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Agenda 

1. Kort introduktion til Mit Overblik og Orkestreringskomponent

2. Tilslutningspakke – forretningsbehov og kapabiliteter

3. Introduktion til tilslutningspakke

4. Demo af tilslutningspakke

5. Spørgsmål
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Introduktion til Mit Overblik 
og 

Orkestreringskomponenten
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Digitaliseringspagten: Mit Overblik
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Mit Overblik

DIGITAL POST

Adgang til 

Digital Post –

borgerens 

indbakke med 

post fra fx 

vuggestuen eller 

kommunen.

YDELSER

Oversigt over tildelte 

økonomiske og 

ressourcemæssige 

ydelser  fra det 

offentlige – fx 

børnepenge, SU, 

kontanthjælp og 

folkepension. 

MINE DATA

Væsentlige 

personoplysninger – fx 

adresse, CPR-nummer, 

oversigt over skat og 

økonomi, sundhed, 

uddannelse og bolig/BBR.

AFTALER OG FRISTER

Visning af kommende 

frister og aftaler med det 

offentlige – fx aftale med 

socialforvaltningen –

herunder mulighed for 

påmindelser.

BETALINGER

Overblik over 

kommende betalinger 

til det offentlige – fx 

vuggestueplads, 

børnehave eller SFO.

SAGER 

Status på igangværende 

sagsbehandlinger – fx 

byggetilladelser eller 

ansøgning om en ydelse 

– herunder om myndig-

heden afventer handling 

fra borgeren.

BRUGERREJSER

Guides giver overblik 

over relevant viden og 

gøremål i relation til en 

given livssituation, der 

kræver kontakt med 

forskellige 

myndigheder (og 

private aktører) – i 

første omgang uden 

data.  

Borger.dk (tidligere Min Side) 
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Forretningsspor

• Indgå aftale med myndigheder om bidrag med 

data

• Etablering af brugergrænseflade

• Identificering af relevante dataobjekter til 

standardisering

• Udarbejdelse af tilslutningsaftale og 

databehandleraftale mellem myndigheden og 

borger.dk

• Kommunikationsspor

Forretningsspor

• Indgå aftale med myndigheder om bidrag med 

data

• Etablering af brugergrænseflade

• Identificering af relevante dataobjekter til 

standardisering

• Udarbejdelse af tilslutningsaftale og 

databehandleraftale mellem myndigheden og 

borger.dk

• Kommunikationsspor

It- og standardiseringsspor

• Etablering af Orkestreringskomponent samt 

snitflader

• Udarbejdelse af datamodeller for identificerede

områder

• Identificering og etablering af relevante kataloger og 

klassifikationer til anvendelse for 

orkestreringskomponenten

• Ansvarlig for den tekniske tilkobling af myndigheder 

til orkestreringskomponenten, når der er indgået 

aftale herom i Mit Overblik

It- og standardiseringsspor

• Etablering af Orkestreringskomponent samt 

snitflader

• Udarbejdelse af datamodeller for identificerede

områder

• Identificering og etablering af relevante kataloger og 

klassifikationer til anvendelse for 

orkestreringskomponenten

• Ansvarlig for den tekniske tilkobling af myndigheder 

til orkestreringskomponenten, når der er indgået 

aftale herom i Mit Overblik

Mit Overblik: Forretning og teknik

Mit Overblik-programmet
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Konceptuel målarkitektur
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Understøttelse af overbliksvisninger af (i 

første omgang) sager og ydelser på 

borger.dk

Indsamle relevante data fra datakilder hos 

myndigheder og videreformidle dem samlet 

til visningsklienter

Varetage en vigtig rolle i forhold til at sikre, 

at datamodeller anvendes, så data kan 

præsenteres harmoniseret   

Orkestreringskomponentens rolle
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Kapabiliteter i Orkestreringskomponent
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Tilslutningspakke -
forretningsbehov og 

kapabiliteter
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Referencearkitektur - serviceoverblik

Hvor i arkitekturen 

er fokus for 

tilslutningspakke?
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Forretningsbehov

• Det skal være nemt for myndigheder at tilslutte sig Orkestreringskomponenten

• Tilslutning til Orkestreringskomponent må ikke være en barriere for myndigheder for 

at levere data til Mit Overblik

• Hvad ved vi:

– Mange myndigheder og systemer skal implementere og udstille en snitflade til 

Orkestreringskomponenten

– Behov for minimere tekniske afhængigheder i udviklings- og test-fase mellem 

Orkestreringskomponent og systemer der skal være datakilder til Mit Overblik

– Testsetup skal understøtte parallelle og individuelle forløb for myndigheder
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Hvad har vi bedt om

Vi har i udbudsmaterialet specificeret 2 user stories for tilslutningspakken

1. Som Datakilde skal jeg have en tilslutningspakke, der indeholder 

tilslutningsvejledning for tilslutning til Orkestreringskomponenten samt beskrivelse 

af de tekniske specifikationer, som mine services skal overholde, så jeg nemt kan 

tilslutte mig teknisk til Orkestreringskomponenten.

2. Som Datakilde ønsker jeg, at der i tilslutningspakken er et standard testsetup med 

et sæt af implementerede testcases og værktøjer, jeg selv kan køre for at afprøve, 

at min tilkobling er kompatibel med Orkestreringskomponenten.
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Indhold og understøttede kapabiliteter for 
tilslutningspakken

• Tilslutningspakke indeholder funktionalitet i Orkestreringskomponenten og 

understøtter alle datamodeller der er konfigureret på Orkestreringskomponenten

• Tilslutningspakken indeholder nødvendig dokumentation for kunne implementere 

snitflade

• Datakilder kan selv køre tests for at afprøve, at deres snitflade er kompatibel med 

Orkestreringskomponenten 

• Tilslutningspakken gør at datakilder kan afvikle test tidligt og uden at være afhængig 

af en kørende integration til et centralt testmiljø for Orkestreringskomponenten

• Al test og udvikling sker i datakildens eget miljø

• Understøtter automatiserede test hos datakilde

• Aftestning af sammenstilling af data fra flere myndigheder (stubbede myndigheder)
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Introduktion til 
Tilslutningspakke



16

Agenda for demo

• Installering af image

• Opsætning af komponenterne i tilslutningspakke

– Orkestreringskomponent

– Datakilde simulator

• Afvikling af testscripts

• Opsætning af datakilde (ekstra simulator)

• Afvikling af test, hvor det fejler 

• Afvikling af test, hvor data kommer igennem
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Vejledninger i tilslutningspakken

• Opsætning af komponenterne

• Afvikling af testscripts

• Tilslutning af egen datakilde
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Demo af Tilslutningspakke
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