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Hvordan endte det med
EOJ-taskforce?
Løsningerne, som blev fremlagt på seneste
arkitekturrådsmøde, blev valideret af både de 20+
involverede kommuner og alle fagsystemsleverandørerne.

KL og KOMBIT besluttede at melde løsningerne ud
vel vidende, at nogle af løsningerne afviger fra
standarderne.
KOMBIT har afholdt webinarer – ét pr. fagsystem –
for alle kommuner. Feedbacken har været god.
Enkelte tværgående arkitekter/digitaliseringskonsulenter har problematiseret afvigelserne.
Der pågår stadig en juridisk afklaring i forhold til
visning af sundhedsdata i SAPA.

Hvordan kommer vi så videre med standardisering?…
KL og KOMBIT er sammen i gang med at udarbejde et bud på et forprojekt, som med
udgangspunkt i Datastrategiens målsætninger om ‘Data med sammenhæng’ og i
erfaringerne fra EOJ-taskforcen, skal være første skridt videre.
Scopet for forprojektet er endnu ikke fastlagt endeligt. Pt. ser skitsen således ud:
• Fokus på gevinst og risiko
Hvad kan vi opnå? Hvor ryger det og hvad er konsekvensen?

• Hvad skal der til for at opnå gevinsterne/undgå at noget bryder i brand igen?
Metode og fælles sprog til vurdering af niveau for og kvalitet af implementering af en standard fx
eksemplificeret ved sagsbyggeblokken og dens anvendelse i sagsindekset og i fagsystemerne

• Hvad bør de næste indsatser være på baggrund af ovenstående?
Vi må spise elefanten i små bidder…

Forprojektet fokuserer og afprøver på datastandarder relevant for integrationer
til FK indekserne. I efterfølgende skridt kan fokus udvides til andre standarder.

Udvalgte hovedspørgsmål som skal besvares i det videre arbejde
• Hvilket ambitionsniveau har vi for fælleskommunal datastandardisering?
•

Hvilke konkrete gevinster giver datastandarder os?

•

Hvordan afstemmes prioritering af fagspecifikke behov for metode og effektivitet og tværfaglige
behov for sammenhæng og helhedssyn, som kan være modstridende

• Hvem kan/bør træffe beslutning om datastandarder, så de er forpligtende for både
kommuner og IT-leverandører?
•

Hvordan håndterer vi de afvigelser, som er blevet tilladt i forhold til EOJ?

• Hvordan ruller vi datastandarder ud, så de implementeres tilfredsstillende i ITsystemerne med den forventede gevinst?

• …

VI ØNSKER AT ARKITEKTURRÅDET
DISKUTERER OG GIVER INPUT TIL
HOVEDSPØRGSMÅLENE
ER DER NUANCER I SPØRGSMÅLENE, SOM VI
SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ?
ER DER ANDRE SPØRGSMÅL SOM ER
VIGTIGERE AT STILLE?

