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Status for det fællesoffentlige 
samtykkeprojekt
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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 
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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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Aktuel status - i fællesoffentligt regi

- Digitaliseringsstyrelsen afholder en møderække med mulige første anvendere med fokus på 

forretningsbehov, løsninger og rammer for samarbejdet.

KL forventer at deltage i disse møder for at sikre det bredere kommunale perspektiv.

- Digitaliseringsstyrelsen arbejder på afklaringer der kan afgrænse MVP.

Dette skal indgå i et revideret projektgrund ved udgangen af Q1 2023
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Aktuel status - i kommunalt regi

KL og KOMBIT har igangsat et analysearbejde for at sætte yderlig fokus på de konkrete kommunale 

behov.

Formål: At definere kommunale ønsker til MVP for samtykkeløsning, at kvalificere KL’s input til 

fællesoffentlig arbejde med projektgrundlag samt identificere øvrige nødvendige aktiviteter i 

forbindelse med FODS initiativet.

Analysen fokuserer på:

• Konkrete forretningsbehov og gevinster 

På baggrund af møder med kommuner og diverse netværk, opsamling fra tidligere analyser, 

kortlægning af praksis i fagsystemer, koordinering med andre initiativer på vej.

• MVP og målarkitektur

Hvilke komponenter er der behov for på kort sigt og lidt længere bane?

Hvor langt kan vi komme med at genbruge eksisterende komponenter?

Hvordan skal den fællesoffentlige løsning spille sammen med den fælleskommunale infrastruktur?

• Standard for samtykke

Hvad skal der til før standarden kan anvendes i praksis? Profilering m.m.

Hvordan kan fagsystemer bedst gøre brug af standarden?

• Implementering 

Hvad er ambitionsniveauet for udbredelse af standarden og MVP?

Hvordan får vi bedst udbredt anvendelse af standarden og MVP?

Hvilke forvaltningsopgaver følger med udbredelse af standarden og MVP?
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Spørgsmål?

Bemærkninger?

Input til arbejdet?

Kontakt projektet:

Ulla Larney

ulel@kl.dk

Tlf.: 3370 3452

mailto:ulel@kl.dk

