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1 BUSINESS CASE 
 

De væsentligste rammer for projektet er fastlagt i projektets Business case. Business casen definerer, 
hvilken værdi (gevinst), som projektet skal bibringe projektets interesenter, og via hvilke leverancer. 

1.1 Formål og baggrund 
 

Projektet skal udvikle en teknisk løsning, hvor kommuner og andre aktører fx staten får mulighed, at bruge 
data baseret på FSIII til ledelsesinformation og statistik (sekundær brug). Det drejer sig om data, som siger 
noget om: Borgernes tilstande, funktionsevneniveau og hvilke indsatser disse får på tværs af kommuner på 
et aggregeret niveau. Oplysninger om borgernes tilstande og funktionsevneniveau sammenlignet med 
andre kommuner giver mulighed for kommunen at vurdere kommunale indsatser og opgaver i egen praksis 
og dermed forbedre grundlaget for kvalitetsudvikling, prioritering og styring af egne indsatser og opgaver.  

Dermed er de forretningsmæssige formål med løsningen: At forbedre grundlaget for kvalitetsudvikling, 
prioritering og styring. Den tekniske løsning vil også give kommunerne en mulighed i at skabe ensartethed i 
indsatser på tværs af kommuner, da det nu bliver muligt at se den enkelte kommuner sammenlignet med 
andre.  

Med løsningen bliver det også muligt at få et samlet overblik over kommunernes indsatser (baseret på 
FSIII) på sundhed- og ældreområdet, samt borgernes helbreds- og funktionstilstande – herunder niveauer.  

Udover de ovenstående forretningsmæssige fordele, vil løsningen også kunne synliggøre uensartede 
registreringer og dokumentation på tværs, og dermed vil løsningen også tilfredsstille et forretningsbehov i at 
højne validiteten i data.  

På kort sigt vil løsningen skulle løse det forretningsmæssige behov for ensartet registrering og 
dokumentation ved hjælp af FSIII. De øvrige forretningsmæssige formål har et længere sigte, da data først 
skal have en så høj kvalitet, at sammenligninger giver mening. 

Udvikling af løsningen er en del af projektet ’Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata’, som er 
finansieret af decentrale midler fra Sundhedsdataprogrammet, et nationalt udviklingsprogram med fokus på 
udvikling af fælles infrastruktur. Det er endvidere aftalt i økonomiaftale 2019 mellem regeringen og 
kommunerne, at data baseret på FSIII skal stilles til rådighed i 2020.  

I projektets etablerings- og forberedelsesfase er der gennemført en pilot for en kommende løsning, og på 
den baggrund er der formuleret en minimumsløsning, dvs. den løsning, som der er tilgængelig, når 
nærværende projekt er afsluttet.  

Nærværende projekt, som denne PID beskriver er minimumsløsningen, som på sigt skal være med til at  
realisere en fuld skala implementering af en løsning, som  giver kommunerne og andre sundhedsaktører 
mulighed for at benchmarke på tværs af kommuner med henblik på styring og kvalitetsudvikling på 
sundheds- og ældreområdet. Dette betyder, at gatewayen som minimum  

• Skal give kommuner mulighed for at sammenstille data på tværs af kommuner via det Fælles 
Kommunale Ledelsesinformation, FLIS og via en offentlig KL-portal i stil med FLIS’s – 
Styringscockpit. 
 

• Skal aflevere strukturerede Fælles Sprog III data systematisk til Sundhedsdatastyrelsen for alle 98 
kommuner. Gatewayen har i første version fokus på udvalgte FSIII-data – helbredstilstande, 
funktionsevne, indsatser (niveau 2) og funktionsevneniveau alle med cpr-numre og tidsstempler.  
 

• Skal teknisk forberedes til at kunne aflevere data til den kliniske kvalitetsdatabase Dansk 
Hjerterehabiliterings Database (DHRD)  
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Gatewayen er en forudsætning for, at der kan dannes et tværkommunalt datagrundlag, som vil give 
mulighed for at etablere indikatorer for det kommunale sundheds- og ældreområde.    

Styregruppen for Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata har godkendt følgende målbillede for 
løsningen:  

▪ Løsningen indeholder FSIII-data for indsatser, tilstande, funktionsevne, funktionsevneniveau 
tidsstempler og cpr-numre 

▪ Et krav til løsningen er, at den skal fungere sammen med FLIS, så der kun er én indgang for 
kommunen.  

▪ Kommuner får mulighed for at se egne data under forudsætning af juridiske og sikkerhedsmæssige 
godkendelser  

▪ Aflevering af strukturerede fælleskommunale FSIII data systematisk til Sundhedsdatastyrelsen (på 
sigt Danmarks Statistik)  

▪ Der udvikles en løsning, der forberedes til at kunne aflevere data til relevante kliniske 
kvalitetsdatabaser herunder Dansk Hjerterehabiliterings Database (DHRD)  

▪ Sikre adgangsstyring i administration af data, så ingen får uretmæssigt adgang til disse. 

▪ Løsningen baserer sig på begrebsmodellen fra den internationale standard HL7 FHIR, som er 
afprøvet i piloten med henblik på, at snitfladen bliver leverandøruafhængig, at data kan valideres 
for komplethed, og at løsningen er skalerbar ift fremtidige behov. Piloten konkluderede, at trods en 
umoden dansk profilering, vil det være billigere og hurtigere at tilrette løsningen fra gatewayens 
profilering af HL7 FHIR til en fremtidig dansk profilering end at skulle konvertere fra andre snitflader 
fx HL7 CDA. 
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1.2 Interessenter og værdiskabelse (business case) 
 
Projektets vigtigste interessenter omfatter modtagerne af projektets leverancer – henholdsvis de 98 
kommuner og Sundhedsdatastyrelsen – samt de EOJ-leverandører, der skal levere de kildedata, som er 
forudsætningen for hele projektet. Hertil kommer KL, som på kommunernes vegne har indgået 
Økonomiaftalen med Regeringen, hvor projektet er aftalt – samt øvrige sundhedsparter, der kan have en 
interesse i projektets positionering i sundhedssektorens arkitektur. I tabellen nedenfor er givet en vurdering 
af de primære interessenters ønskede eller aftalte værdi af projektet, de mulige konfliktpunkters håndtering, 
samt interessentens involvering i projektet. 
 

 
 
Interessentanalysen illustrerer, at projektets primære afsæt Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, 
mhp Sundhedsdatastyrelsen og med en bredere kreds af Sundhedsvæsenets parter i regi af 
Sundhedsdataprogrammet mhp DHRD/RKKP. Kommunerne og Sundhedsdatastyrelsen anses som  
projektets vigtigste interessenter og målgrupper.  
  
Sekundært er EOJ-leverandørerne, navnlig de private leverandører, en helt central interessent, som på 
lang sigt alle har glæde af projektets standardisering af data, men som kortsigtet har en naturlig økonomisk 
interesse i projektet, da det kan ses som en kilde til ekstra udviklingsopgaver og dermed kilde til indtjening, 
der ikke nødvendigvis flugter med kommunernes interesse i en så billig og kosteffektiv løsning, som det er 
muligt. Leverancerne af EOJ-kildedata og betalingen for driften heraf er derfor ligeledes et tema i 
risikoanalysen senere i PID. 
 
Interessentanalysen påpeger derudover klassiske konfliktpunkter med hensyn til prioritering af knappe 
ressourcer. Dette ligeledes behandles nærmere i risikoanalysen, da det kan true projektets fremdrift. 
Konkret kan der komme en vanskelig prioritering overfor to andre ligeledes politisk vigtige leverancer, 
Elevfravær og Personale/KRL, i den release af FLIS, hvori projektets kerneleverance er med. 
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DHRD/RKKP og DST er væsentlige interessenter på længere sigt, når en større del af FSIII er modnet nok 
til at kunne blive en del af det fælles generiske datasæt, så DHRDs og DSTs behov bedre kan dækkes. 
Endelig har de øvrige sundhedsparter som fx almen praksis og regionerne interesse i projektet. 

1.3 Leverancer og kvalitetskrav 
Udviklingsprojektet skal frembringe en it-systemleverance (it-løsningslandskab), hvis omfang er beskrevet i 
tabellen nedenfor. Beskrivelsen afspejler rammeaftalen for udviklingsprojektet mellem KL og KOMBIT:  

 

Det konstateres, at projektet tager afsæt en særdeles afklaret forståelse af leverancernes indhold med et 
uddybet sæt af kvalitetskrav. Leverancebeskrivelserne med kvalitetskrav vil iht god projektpraksis blive 
opdateret og skærpet løbende gennem projektet. 

Afgrænsninger 

Det bemærkes, at projektet er afgrænset fra at løse eventuelle datakvalitetsproblemer, som skyldes 
forskellig registreringspraksis i kommunerne. Til gengæld vil projektet levere et forslag til en plan for 
datavalidering i driftfasen, efter projektet. Projektet etablerer også automatiserede tests, som i driftfasen 
gør det muligt for hver kommune at følge op på sin registreringspraksis og forbedre egen datakvalitet. 

Projektet er ligeledes afgrænset fra organisatoriske leverancer, fx i form af teknisk eller organisatorisk 
implementering mhp. ibrugtagning og gevinstrealisering hos interessenterne. Dette medfører, at 
modtagerne af løsningen, de 98 kommuner og Sundhedsdatastyrelsen, selv har en opgave med at 
forberede den tekniske og organisatoriske modtagelse af løsningen. Projektet vil til gengæld levere et 
forslag til en plan for arbejdet med gevinstrealisering i driftfasen, efter projektet. 

Endelig er projektet afgrænset fra at foretage den fulde FSIII-modernisering af FLIS eksisterende store 
EOJ-datasæt, som KL lovede i FLIS strategi fra 2015 ville ske, når FSIII var implementeret. I stedet leverer 
projektet et forslag til plan for, hvordan dette kan ske, også mhp behovene i RKKP og DST.  



 

Version 
1.1 

Dokumentnavn 
PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION 

Projektnummer 
Delprojekt i FLIS 

Dokumentdato 
09.12.2019 

Fase 
Analyse og Plan 

Projektnavn 
SYNLIGE KOMMUNALE SUNDHEDS- OG 
ÆLDREDATA 

Dokumentejer 
MSS 

Sideangivelse 
Side 8/14 

 
 
 
KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 

1.4 Tolerancer og prioritering af projekttrekanten 
Som i alle projekter er et meget centralt element i PID at få fastlagt prioriteringen imellem ”projekttrekantens 
tre hjørner”: Leverancens omfang og kvalitet vs. Tidsplanen vs. Økonomien. Projektet vil prioritere 
projektets tre dimensioner således: 

1/ Leverancens tidsplan ligger fast - og bør kun vige hvis det er påkrævet for at opnå kvalitet. Der er 
i økonomiaftalen sat en frist for dataleverancen til Sundhedsdatastyrelsen ved udgangen af 2020, og denne 
tidsfrist skal projektet overholde. Aftalen i ØA2019 lyder således: ”I forlængelse af aftale om kommunernes 
økonomi for 2019 stiller kommunerne data fra Fælles Sprog III til rådighed fra de første kommuner i 2019 
og fra alle øvrige kommuner med udgangen af 2020.” Såfremt projektet måtte blive tvunget til at prioritere 
mellem tid og (data)kvalitet, så vil styregruppen blive forelagt en indstilling om, at tidsfristen bør udskydes. 

2/ Leverancens kvalitet er vigtig. Alle erfaringer fra andre datasæt i FLIS peger på, at kommunerne eller 
andre modtagere tøver med at ibrugtage data, hvor der er tvivl om kvaliteten af datasættet, enten på grund 
af fejl i oversættelse og transport mellem kildesystem og FLIS eller fordi kommunens medarbejdere har 
registreret data på en unormal måde i kildesystemet. På den baggrund har FLIS kommunale styregruppe 
besluttet et nyt sæt af projektmål for FLIS under overskriften ”Kvalitet frem for kvantitet”, hvor FLIS generelt 
lægger vægt på kvalitetsaspektet i sine leverancer.  

Projektet vil efter dette princip, med involvering af faggruppen, afgrænse leverancen til data, hvor der er 
den fornødne sikkerhed for, at de i datasættet kan leveres med den fornødne kvalitet. Uden den fornødne 
datakvalitet trues projektets værdiskabelse for interessenterne, som er fundamentet for projektet.  

Projektet skal ikke løse datakvalitetsproblemer jf forskellig registreringspraksis i kommunerne, idet dette 
bedre kan angribes på baggrund af analyser på datasættet løbende efter idriftsættelsen. 

3/ Leverancens økonomi har den største tolerance – på grund af valget af FLIS. Med valget af FLIS 
som platform for gateway er der dels sparet en udbudsproces, og en opsætning af et helt nyt driftmiljø til 
løsningen. Denne besparelse giver et råderum med hensyn til økonomien, og det er aftalt, at KL lægger en 
del af det oprindelige budget i en risikopulje. Der er således økonomisk råderum via risikopuljen til skrue op 
for indsatsen, hvis det er påkrævet for at opnå rette kvalitet eller for at få den aftalte tidsfrist. 
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1.5 Økonomi 
Sundhedsdataprogrammet har for 2019 i alt afsat 11 mio. kr. til udvikling af fælles datagrundlag og den 
tekniske løsning. Fordelt på følgende aktiviteter: 6,8 mio. kr. til etablering af den tekniske løsning, 
tilvejebringelse af et struktureret datasæt baseret på FSIII-sættet på 1,7 mio. kr., som en del af initiativ 2 
samt udveksling af data med de kliniske kvalitetsdatabaser på 2,5 mio. kr., som en del af initiativ 3. Hertil 
skal lægges, at der for 2018 er uforbrugte midler på 6,8 mio. kr., som er overflyttet til 2019.  

Det vil sige der til bygning af Gatewayen er afsat 17,8 mio. kr., som dækker over anskaffelse af udvikling af 
gateway, som inkluder forberedelse, afklaringer, kravspecifikation, indkøb af udvikling af it-løsning og 
indkøb af udvikling af kildedataleverancer.  

Ud af de 17,8 mio. kr. er reserveret en risikopulje på 4 mio. kr. til håndtering af uforudsete tekniske, 
juridiske og sikkerhedsmæssige problemstillinger, som måtte støde til i projektet med henblik på at nå 
projektets scope på kvalitet og tid (se i øvrigt afsnitt om tolerancer ovenfor). Brug af puljen skal godkendes 
af projektets styregruppe enten via mandat eller indstillinger per sag afhængig af størrelse på beløbet. 
Puljen administreres af KL’s projektledelse efter styregruppens mandat. 
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2 PLAN OG ORGANISERING 

2.1 Anskaffelsesstrategi 
Med henblik på så hurtigt, sikkert og kosteffektivt som muligt at opnå en fuld skala implementering i 
forlængelse af pilotprojektet, har KOMBIT anbefalet, at implementeringen tog afsæt i FLIS-projektet og dets 
kørende datainfrastruktur. Analysen af perspektiverne ved et scenarie med FLIS vs et scenarie med et nyt 
udbud er illustreret i tabellen nedenfor: 

 

Vurderingen af de to scenarier konkluderer, at behovet som er afdækket via piloten vil kunne opfyldes lige 
godt via et nyt udbud og ved at tage afsæt i FLIS. FLIS scenariet sikrer imidlertid kommunerne en samlet 
adgang til både deres eksisterende fælles FLIS/DST-datasæt og det nye FSIII-minimumsdatasæt; det kan 
understøtte sammenhængen til andre kommunale data; det sparer omkostninger til udbud og nyt driftsmiljø; 
og det forenkler den kommunale tilslutning til implementeringen. På den baggrund tager planen og 
organisationen for projektet i denne PID afsæt i et scenarie baseret på FLIS. 
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2.2 Arkitektur 
Pilotprojektet har defineret en overordnet arkitektur for Gateway, som det er centralt for projektet at kunne 
genskabe, selvom der tages afsæt i FLIS infrastruktur. På den baggrund er gennemført en mapning af 
elementerne i arkitekturen, som blev defineret i pilotprojektet, til nedenstående overordnede arkitektur for 
Gateway baseret på FLIS infrastrukturen: 

 

I ovenstående arkitektur for Gateway implementeret via FLIS kan genfindes de samme elementer, som var 
en del af arkitekturvisionen fra piloten:  

• Der indberettes data fra de fire EOJ-systemer via en standardiseret datamodtagelse, som tager 
højde for behovene i HL7/FHIR.  

• Inde i gateway’en foretages i driftfasen en lang række af successive, automatiserede tests af 
datakvalitet, tekniske såvel som indholdsmæssige, og resultater rapporteres til kommunerne (dette 
muliggør bl.a. den opfølgning på kommunernes registreringspraksis, som ikke er en del projektet). 

• På den baggrund dannes dels 
o et generelt anvendeligt standardiseret og generisk FSIII-minimums-datasæt, og dels 
o en eller flere datamarter, som understøtter kommunernes analyser og benchmarking  

• Både de modtagne kildedata, det standardiserede FSIII-datasæt og datamarter stilles til rådighed 
for kommunerne som datapakker og evt via API på linje med øvrige datasæt fra FLIS.  

• Kommunerne kan tage data ind i deres BI-systemer, eventuelt udført af kommunens BI-leverandør.  

• Ift Sundhedsdatastyrelsen dannes en dataleverance via en specialudviklet adaptor, og data leveres 
i henhold til den besluttede profilering af standarden HL7/FHIR 

Illustrationen fra piloten er indsat i figuren til erindring. 
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2.3 Organisation 
Organisationen – og planen – for projektet tager udgangspunkt i FLIS standardiserede metode for udvikling 
af nye datasæt i FLIS. Denne organisation er skitseret i figuren nedenfor: 

 

Rammerne for projektet og datasættet fastlægges primært via denne PID i en proces mellem KL og 
KOMBITs projektledelse og projektejere samt styregruppen for det samlede program. 

Projektets centrale spor er herefter ”Krav og Data”, som leverer en fælles offentlig kravspecifikation, der 
bl.a. indeholder en fælles FSIII-informationsmodel og klassifikation efter rammearkitektur-principper og med 
sigte på HL7/FHIR-profilering. Kravspecifikationen godkendes i den tværoffentlige faggruppe Sundhed og 
Ældre, faciliteret af KL. Kravspecificering omfatter gateway/FLIS, kildedata/EOJ, portal/KL, SDS samt 
kommunernes BI-systemer. Sporet varetager også styring af FLIS/gateway-leverandøren Netcompany. 

Til støtte for Krav og Data-sporet etableres tre spor:  

Et kildedataspor, som skal sikre månedlig leverance af kildedata fra de fire EOJ-systemer til gateway/FLIS, 
som er forudsætningen for opfyldelse af kravene - herunder sikre de udtræk af kildedata under kravspec-
arbejdet, der muliggør afgrænsning af den fælles informationsmodel til de data, der findes i acceptabel 
kvalitet i de fire EOJ.  

Et arkitekturspor, som skal sammenfatte og sikre de non-funktionelle/tekniske krav til kravspecifikationen, 
herunder ikke mindst de automatiserede tests af teknisk og indhodlsmæssig karakter, som gateway skal 
udføre, samt de tekniske aspekter af HL7/FHIR-profileringen. 

Og et lovmedholdelighedsspor, som mhp GDPR og lovmedholdelighed i domænespecifik lovgivning såsom 
Sundhedsloven i øvrigt skal sikre, at kravspecifikationen indeholder lovhjemmel og sikkerhedsmæssige 
rammer for de brugsscenarier, som både kommunerne (ifa FLIS/gateway og BI-systemer) og SDS som 
modtagere af data vil være underlagt. 

Udover implementeringen af selve gateway i FLIS, som styres af sporet Krav og Data, vil der være tre 
implementeringsspor, baseret på kravspecificeringen: Et implementeringsspor for den offentlige portal hos 
KL; et spor hos SDS; samt et spor ift de kommunale BI-systemer. Hertil kommer et kommunikationsspor, 
som via en serie af webinarer samt FLIS nyhedsbrev forbereder kommunerne på det nye datasæt. 
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2.4 Plan 
Med afsæt i projektets spor-organisering, som skitseret ovenfor, er angivet en foreløbig plan for projektet i 
figuren nedenfor. Planen vil iht de fællesoffentlige projektmetoder blive opdateret løbende igennem 
projektet som led i versionsstyring af denne PID: 

 

Projektledelse-sporet skal afklare og i hele projektet fastholde rammerne for projektet. Sporet har i Q4/19 
særligt fokus på driftfasen, herunder afklaring af finansieringen af driftsfasen, og den organisation, der skal 
modtage projektets leverance og styre den videre udvikling og drift. I Q1/20 er fokus på at afklare scenariet 
for det eksisterende EOJ-datasæt i FLIS, som før eller siden skal FSIII-moderniseres. I Q2+Q3/20 afklares 
planerne for to forventede aktiviteter i driftfasen, nemlig datavalidering mhp øget datakvalitet og 
gevinstrealisering hos modtagerne af FSIII-data i kommuner og SDS. 
 
Krav og Data-sporet, det centrale spor, starter i Q4/19 op med at præcisere, hvordan kommunerne vil 
bruge datasættet, starter informationsmodellen op, og får overblik over betydningen af HL7/FHIR. Herefter 
følger processen med at udarbejde kravspecifikation og modeller, som faggruppen beslutter i Q2/20, efter 
dialog med EOJ. Endelig styrer sporet udvikling og test af selve gateway hos FLIS leverandør Netcompany. 
 
Lovmedholdelighed-sporet starter i Q4/19 med en metodeafklaring i dialog med Bech Bruun. Herefter 
følger sporet FLIS generelle metode for afklaring af lovmedholdelighed, dvs præcisering af kommunernes 
og SDSs brugsscenarier, af lovhjemmel hertil, samt klassifikation og sikkerhed på data. Kravene, som er 
præciseret, følges herefter til dørs i udvikling og test. 
 
Arkitektur-sporet starter i Q4 med at validere, at behovene fra piloten kan tilgodeses via FLIS (se 
Arkitektur-afsnittet ovenfor), og afklare projektets placering i rammearkitekturen og i sundhedssektorens 
arkitektur. Endelig afklares betydningen af HL7/FHIR for arkitekturen. Herefter formuleres i Q1/20 de non-
funktionelle dele af kravspecifikationen. I Q2/20 opnås forhåbentlig godkendelse af HL7/FHIR-profileringen i 
DS og RUSA, og endelig følges op på arkitekturkravene i udvikling og test. 
 
Kildedata-sporet starter i Q4/19 med at afklare, om der kan samarbejdes med Danmarks Statistik om 
fælles modtagelse af kildedata mhp at minimere kommunernes driftomkostninger hertil, og der starter 
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fælles dialog med EOJ-systemerne. I Q1/20 indgås en foreløbig aftale med de fire EOJ om driftfasen og om 
at levere udtræk, som gør det muligt for Krav og Data at præcisere omfanget af datasættet. I Q2/20 
modtages udtræk, dataomfanget lægges fast, og endelige aftaler forhandles for kommunerne. Endelig 
følges op på leverancerne, til der modtages data fra EOJ i drift i gateway/FLIS. 
 
De fire spor mht datamodtagelse Kommunikation ift kommunerne - KLs offentlige Portal – 
Kommunernes BI-systemer – og SDS følger samme faseplan. I Q4/19 præciseres hvilken værdi der skal 
skabes via løsningerne mhp prioritering af kravarbejdet. I Q1/20 afklares lovhjemmel til brugsscenarier og 
der bidrages til den samlede kravspec.  I Q2/20 besluttes kravene, i Q3 udvikles, og i Q4 idriftsættes. 

2.5 Risici og kritiske forudsætninger 
De væsentligste risici og kritiske forudsætninger ift leverancerne og planen er skitseret i tabellen nedenfor: 

 

 

Projektets mest kritiske forudsætning og dermed primære risiko er – som i de fleste projekter med datasæt 
baseret på kommunernes forskellige systemer – risikoen for uacceptabelt høje udviklings-og 
driftomkostninger for kommunerne mht EOJ-data. Det er en meget kritisk forudsætning for projektet, at 
hver af de 98 kommuner er parate til at bestille og betale for udviklings- og driftopgaverne på EOJ, 
og viljen til dette svækkes, jo større en regning kommunerne kan forventes at modtage fra EOJ. 

En anden væsentlig forudsætning og risiko er, at der – som ofte på nye datasæt – kun foreligger en meget 
overordnet formulering af den værdi, som modtagerne skal have ud af data. Dette kan føre til ufokuserede 
krav og et datasæt der ikke skaber den fornødne værdi – og derfor eventuelt slet ikke bruges. Desuden vil 
en usikker værdi af datasættet svække kommunens vilje til at betale for EOJ udvikling og drift. 

Knapheden på ressourcer i alle led af datafødekæden giver en risiko for forsinkelser. Risikoen mht GDPR 
og lovmedholdelig er afgørende at mitigere, idet der er tale om sundhedsdata. Datakvalitet vil være et 
tema, der skal håndteres, fordi FSIII er en ret ny standard. De to risici mht uenighed om kravspecifikationen 
og skabelse af adgang for de otte ikke-FLIS-kommuner vurderes at være af mindre betydning, og løsbare. 


