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Bemærkninger til indstilling fra review-rapport 
Projektet takker for et grundigt og indsigtsfuldt review.  

På baggrund af reviewet vil projektet lave mindre ændringer i referencearkitekturen og 

imødekomme anbefalingerne fra reviewboardet.  

Udover de tilsendte anbefalinger, fik projektet mange konkrete forslag til ændringer og 

overordnede betragtninger, som allerede er under indarbejdelse.  

Projektet er enige i de modtagne anbefalinger og glade for den positive vurdering.  

Handlingsplan for anbefalinger til projektet 
Anbefalingerne indarbejdes i projektet. Konkret vil projektet adressere de enkelte 

anbefalinger således: 

Anbefalinger 
1. Det anbefales, at en række elementer i RAD genbesøges med eksplicit og begrundet 

baggrund i forretningsbehov. 

I planlægning af de kommende versioner og den aktuelle gennemskrivning, vil 

nedenstående elementer bliver genbesøgt med forskelligt fokus.  

- dataobjekt vil blive ændret til ‘den registrerede’ for at fokusere på de GPDR sikrede 

rettigheder i indsigt i anvendelse af data.  

- forretningshændelse vil blive behandlet kortfattet i forbindelse med beskrivelsen af en 

abonnement-service.  Den vil blive sidestillet med en registreringshændelse. 

Hændelsesbesked vil blive beskrevet samme sted. Det er fortsat uafklaret om der er 

tale om en ‘meddelelse’ eller en ‘påmindelse/notifikation’. Det vurderes i første 

kvartal 2018 om dette skal være et punkt til roadmap for det videre arbejde med 

referencearkitekturen. 

- klassifikation er skrevet ind i en mere generel form som værdisæt (reference data). 

Valg af term afventer workshop med teamet bag modelleringsreglerne. 

- transparens fremgår under afsnittet ‘Strategiske målsætninger’. 

- Relationen til GPDR forventes beskrevet ultimo 2018 med bidrag fra 

Digitaliseringsstyrelsens jurister. 

- Volumen, tid og payload. Det er uklart hvad der menes her. Vi genbesøger det i 

forbindelse med næste kommentering. 

2. Det anbefales, at autoritative registre og deres sammenhæng med kopiregistre 

adresseres i referencearkitektur for deling af data og dokumenter.  
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Generelt udestår et afsnit om datas livcyklus samt af en klassifikation af deres 

anvendelse. Anvendelsen forventes adresseret i forbindelse med GPDR beskrivelsen.   

- Mulighed for at rette i data indskrives som en del af de overordnede use cases.  

- Mulighed for at begrænse anvendelse (negativt samtykke) indskrives som en del af de 

overordnede use cases.  

- Der tilføjes et kortfattet afsnit der berører hele livscyklus fra registrering til sletning og 

arkivering.  

3. Det anbefales, at projektet også inkluderer begreber og benævnelser, der ikke “ejes” 

af referencearkitektur for deling af data og dok  

Dette er i høj grad forsøgt i den nuværende udgave, men er udfordret af at 

definitionerne enten er under udarbejdelse eller er godkendt i et tidligere regi (ex OIO). 

Følgende anvendelser vil blive specificeret yderligere 

- Autentifikation, autorisation, adgangskontrol og attribut fra ‘Brugerstyring’ 

- Selvbetjening fra ‘Selvbetjening’ 

- Udvalgte begreber fra ‘modelregler’ 

Opsummering på handlingsplan 
Projektet vurderer at anbefalinger kan gennemføres inden for det aftalte omfang og ikke 

medfører ændringer i den aktuelle tidsplan. 

Øvrige bemærkninger til arkitektur-reviewet 
Projektet enige i de nærværende anbefalinger og ønsker at fremhæve særligt 

- etablering af en række afklarede domæner for at tydeliggøre hvor data videregives 

- en udvidelse af eksisterende referencearkitektur for brugerstyring til at dække andre 

aspekter af informationssikkerhed. 


