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Baggrund

Rammearkitektur, sagsindeks og SAPA
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Baggrund

KOMBITs tilslutningsforløb for fagsystemer til indekserne

Hvad består et tilslutningsforløb i:

 Forretningsmæssige afklaringer

 Ibrugtagningshjælp

 Vurdering af løsningsmodeller

 Compliance test inkl. datamapning

 Første kommune i produktion

ESDH OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL/SUNDHED/OMSORG

SUNDHEDSPLEJE, TANDPLEJE, PPR, PLADSANVISNING

TEKNIK & MILJØ, BORGERSERVICE m.fl.

Marts 2019 August 2019 Juli 2020 ?

Tentativ plan!



Baggrund

Foranalyse på Social/Sundhed/Omsorg for scopeafklaring

SOCIAL/SUNDHED/OMSORG

Juni ‘19
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Konklusion:

• Fagsystemerne har ikke noget genkendeligt sagsbegreb

• Flere systemer har leveret sager til KMD Sag – men er det på samme måde?

• Leverandørerne var klar på at tage opgaven på sig sammen med KOMBIT

• Scope for fase 2 skal dække bredt, så vi får en samlet afklaring

Systemerne er: EG Sensum, KMD Nexus, Systematic Cura, DXC Vitae



Baggrund

Sammenhæng til Fælles Sprog III og Fælles Faglige Begreber

FÆLLES FAGLIGE 

BEGREBER



Veje at gå…

Fagsystemets 

begreber og data 

oversættes til et 

sagsbegreb

Fagsystemer uden 

sagsbegreb kobles 

ikke til sagsindekset

• Hvordan sikres sammenligneligheden 

mellem fagsystem og overblikssystem?

• Skal hver leverandør selv beslutte 

hvordan der oversættes, eller skal der 

udarbejdes en fælles standard?

• Skal SAPA og Borgerblikket ikke give 

et så fuldstændigt overblik som 

muligt?

• Skal overbliksløsninger sammenstille 

sager med andre objekter/begreber 

for at danne overblik?



ELLERHVERKEN

Hvor er mit 

overblik?

Jeg kan ikke 

genkende det 

du ser!



Begrebsafklaring for sagsbegrebet

Hovedanalyse og fast-track i sammenhæng med tilslutningsforløb

 Fordi den brede anvendelse 

af SAPA ikke må forsinkes

 Skal resultere i en praktisk 

anvendelig begrebsmapning

 Begrænset analysedybde

 Erfaringer overdrages til 

hovedanalysen

 KOMBIT med inddragelse af 

KL og pilotkommuner

Tilslutningsforløb for SOCIAL/SUNDHED/OMSORG

Fast-track analyse

Hovedanalyse: Detaljeret tværfaglig begrebsanalyse 

 Udgangspunkt i FSIII og FFB 

 Generelle anbefaling til sagshåndtering, bl.a. 

om anvendelse af enkeltsagsprincippet 

inddrages 

 Fremtidig  brug af FHIR-standarden bør også 

inddrages

 Samarbejde mellem KL, kommuner og KOMBIT



DRØFTELSE

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 
omsorgssystemer sideløbende med, at en grundigere 
begrebsafklaring igangsættes

NB: Hvis analyserne skal igangsættes, skal der findes selvstændig finansiering


