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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dette slide deck er ment som inspiration til, hvordan en SCQA+key lines-struktur kan ”oversættes” til Powerpoint.Der er mange måder at gøre dette på, så betragt ikke dette som den endelige sandhed. Personlig stil, det konkrete emne og budskab o.m.m. kan spille ind for at give den enkelte præsentation et særpræg.Brug af standard-tekstfelter i Powerpoint m/ bullets til at repræsentere strukturen kan være helt fint. Brug af bokse, grafik, billeder, pile eller andre markeringer af fx key lines kan give et ekstra touch.Øvrige tips:Jo større publikum, jo færre ord på slidesBeregn 2 min/slide – dvs. max 10 slides, hvis du har 10 min at tale iSørg for, at hver slide har et klart budskab, der nemt afkodes – the ”so what” of the slideDenne præsentation rummer dels en skabelonstruktur med kommentarer; dels eksempler på, hvordan det kunne se ud i udfyldt form
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Agenda 

• Baggrund 

• Begreber 

• Perspektiver 

• Arkitekturreol 

• Arkitekturprodukter 

• Modelsprog 

• Byggeblokke 

• Anvendelse 
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Et løft i tilgangen til digitalisering 

Fælles vision 
sætter retning 

Fælles principper 
sætter rammer 

Fælles 
arkitekturregler 

hjælper projekter 

o En vision der understøtter tværgående samarbejde og 
sammenhæng 

o Datadeling som central forudsætning 

o Strategiens initiativer og projekter som drivere 

 
o Principper som kernen i fælles arkitektur 

o Et helhedsperspektiv på digitalisering – mere end teknik 

o Governance som grundpræmis 

o Operationelle regler 

o Understøttelse og konkretisering udvikles løbende 

o Anvendes pragmatisk 
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Hvem skal anvende FDA? 

FODS 

• Indgår i styring af FODS 
digitaliseringsprojekter 

• Projekterne skal forholde sig aktivt til de 
arkitektur- og løsningsbyggeblokke, som 
indgår i FDA-rammearkitekturen 

Staten 

• Statslige it-projekter skal følge den 
fællesoffentlige digitale arkitektur, jf. strategi 
for it-styring i staten 

• Rammerne for dette er ved at blive fastlagt 

Kommunerne 

• Kommunerne har meldt ud, at de vil følge 
den fællesoffentlige digitale arkitektur, jf. KL-
indspil til sammenhængsreform 

• Vil indarbejde det i kommunernes eget 
arbejde, fx alignment af principper 

Tilgang til styring i FODS 
• Fokus på værdiskabelse 

• Pragmatisk tilgang 

• Dialog og sparring 

• Følg eller forklar i FODS 

• I forbindelse med nyanskaffelser 

• Aftale om (obligatorisk) anvendelse, hvor det er relevant 
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Hvidbogens regler – peger på hvad projekter skal gøre 
Arkitekturregel 1.3: Anvend fælles ramme for beskrivelse 
af arkitekturen 

Projekter udarbejder arkitekturleverancer efter den 
fællesoffentlige dokumentationsramme, som udpeger krav til 
arkitekturbeskrivelser, som skal indgå i projektstyringen og i 
forbindelse med arkitekturreview. Det gør det nemmere at skabe 
overblik og analysere, udarbejde, reviewe, godkende og anvende 
dokumentation på tværs af aktører.  

Det betyder at: 

 Projekter udarbejder relevant og aftalt arkitekturdokumentation 
efter den fællesoffentlige dokumentationsramme til kvalitetssikring 
i forbindelse med dialog med interessenter, arkitektur- og 
projektreview og eventuelle høringer.  

 Projekter udstiller og deler arkitekturdokumentationen, således at 
andre kan få adgang til denne og genbruge relevante dele. 
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Centrale FDA-dokumenter i forhold til arkitekturmetode 

Retningslinjer for 
formidling og 

dokumentation af 
arkitektur i 

digitaliserings-
projekter 

Vejledning om 
anvendelse af 

ArchiMate 

Fællesoffentlige 
regler for 

begrebs- og 
datamodellering 

Introduktion til 
fællesoffentlig 

rammearkitektur 

Retningslinjer for 
arkitekturreview 

Under udarbejdelse 

 

Arkitekturregel 
1.4  

Sørg for 
review af 
projektets 
arkitektur 

 

Arkitekturregel
1.3  

Anvend fælles 
ramme for 

beskrivelse af 
arkitekturen 

 

Arkitekturregel 
2.1  

Anvend og 
udbyg den 

fællesoffentlig 
arkitektur 

 

Vejledning om 
arkitekturmetode 



Centrale begreber 
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Styring 

Sikkerhed 

 Strategi 

 Opgaver 

 Information 

 Applikation 

 Infrastruktur 

 Jura 

FDA grundlæggende arkitekturperspektivers fokus 

Applikationskomponenter, it-services og tekniske snitflader 

Informationer, der skal håndteres af såvel forretningen som af teknikken. 

Teknologiservices som leverer den generelle infrastruktur. 

Digitaliseringens juridiske aspekter. 

Sikkerhed og beskyttelse af data, så fortrolighed, tilgængelighed og integritet sikres.  

Den forretningsmæssige opgaveløsning og levering af service. 

Ønskede fremtidige tilstande. 

Beslutninger, fremgangsmåde, dokumentation, kvalitetssikring. 
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Styring 

Sikkerhed 

 Strategi 

 Opgaver 

 Information 

 Applikation 

 Infrastruktur 

 Jura 

Konceptuel Logisk Fysisk 

FDA arkitekturreol med anbefalede arkitekturprodukter 
Styringsrammer 
- Governancemodel (-strategi og set-up) 
- Interessenanalyse (stakeholder concerns) 
- Mål 

Projektforløb 
- Arkitekturbeslutningslog 

Fremgangsmåde 
- Gevinstmodel 
- Metodeanvendelse 

Vision og mål 
- Vision / Målbillede 
- Kapabilitetsoverblik 
- Udfordringer 

Sikkerhedsstandard 
- Sikkerhedsbesgrænsninger 

Juridiske rammer 
- Juridiske bindinger 

Forretningsstruktur 
- Opgavekatalog 

Forretningsobjekter og begreber 
- Forretningsobjekter 
- Begrebsmodeller/-lister  
 

Applikationsstruktur og integrationsmønstre 
- Kontekstdiagram 

Teknologivalg 
- Platformsvalg 

Målarkitektur 
- Arkitekturprincipper 
- Målarkitektur 
- Migrationsstrategi  

Sikkerhedsmodel og regler 
- Sikkerhedsmodel  

Juridisk fortolkning 
- Krav 

Processer 
- Brugerrejser  
- Procesmodeller 

Logiske datamodeller 
- Logiske datamodeller  

Applikationslandskab og integrationer 
- Applikationslandskab +/ integrationer 
- Apllikationer mappet til forretningsservices, 
processer, informationer 

Infrastrukturstruktur 
- Infrastrukturlandskab 

Løsningsarkitektur 
- Løsningsoverblik 

Sikkerhedskontroller 
- 

Juridisk praksis 
- Forretningsregler 

Arbejdsgange 
- Arbejdsgange (workflow) 
 

Fysiske datamodeller 
- Datasæt 
- Udvekslingsformater 

Applikationsdesign og konfiguration 
- 

Teknologikonfiguration 
- 
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Styring 

Sikkerhed 

 Strategi 

 Opgaver 

 Information 

 Applikation 

 Infrastruktur 

 Jura 

Konceptuel Logisk Fysisk 
Styringsrammer Projektforløb Fremgangsmåde 

Vision og mål 

Sikkerhedsstandard 
 

Juridiske rammer 
 

Forretningsstruktur 

Forretningsobjekter og begreber 
 

Applikationsstruktur og integrationsmønstre 

Infrastrukturvalg 
 

Målarkitektur 

Sikkerhedsmodel og regler 

Juridisk fortolkning 
 

Processer 

Logiske datamodeller 

Applikationslandskab og integrationer 

Infrastrukturlandskab 
 

Løsningsarkitektur 

Sikkerhedskontroller 

Juridisk praksis 

Arbejdsgange 
 

Fysiske datamodeller 

Applikationsdesign og konfiguration 

Infrastrukturkonfiguration 
 

Archimate 

Archimate 

Archimate 

Archimate 

Archimate 

Archimate, UML 

Archimate 

Archimate 

Archimate 

Archimate 

Archimate 

Archimate 

Archimate, [BPMN] 

UML 

Archimate 

Archimate 

BPMN, [DMN] 

UML 

Archimate 

FDA arkitekturreol med anbefalede notationssprog 
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Byggeblokke i rammearkitekturen 

• En byggeblok kan genbruges, sammensættes og kombineres med andre byggeblokke. 

• Byggeblokke i holistisk perspektiv (styring, strategi, jura, sikkerhed, opgaver, information, applikation, 
infrastruktur)  

• Arkitekturbyggeblokke (ABB) = abstrakt, konceptuel eller logisk specifikation 

• Løsningsbyggeblokke (LBB) = konkret implementérbar. Logisk specifikation eller fysisk instans (fx et produkt) 

• ABB specificerer krav til LBB. LBB realiserer ABB 

• Både ABB og LBB findes i et kontinuum (jf. TOGAF) fra det generelle til specialiseringer 

• FDA laver en taksonomi over ABB som bygger videre på EIRA 

Personregistrering meget overordnet 
beskrevet med én byggeblok 

Opgaven Personregistrering lidt mere detaljeret 
beskrevet med flere byggeblokke sat sammen 

Nogle byggeblokke kan anvendes i 
mange sammenhænge 
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Hvad gør vi for at skabe forankring? 

• Governance – SDA, KOOR, arbejdsgrupper, reviewpanel 
• Dialog - Offentlig kommentering og anden dialog med marked, 

eksperter o.l.  
• Rammer - retningslinjer - vejledninger, eksempler 
• Kommunikation – FDA hjemmeside, konference, netværk (både internt 

og eksternt) 
• Værktøjer – Sparx EA, Qualiware, Archia, andre 
• Kataloger (og repositories) – Modeller, Datasæt, [Krav] 
• Kurser - piloter, markedsdrevet, statens digitaliseringsakademi 

– TOGAF, Archimate, FDA rammearkitektur, Modelregler 
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Forslag til kurser i det statslige digitaliseringsakademi 



    

      
     

        
     

14 

Læs mere på nettet 

FDA hjemmeside: https://arkitektur.digst.dk/ 

Arkitekturmodel og byggeblokke (alfa): https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/arkitekturmodel-og-byggeblokke   

Modelkatalog – begrebs- og datamodeller (beta): https://data.gov.dk/catalogue/models/da/index.htm 

 

https://arkitektur.digst.dk/
https://arkitektur.digst.dk/
https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/arkitekturmodel-og-byggeblokke
https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/arkitekturmodel-og-byggeblokke
https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/arkitekturmodel-og-byggeblokke
https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/arkitekturmodel-og-byggeblokke
https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/arkitekturmodel-og-byggeblokke
https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/arkitekturmodel-og-byggeblokke
https://data.gov.dk/catalogue/models/da/index.htm
https://data.gov.dk/catalogue/models/da/index.htm
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Spørgsmål 

• Hvad kan I bruge? 
• Hvad kan I ikke bruge eller 

har svært ved at bruge? 
 

• Hvad kan gøre jeres 
dagligdag nemmere? 

• Hvad kan gøre jeres 
dagligdag sværere 

Hvad kan vi gøre bedre i FDA? 
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Michael Bang Kjeldgaard 
Chefarkitekt, Kontor for data og arkitektur, Digitaliseringsstrategien 
mbkje@digst.dk / 5123 4254 
 

Arkitektur.digst.dk 

mailto:mbkje@digst.dk
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På vej…i 2018-2019 

• Retningslinjer og metoder - nye + konsolidering 
• Tjeklister - nye + konsolidering 
• Referencearkitekturer  - nye + konsolidering 
• Byggeblok-katalog – udvidelse + konsolidering 
• Datasæt-katalog 
• Model-katalog 
• Kravkatalog / -bank 
• Andet - nye produkter og vejledninger om fx datakvalitet 
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FDA bygger påTOGAF og andre ”best practice” tilgange 

18 

Some day… 
SOMEDAY, you are 
going to wish 

you had all of these 
models made explicit, 
all of them Enterprise-
wide, all of them 
horizontally integrated, 
all of them vertically 
integrated, 

all of them at 
excruciating level of 
detail.” 

John A. Zachmann 

Zachmann framework Death by 
Zachman! 

EA3 

TOGAF 

FDA 
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ArchiMate sprogets hovedelementer 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Argument for at fokusere på de udvalgte dele, er at EIRA har valgt disse som primære elementer i deres modellering. Man kan naturligvis anvende alle ArchiMate elementer i henhold til dokumentationsrammeværket.Aktive og passive elementer opdeling er relevant når man vælger relationer
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EX: semantiske byggeblokke: 
Fælles begrebs og datamodeller  
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