliver bredere og dermed opnår en større anvendelig-

hed og værdi for brugerne. Derfor er SAPA-projektet ikke interesseret i at 

sætte integrationerne til social-, sundheds- og omsorgssystemerne på hold, 

indtil den detaljerede begrebsafklaring af gennemført.  
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For ikke at forsinke arbejdet med tilslutning af fagsystemerne, som er plan-

lagt til at starte medio september 2019, ønsker KOMBIT at gennemføre en 

fast-track analyse i regi af tilslutningsforløbet i efteråret for social -, sund-

heds- og omsorgssystemer sideløbende med, at en grundigere begrebsaf-

klaring igangsættes. Fast-track analysen skal resultere i en praktisk anven-

delig begrebsmapning på tværs af fagområderne ud fra et begrænset analy-

segrundlag. Et muligt resultat er dog også, at der ikke findes en løsning, og 

at arbejdet med den detaljerede afklaring må afventes. 

 

Fordelene ved også at gennemføre en fast-track analyse er fremdrift samt at 

erfaringer fra tilslutningsarbejdet kan indgå i den detaljerede begrebsafkla-

ring. Ulempen er, at der må påregnes ændringer til integrationerne, når den 

endelige begrebsafklaring foreligger.  

 

Ressourcer og finansiering 

Indsatsen, der skal lægges, for at gennemføre hhv. den detaljerede be-

grebsafklaring og fast-track analysen ligger ud over scopet for det tilslut-

ningsarbejde, som KOMBIT gennemfører på vegne af SAPA og Borgerblik-

ket. Derfor skal der findes både finansiering og ressourcer til gennemførel-

sen.  

 

Arkitekturrådets drøftelse og holdning til nærværende problemstilling vil 

indgå i arbejdet med at afklare nødvendige ressourcer og finansiering. Drøf-

telserne kan på det foreliggende grundlag naturligvis ikke munde ud i en 

egentlig godkendelse af igangsættelse af arbejdet, da indstillingen hverken 

indeholder nærmere beskrivelse af opgaven, nødvendige ressourcer, esti-

mater eller en mulig finansieringskilde. 

 

Konsekvens ved ikke at gennemføre ovenstående 

Hvis hverken den detaljerede begrebsafklaring eller fast-track analysen gen-

nemføres, må KOMBIT overlade fortolkningen af sagsbegrebet til fagsystemsle-

verandørerne og deres kommunekunder, hvilket forventeligt vil betyde forskel-

lige løsninger på samme problemstilling, hvorved data i sags-, dokument- og 

ydelsesindekset bliver svært sammenlignelige. 

 

 

2.7. Afrapportering fra Arkitekturboards møder 

SAG-2019-00171 Vibeke Normann 

 

Baggrund 

I governancemodellen for den fælleskommunale rammearkitektur, som I t-Ar-

kitekturrådet vedtog ultimo 2016, indgår et Arkitekturboard, som agerer på 

mandat af It-Arkitekturrådet. Det indgår i modellen, at Arkitekturboard afrap-

porterer fra sine møder på førstkommende It-Arkitekturrådsmøde. 
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Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

– tager afrapporteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekturboards møde den 25. marts 2019 vedr. 6 grunddatabygge-

blokke 

 

Opsummering af Arkitekturboards udtalelse fra mødet: 

Byggeblokkene Adresse, Virksomhed, Person, Fast ejendom, Bygværk og 

Geografisk inddeling godkendes af Arkitekturboard med følgende kommen-

tarer: 

• Formidlingen af de forretningsmæssige aspekter ved byggeblokkene 

kan med fordel udbygges med yderligere anvendelsesorienteret tekst, ek-

sempler, samt supplerende kommunal viden (Evt. historisk). Eksempelvis 

kan FKG være et supplement til byggeblokken Geografisk inddeling.  

• Byggeblokken Fast ejendom kan opsplittes i fire separate byggeblokke: 

Bygværk (eksisterer allerede som byggeblok), Ejendomsvurdering, Matr ikel 

og Ejerfortegnelse. Fast ejendom vil dermed ikke være en Byggeblok, men 

en samling af de fire førnævnte byggeblokke.  Opsplitningen af byggeblok-

ken Fast ejendom til fire separate byggeblokke følger hermed bedre delmo-

dellerne i grunddata, samt konceptet for byggeblokke i den fælleskommu-

nale rammearkitektur. 

 

Arkitekturboards møde den 24. juni 2019 vedr. den kommunale domæ-

nestruktur, kriterier for fælleskommunal rammearkitektur m.m. 

 

Opsummering af indstillingen 

Følgende arkitekturprodukter var til behandling med henblik på godkendelse 

til optagelse i den fælleskommunale rammearkitektur: 

 

• Den kommunale domænestruktur  

• Kriterier for, hvad der er fælleskommunal rammearkitektur 

• Styringsmodellen for INFO inkl. statusangivelse for indhold i rammear-

kitekturen 

 

Opsummering af Arkitekturboards udtalelse fra mødet: 

Den kommunale Domænestruktur blev godkendt i sin helhed på overordnet 

plan til niveau 2, med kommentar om at der er behov for yderligere inddeling 

på fx social og sundhedsdomænet, da Niveau 2 for indeværende ikke er fyl-

destgørende og dermed retvisende for domænets bredde og komplekse 

struktur. Boardet anbefalede, at domænestrukturen udbygges yderligere 
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eks. et niveau 3, dels i form af konkrete kortlægninger af fx kommunale sy-

stemer, blanketter o.lign., men også at strukturen tilpasses og udbygges for 

de enkelte domæner i samarbejde med repræsentanter fra kommunerne. 

 

Kriterier for rammearkitektur blev godkendt med enkelte tilføjelser, herunder 

at elementet skal bidrage til at skabe sammenhæng, genbrug og anvendelig-

hed for kommunerne. Kriteriet: ”er en ’grundplan’ (domæneoversigt) over 

den kommunale forretning, som kan understøtte KL’s interessevaretagelse”  

ændres til kriteriet: ”bidrager til at løse et kommunalt forretningsbehov (di-

rekte eller indirekte)”.  

 

Styringsmodellen for indhold på INFO godkendes overordnet, men med for-

behold for at de elementer af styringsmodellen, der direkte vedrører den 

fulde governance af rammearkitekturen, flyttes til det rette dokument (Gover-

nanceproces for den fælleskommunale rammearkitektur - inkl bilag), så sty-

ringsmodellen kun omhandler udmøntningen og visningen af indhold på 

INFO. Det drejer sig fx om afsnittet om Overholdelse og anbefaling.  

Model for angivelse af status på INFO blev ligeledes godkendt, med kom-

mentarer om at der bør skabes bedre sammenhæng mellem ordbruget ift. 

lab / kandidater til rammearkitektur mv. da det fra brugersiden er uklart.  
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3. Status for program "Sammenhæng og gen-
brug af rammearkitektur (SAGERA)"  

 

 

3.1. Programstatus 

SAG-2016-03827 Jan Struwe Poulsen 

 

Baggrund 

Programmet "Sammenhæng og genbrug med rammearkitektur" udgør en del 

af den fælleskommunale digitaliseringshandlingsplan 2016-2020. Program-

met består af fem projekter, og It-Arkitekturrådet er ekstern styregruppe for 

programmet 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- tager den overordnede programstatus til efterretning og giver input 

til justering af programmets indsatser 

 

Sagsfremstilling 

For at sikre, at kommunernes vinkel på, hvilke arkitekturprodukter der er de 

rette at udarbejde i projekt 1, har projektet i maj/juni gennemført en række 

interviews og en heldags workshop med udvalgte, kommunale arkitekter om 

kommunernes behov ifht rammearkitekturen. Der var specielt efterspørgsel 

efter retningslinier vedr. implementering af National Standard for Identiteters 

Sikringsniveauer (NSIS), komponent til Samtykke og Fuldmagt, samt vejled-

ninger vedr. sammenhæng mellem lokale og nationale klassifikationer. 

Disse behov vil blive inkorporeret i projektets arbejdsplan for de kommende 

12-18 måneder. Et antal kommunale arkitekter er blevet tilknyttet projektet 

som ’kommunale livliner’. 

  

Udover de produkter, der er færdiggjort og godkendt af Arkitekturboard, jf 

sag 2.7, arbejder KL-arkitekterne pt med følgende indhold til den fælleskom-

munale rammearkitektur: en oversigt over klassifikationer, byggeblokkene 

Myndighed, Lokation, Aktør, Bevilling, Ydelse og Effektuering, en samtykke-

komponent, en referencearkitektur for Observation og Måling samt et antal 

byggeblokke vedr. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR), som kommunerne 

kan anvende i forberedelsen til integration til SKAT’s nye inddrivelsessy-

stem.   
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Kommunernes It-arkitekturnetværk afholdt tre regionale netværksmøder i 

juni 2019. Der er tilmeldt 57 kommuner, og omdrejningspunktet for net-

værksmøderne var for det første en workshop om idéer til projekter, der kan 

søge midler fra rammearkitekturpuljen. Deltagerne på de tre møder udarbej-

dede i alt 18 idéer til mulige projekter, der kan søge støtte fra rammearkitek-

turpuljen.  

 

Derudover var det andet tema på møderne National Standard for Identiteters 

Sikringsniveauer (NSIS) og kommunernes tilgang til autentificering, registre-

ring og udstedelse af elektroniske identiteter. Der var dels et oplæg fra Mi-

chael Hald fra KL, som er ansvarlig for kommunernes implementering af 

NSIS og dels et kommuneoplæg om konkrete erfaringer med digitale identi-

teter i henholdsvis Esbjerg og Viborg. Derudover introducerede Rasmus 

Iversen fra KOMBIT til indholdet i standarden. Udfordringerne i forbindelse 

med kommunernes implementering af NSIS blev drøftet i grupper, og der 

blev samlet op og givet input til Michael Halds videre arbejde med planlæg-

ning af et NSIS seminar i september. 

 

Kommunernes it-arkitekturuddannelse blev gennemført igen i første halvår 

2019 i både Jylland og København. Der var sammenlagt ca. 25 deltagere på 

uddannelsen i denne omgang. Evalueringerne fra sidste runde skal danne 

basis for en gennemgribende revision af uddannelsen, således at den kan 

ramme plet i fht kommunernes behov. 

 

KL udbyder i samarbejde med Strand & Donslund, KOMBIT og KITA et to-

dages kursus om arkitekturmodellering med ArchiMate. ArchiMate er et an-

erkendt, udbredt og modent modelsprog til forretnings- og it-arkitektur. Kur-

set udbydes på opfordring fra en række af de kommuner, der deltager i arki-

tekturnetværket. Kurserne afholdes i Aarhus og København i november/de-

cember 2019.  
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4. Eventuelt 

 


