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Baggrund

• Et fællesoffentligt projekt – samarbejder med kommunale, regionale og statslige 

parter

• Ophæng i fællesoffentlige aftaler

– Initiativ i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025: ‘Let og tryg brug af 

samtykke’ 

• To hovedspor i arbejdet

– Etablering af fælles arkitektur og standarder

– Udvikling af en fælles løsning

• Oplæg for rådet 29. 

september 2021 v/ 

Christian Plaschke
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Hvorfor vil vi skabe en bedre digital understøttelse af samtykke?

Gøre det lettere for borgere at forstå, afgive og genfinde samtykker

Fjerne papirblanketter og lette manuelle processer

Muliggøre automatiseret datadeling og adgangsstyring

Understøtte samarbejde på tværs af myndigheder og sektorer
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Centrale begreber

Viljestilkendegivelse

Samtykke Frabedelse Fuldmagt
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Arbejdet indtil nu og nuværende fokus

Fælles 

specifikationer

version 0.9

Proof-of-concept 

på samtykkelager

Fællesoffentligt

målbillede version 

1.0

Beslutte og udvikle

samtykke-MVP

Opdatere fælles

specifikationer
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Vision fra fællesoffentligt målbillede for digitalt samtykke og frabedelse

”Samtykke og frabedelse håndteres digitalt på en 
sammenhængende, tidstro og sikker måde, som er let 

at anvende og forstå for alle involverede”

Hvordan skal vi realisere målbilledet? 
Hvad er de første skridt?
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MVP med fokus på lagerkomponent
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Alternativ MVP – ‘NemSamtykke’ til at indhente, afgive og 
registrere samtykker 



Eksempel på flow for at afgive samtykke via digital løsning

Behov for samtykke til 

fremtidig sagsbehandling 

eller behandling af 

personoplysninger

Borger tilgår digital

samtykkeløsning via link

Borger informeres om 

konsekvenser og vilkår

Borger tager stilling til 

samtykke

Myndighed markerer at sag 

er afsluttet

Myndighed verificerer, at

der er gyldigt samtykke 

forud for sagsbehandling

Borger

Medarbejder

System

Borger henvender sig med 

ønske om hjælp fra 

myndighed

Opretter digitalt samtykke 

og sender meddelelse med 

link til samtykket til borger

Samtykkestatus ændres til

aktivt (alternativ lukket, hvis 

borgeren ikke godkender)

Oplyser status Ændrer status til lukket

Behov Afgivelse Anvendelse
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Eksempel på flow for samtykke indhentet som fysisk formular

Behov for samtykke til 

fremtidig sagsbehandling 

eller behandling af 

personoplysninger

Borger tager stilling til 

samtykke

Borger ønsker at kalde sit 

samtykke tilbage

Myndighed verificerer, at

der er gyldigt samtykke 

forud for sagsbehandling

Borger

Medarbejder

System

Borger henvender sig med 

ønske om hjælp fra 

myndighed

Medarbejderen uploader 

fysisk samtykke til system 

og attesterer gyldigheden af 

borgerens godkendelse

Oplyser status

Opdatering af samtykkets 

status og attestation af 

borgerens valg af 

tilbagekald

Behov Afgivelse Anvendelse

Medarbejder præsenterer

borger for fysisk formular og 

informerer mundtligt om 

konsekvenser og vilkår

Medarbejder tager i mod 

signeret samtykke fra 

borgeren

Medarbejder oplyser om 

konsekvenser

Tilbagekald



Tidlig prototype på GUI til registrering af papirsamtykker 
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Infrastrukturløsning til håndtering af 

villetilkendegivelser

• Udgangspunkt i det fælles udvekslingsformat

• Lagerkomponent med API, hvor man kan gemme, 

dele, opdatere, fremsøge og slette 

viljestilkendegivelser

• Funktionalitet til notifikation, præsentation, signering

og adgangskontrol

• Anvendere har selv ansvar for at tilpasse 

fagsystemer og selvbetjeningsløsninger og integrere 

til lagerkomponent

NemSamtykke (arbejdstitel)

• Udgangspunkt i det fælles udvekslingsformat

• Simpel løsning til at indhente, afgive og registrere 

samtykker 

• On-boarding løsning på samme måde som 

fakturablanketten udgør et simpelt interface til 

NemHandel-infrastrukturen

• Indeholder brugergrænseflader og flowhåndtering for 

borgere og medarbejdere

• Full stack-implementering - ikke bare infrastruktur

• Forudsætter formentlig simpelt centralt lager

To scenarier for et minimum viable product

Fælles lager NemSamtykke
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Hvilket MVP-scenarie er mest interessant fra et kommunalt 
perspektiv?

Gøre det lettere for borgere at forstå, afgive og genfinde  samtykker

Fjerne papirblanketter og manuelle processer

Muliggøre automatiseret datadeling og adgangsstyring

Understøtte samarbejde på tværs af myndigheder og sektorer

Fælles lager

NemSamtykke
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Første anvendere af MVP
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Forhold som skal indtænkes i valg af MVP-scenarie

Mange typer af samtykker (forskellig varighed, flere samtykkegivere, 

varierende kontekst)

Lang hale af samtykkeerklæringer med lav volumen

Ingen business case for den enkelte myndighed til at standardisere og 

digitalisere enkelte samtykkeerklæringer

Ingen standard for det ”gyldne” samtykke (indhold og præsentation for 

borgeren)

Det eksisterende systemlandskab - medarbejdere ønsker ikke flere 

systemer, som de skal benytte

Mulighed for genbrug af eksisterende komponenter og løsninger
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Proces for afklaring af første anvendere

• Fokus:

• Forretningsområde

• Processer og databehov

• Brugerbehov

• Forretnings- og 
borgergevinster

Dialog om 
forretningsbehov og -

gevinster

• Fokus:

• Løsningkoncept og 
skabelon

• Tilpasninger og 
integrationer

• Centralt og lokalt ansvar

Dialog om teknisk 
løsningskoncept og 

systemunderstøttelse • Fokus:

• Samarbejdsmetode

• Roller og ansvar

• Kompetencer

• Tidsplan og ressourcer

• Aftale og beslutning

Dialog om 
samarbejdsaftale
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Kandidater til første anvendere af MVP-løsning

• Samtykke til en helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse problemer

• Københavns Kommune 

• Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering

• Region Hovedstaden

• Forsyningsområdet – samtykke til deling af forbrugsdata
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Fokuspunkter frem mod årsskiftet

• Kvalificere NemSamtykke-løsning og andre relevante MVP-scenarier

• Fastlægge scope for MVP-løsning og foreløbigt roadmap for videreudvikling af MVP

• Aftale med én eller flere anvendere af MVP

• Revidere projektgrundlag og risikovurdering i Statens It-råd



Læs mere om projektet: https://digst.dk/digital-service/digitalt-samtykke/

Seneste version af fælles specifikationer: https://arkitektur.digst.dk/node/812

Anders Guldmann, projektleder

andgu@digst.dk

33 92 64 24 

https://digst.dk/digital-service/digitalt-samtykke/
https://arkitektur.digst.dk/node/812
mailto:andgu@digst.dk
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Ekstra slides



26



27

Løsningskoncept - et fælles dataudvekslingsformat

Header

Body

Signatur

Få faste felter som alle kender/forstår

Standardiseret for alle

Nok til at understøtte flows

• ID, skabelon ID

• Giver

• Modtager

• Status

• Gyldigt fra/til

Indkapsler det variable og 
domænespecifikke

Infrastrukturen skal ikke forstå betydningen

Men dog kunne præsentere for brugeren og 
facilitere signering af det

• Tekst

• PDF

• “Rig” XML
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Komponentlandskabet


