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Erfaringer fra andres løsninger: KOMBIT Digitaliseringskataloget

Samler ca. 90 integrationer

Kun interne

+grafisk + temaer
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Erfaringer fra andres løsninger: EU Access to Base Registries

Samler ca. 120 løsninger 

Både interne og eksterne

+temaer
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Erfaringer fra andres løsninger: EU Trust Services Dashboard

Samler ca. 200 providers

Kun eksterne

+spørgsmål til filter



6

Erfaringer fra andres løsninger: EU Joinup - solutions

Samler ca. 2600 løsninger

Både interne og eksterne

+to indgange til assets
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Erfaringer fra andres løsninger: NSP services

Samler ca. 55 services

Kun interne

+temaer
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Erfaringer fra andres løsninger: KL rammearkitektur

Samler ca. 25 byggeblokke

Kun interne
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DIGST arkitekturoverblik

 Igangsat af Udvalget for arkitektur og standarder (UAS) (Repræsentanter fra KL, 

Danske Regioner, SDFE, ERST, UFST, STAR, STIL, MFVM, SDS, ATP, Rigspolitiet, DST og 

DIGST).

 Efterspørgsel: Flere myndigheder efterspørger overblik over den digitale 

infrastruktur, ligesom der har været efterspørgsel i FDA arkitekturarbejdsgruppen. 

Brugerundersøgelsen fra 2020 peger ligeledes på at FDAs anvendere ser arkitektur, 

infrastruktur og overblik som sammenhængende i en sådan grad, at de forventer alle 

tre ting afspejlet i FDA. Herudover oplever DIGST, at arkitekterne i de danske 

myndigheder har været igennem et generationsskifte og dermed skal der nye 

produkter til at understøtte arkitekternes arbejde fremadrettet.

 Formål: Myndigheder såvel som leverandører har behov for at kende det landskab, 

de skal udvikle løsninger i, såvel som krav til og muligheder for at genbruge 

arkitektur, standarder, fælles services og løsningskomponenter
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DIGST arkitekturoverblik

 Igangsat af Udvalget for arkitektur og standarder (UAS)

 Titel: Fælles overblik over arkitektur, standarder og infrastruktur 

 Deadline: UAS møde, 7. dec. 2021

 Produkt = Minimal Viable Product for GUI-hjemmeside: 

Til visning af overblik, metadata og links for udvalgte Byggeblokke 

+ Plakat/postkort med visualisering af delelementer
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UDVIKLING

Projektplan

BRUGER-

TEST

TILPAS-

NING OG 

IMPLEMEN

TERING

OP-

START

GOD-

KEND

Vi er 

her

Vi arbejder både med elementer til ”Need to have” og til ”Nice to have”

”Need to have” prioriteres naturligvis, hvis vi oplever tidspres.

Brugertest skal gerne tage udgangspunkt dels i et excelark med data og i en prototype til UX.

Brugertest laves med medlemmerne af FDA Formidlingsgruppen - repræsentanter fra KL, 

RegionSyd og UFST – samt repræsentanternes kolleger.
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DIGST er redaktører på udvælgelsen af og introbeskrivelserne til 

byggeblokke. Dette for at sikre brugervenlighed. 

Vi skal have alt fra FDA med, nogle gode fra EU med, samt nogle 

gode fra danske myndigheder eller internationale organer.

Ud over vores snævre redaktion udvælgelse og beskrivelser, vil vi 

henvise direkte til oprindelige ressourcer om byggeblokkene, for at 

sikre aktualitet og relevans. Vi har valgt en række af de mest centrale 

byggeblokke her til et første produkt (MVP), men vi har mere end kun 

FDA-byggeblokke med, fordi der er efterspørgsel. 

For at gøre administrationen af vores MVP skal en byggeblok helst 

ikke ændre sig væsentligt i det næste års tid, med mindre at 

byggeblokken har meget stor bevågenhed hos vores målgruppe.

Vi arkitekter i DIGST samler data/skriver overblikket, 
metadata og links for de udvalgte byggeblokke.
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Organisatorisk 

optagelse 

(dem som ”står på 

mål” for 

byggeblokken):

Fællesoffentligt 

(FDA)

EU (EU 

kommissionen)

Øvrige (alle andre)

Byggeblok typer:

Metoder 

(eira:interoperability-

skill)

Specifikationer 

(eira:inteoperability-

specification)

Løsninger 

(eira:solution)

Interessent-

grundperspektiver 

(FDA reol):

Styring

Strategi

Sikkerhed

Jura

Opgaver

Information

Applikation

Infrastruktur

Foreløbige begreber til opmærkning af Byggeblok
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Byggeblok

1 Byggeblok har:

1 FDA hylde

1 optag

1 type

Foreløbige begreber til opmærkning af Byggeblok

Øvrige - bl.a. 

tværoffentlige

EU

FDA

Løsninger Specifikationer Metoder WHY HOW    WHAT
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+ SAMT EN GOD MÅDE AT FINDE FREM TIL 

OVENSTÅENDE PÅ HJEMMESIDEN

NEED TO HAVE

Produkt = Minimal Viable Product for GUI-hjemmeside: 

overblik, metadata og links for udvalgte Byggeblokke
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+ SAMT EN GOD MÅDE AT FINDE FREM TIL 

OVENSTÅENDE PÅ HJEMMESIDEN

NEED TO HAVE NICE TO HAVE

Produkt = Minimal Viable Product for GUI-hjemmeside: 

overblik, metadata og links for udvalgte Byggeblokke
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Foreløbige begreber til opmærkning af Byggeblok

 Datahåndterings-

facetter

Brugersikkerhed

Aktivitetsstyring

Ressourcestyring

Ekstern målgruppe

Persondatabeskyttelse

NEED TO HAVE NICE TO HAVE

Byggeblok

Øvrige - bl.a. 

tværoffentlige

EU

FDA

Løsninger Specifikationer  Metoder
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Ressourcestyring 

(ja til objektdata)

Persondata-

beskyttelse

Brugersikkerhed

(ja til brugerdata)

Aktivitetsstyring

(ja til handlingsdata)

Ekstern målgruppe

(ja til integrationer 

eller udstilling)

Er der brugere i 

selve løsningen? 

Eller er det bare fx 

en flad 

hjemmeside?

Er der koncepter

som tid, planer, 

processer, mv. i 

selve løsningen?

Er der inaktive 

entiteter fx penge, 

materialer, 

statistikker mv. i 

selve løsningen?

Er løsningen et 

produkt som er ‘ud 

af huset’? Eller er 

det kun internt i 

egen organisation?

Er GDPR mv. 

aktiveret? Eller er 

der slet ikke noget 

personhenførbart?

Byggeblok

Taksonomien bruges til filtrering. Filtreringen er baseret på forskellige 

aspekter/facetter af løsningens krav/funktionalitet til datahåndtering. 

Udformningen vil afhænge af brugertest.

(1 byggeblok har en 

eller flere data-

håndteringsfacetter)

Foreløbige begreber til opmærkning af Byggeblok
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NICE TO HAVE 

“Svar på to spørgsmål om hvilke
funktioner/data dine egne løsninger
indeholder/skal indeholde og få et 
bud på hvilke byggeblokke der er 
relevante præcis for den slags 
løsninger.”

1/2 

Introspørgs-

mål: Skal 

løsningen 

have nogle af 

disse 

funktioner?

Brugersikkerhed

(ja til brugerdata)

Aktivitetsstyring

(ja til handlingsdata)

2/2 

Introspørgs-

mål: Skal 

løsningen 

have nogle af 

disse 

funktioner?

Persondata-

beskyttelse

Ekstern målgruppe

(ja til integrationer 

eller udstilling)

Ressourcestyring (ja 

til objektdata)
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NEED TO HAVE + NICE TO HAVE
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• Ikke-arkitekturkyndig person (navn Olav)

Kender ikke arkitekturprodukter, termer eller taksonomier og har intet overblik over 

arkitekturprodukter, fordi andre fagområder skal vedligeholdes. 

• Middel-arkitekturkyndig person (navn Anna)

Kan læse alle typer arkitekturprodukter, men det tager tid. Kender kun grundlæggende termer og 

taksonomier. Har ikke noget overblik over arkitekturprodukter.

• Meget arkitekturkyndig person(navn Elsa)

Genkender stort set alle typer arkitekturprodukter og kan udlede stort set alle termer og taksonomier. 

Vedligeholder egne overblik over arkitekturprodukter.

NEED TO HAVE + NICE TO HAVE   
Brugerarketyper til brugerrejser
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1

Starter på 

projektet 

for et nyt 

system.

2

Går på arkitektur.digst.dk 

og klikker på ‘Kom i gang’

3

Læser intro og guides

4

Klikker på links og læser 

videre.

NICE TO HAVE:   brugerrejse Olav
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5
6

7

Olav har 

nu intro-

viden og 

intro-

overblik 

for 

relevant 

arkitektur

8

Klikker på overblik
Vælger personaliseret 

overblik og svarer på 

introspørgsmål

Velkommen til 

overblikket. For at 

få en god start skal 

du svare på to 

korte spørgsmål –

så gætter vi på 

nogle relevante 

produkter til dig

Læser liste med foreslåede 

byggeblokke

NICE TO HAVE:   brugerrejse Olav

2/2 

Introspørgs-

mål: Skal 

løsningen 

have nogle af 

disse 

funktioner?

Persondata-

beskyttelse

Ekstern målgruppe

(ja til integrationer 

eller udstilling)
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1

Starter på 

projektet 

for et nyt 

system.

2 3

NEED TO HAVE + NICE TO HAVE:   brugerrejse Anna

4

Læser liste med foreslåede 

byggeblokke
Går på arkitektur.digst.dk 

og klikker på overblik

Vælger personaliseret 

overblik og svarer på 

introspørgsmål

Velkommen til 

overblikket. For at 

få en god start skal 

du svare på to 

korte spørgsmål –

så gætter vi på 

nogle relevante 

produkter til dig

2/2 

Introspørgs-

mål: Skal 

løsningen 

have nogle af 

disse 

funktioner?

Persondata-

beskyttelse

Ekstern målgruppe

(ja til integrationer 

eller udstilling)
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5

Klikker på alle foreslåede 

byggeblokke og læser 

metadatakort

6

Klikker på alle links på alle 

foreslåede byggeblokke og 

bogmærker disse faner til 

senere læsning.

7

Klikker ind på alle 

typeoverblik for at 

dobbelttjekke
Anna har 

nu et godt 

overblik 

over 

relevant 

arkitektur 

og steder 

at læse 

videre 

(bl.a. 

FDA)

8

NEED TO HAVE + NICE TO HAVE:   brugerrejse Anna

Beskrivelse:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Udgiver: 

Digitaliseringsstyrelsen

Kontaktpunkt:

Kontor for Teknologi og Data, 

Digitaliseringsstyrelsen

Link: http.asdfgthth.dk

Link: http.asdfgthth.dk

Link: http.asdfgthth.dk
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1

Starter på 

projektet 

for et nyt 

system.

2

Kigger i eget repository, 

vælger relevante 

byggeblokke

3

Går på arkitektur.digst.dk 

og læser nyheder.

4

Klikker på overblik

NEED TO HAVE:   brugerrejse Elsa
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Elsa har nu 

konsolideret 

sit løbende 

overblik over 

relevant 

arkitektur.

7
5

6

Opdaterer eget repository

med nye relevante 

byggeblokke

NEED TO HAVE:   brugerrejse Elsa

Klikker ind på alle 

typeoverblik for at 

dobbelttjekke
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NEED TO HAVE NICE TO HAVEByggeblok

Ca. 170 byggeblokke pt.

OPSUMMERING



TAK FOR NU!

SKRIV TIL 

ARKITEKTUR 

@DIGST.DK

HVIS DU KENDER 

GODE OVERBLIK 

VI SKAL KIGGE 

PÅ.


