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Dagsorden

1. Hvor kommer den borgervendte sagsmodel fra? PETER – ca. 7 min.

2. Praktiske udfordringer med modellen fra hverdagen KLAUS – ca. 7 min.

3. Anbefalinger PETER & KLAUS – ca. 5 min.

4. Spørgsmål/diskussion ca. 25 min.



HVOR KOMMER DEN 
BORGERVENDTE 

SAGSMODEL FRA? 



SAG ER EN ADMINISTRATIV MODEL

DET ER IKKE NØDVENDIGVIS SÅDAN 

BORGEREN SER DET

- MEN DET ER DEN VI HAR LIGE NU…



Standarder i spil

• OIO sag 2.0
• OIO Dokument 2.0

• OIO Organisation2.0

• OIO Klassifikation 2.0

• Person
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OIO Sag 2.0



Udvælgelse af de egenskaber vi skal bruge + tilføjelse af det, som mangler



Udvekslingsstruktur baseret på modellen



PRAKTISKE UDFORDRINGER 
MED MODELLEN FRA 

HVERDAGEN



FORRETNINGSMÆSSIG 
MAPNING OG SIKRING AF 
SAMMENLIGNELIGE DATA



Erfaringer for udrulning af de fælleskommunale indekser

Den enkelte anvender af standarden kan ikke selv sikre den korrekte mapning og sikre 

at deres data kan sammenlignes med de øvrige anvenderes data.

En informationsmodel er i sig selv ikke beskrivende nok. 

Det er ikke muligt at beskrive forretningsanvendelsen detaljeret nok, til at dialog ikke 

længere er nødvendigt.



Tilslutningsforløb med indbygget forretningsafklaring

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2020 2021

DAGTILBUD /PLADSANVISNING

FASE 1 

INITIALISERING AF FORLØB

FASE 3

MAPNINGSREVIEW

FASE 4 

COMPLIANCETEST

PILOT

DRIFT

UDRULNING 

K98

• Rekruttering af 

pilotkommuner

• Afklaring af forløb med 

leverandører

Opstartsmøde

Tidsplan leveret 

fra leverandører

FASE 2 

FORRETNINGSAFKLARING



NYT udkast til plan for forretningsafklaringsprocessen

Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6

FASE 2 FORRETNINGSAFKLARING

WORKSHOP 1 – (DEL 1) 

- Hvilke sagstyper/ydelsestyperhar vi?

- Hvem er den primære part?

- Hvilken kommune ejer sagen?

- Opsamling af særlige udfordringer

(DEL 1):

Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13

WORKSHOP 2: - Sagsmodeller ud fra hovedcase

- Er der en fælles sagsgang/fælles sagsstatusser?

- Hvordan er notater og dokumenter knyttet til sagen?

- Opsamling på særlige udfordringer
Udformning af sagsmodelvarianter

Validering af hovedcase hos 

pilotkommunerne

Tirsdagsmøde: - Status på forretningsafklaring – hvad udestår?

- Håndtering af de særlige udfordringer

WORKSHOP 3: - Minicases

- Opsamling

- ,,,

Skrivning af minicases Modellering af minicases

Replanlægning

Tirsdagsmøde: - Er KLE dækkende/hensigtsmæssig?

(evt. udvidet) - Hvilke ydelsesklasser har vi brug for?

Tirsdagsmøde

WORKSHOP 1 – (DEL 2) 

- Hvilke sagstyper/ydelsestyperhar vi?

- Hvem er den primære part?

- Hvilken kommune ejer sagen?

- Opsamling af særlige udfordringer



Hvad består opgaven i?

• Oversættelse mellem standardens begreber og de fagnære begreber

• Ad hoc detaljering af standarder på tværs af 7 forvaltningsområder og 98 

kommuner

… hvem trækker af?

• Forsøge at opnå enighed på tværs af fagsystemer og deres leverandører



Hovedafklaringer (1 af 2)

Hvad er en sag?

• Hvilke sager/typer behandles i systemet?

• Er alle sager mærket op med korrekt KLE-

opmærkning?

• Kan en sag have flere KLE-numre / træffes 

der flere afgørelser inden for samme sag? 

Er der sager uden afgørelse?

• Er der sager, som ikke er knyttet til en 

borger eller virksomhed?

• Har sagerne meningsfulde relationer til 

hinanden – evt. et sagshierarki

Knytning til organisation (sagsaktør)

• Har hver sag en primær sagsbehandler 

eller behandles den af en hvilken som helst 

medarbejder i afdelingen?

• Behandles sager af medarbejdere på tværs 

af den administrative organisation?

• Hvor kommer organisationsdata fra, og 

hvordan stemmer de overens med STS 

Organisation?

• Arbejdes der med tværgående 

kontaktpersoner i tillæg til primære 

sagsbehandlere?



Hovedafklaringer (2 af 2)

Journalføring (journalpost)

• Foregår journalføringen i fagsystemet eller 

ligger dette i et tilknyttet ESDH-system?

• Hvordan er dokumenter og journalnotater 

knyttet til sagen? 

• Er der en relation mellem journalnotater og 

dokumenter?

Rettigheder og dataafgrænsning

• Stilles der særlige krav til dataafgrænsning 

for alle eller nogle sager? 

• Hvad består det særlige i? 

• Er afgrænsning på KLE og 

organisationstilknytning nok? 

• Er der sager som kun en eller meget få 

medarbejdere må se?

Sagsbehandlingsproces (tilstand/status)

• Gennemløber sagerne en ensartet proces?

• Er der angivet en status på sagen i 

fagsystemet eller er den bare aktiv eller 

afsluttet?

Genstand

• Er genstande som fx hjælpemidler på 

sagerne?



SAG?
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Udgangspunkt i dagligdags 

eksempler
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Fælles ankerpunkter A

B

C



ANBEFALINGER



Anbefalinger i forhold til udvikling af standarden

• Sikker på formål med standarden og standardens udgangspunkt – fx er sag det 

rigtige omdrejningspunkt – eller være bevidst om, at det er et startsted, som 

måske kan kræve at man droppe fx sagen som udgangspunkt.

• Standarden er aldrig færdig, så hvordan understøtter man løbende udvikling

• Balance mellem fælles begreber og fagnære beskrivelser (fx tilstand og status)



Anbefalinger i forhold til anvendelse af standarden

• Tværgående forretningsansvarlig for modellen – garbage in/garbage out er ikke en 

mulighed

• Bærende forretningseksempler som kontekst for begrebsdiskussioner med det 

enkelte fagområde

• Forfølge begreber og data helt ud til sagsbehandleren



der vil kunne fortælle om sammenhængen til den kommunale rammearkitektur, og hvordan I på den baggrund har bidraget til arbejdet med udvikling af 

standarder i relation til Mit Overblik.

Arkitekturtegning

Datastandardisering - udgangspunkt i eksisterende standarder

Brugernær datamodel

Djævlen i detaljen for standardisering

- eksempler på forretningsmæssige forskelligheder som skal bridges for at borgeren forstår data

- findes der overhovedet sager?

Filtreringsbehov

Hvordan er kommunernes situation anderledes end staten?

Vi har været med inde og forme standarden

Hvad sker der mellem dem som har skabt standarden og dem som skal overtage/modtage stanarden?

Dagligdagen i at skulle bære det ud i fagsystemerne

Vores gode råd til DIGST, mit gode råd til andre deltagere

HVOR KOMMER DEN FRA?

Den udvekslings-/borgernære standard

HVad støder man ind i?


