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Introduktion: 

STARs agile rejse og etablering af STAR City

Governance og styring i STAR City:

• Arbejdet med dokumentation 

• Forbedringspotentiale: Hvad fokuserer vi på lige nu 
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Agenda 



Hvem er STAR og hvorfor arbejder 
vi agilt
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•STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) skal fremme en effektiv 

arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft, og flest 

mulige borgere er i job eller uddannelse.

•DOS (Digitalisering og Support) har ansvaret for den digitale udvikling og 

forvaltning af de statslige forretningssystemer, der understøtter 

beskæftigelsesindsatsen på landsplan, herunder STAR City, udvikling af 

selvbetjeningsløsninger, sikkerhed, drift og vedligeholdelse mv.



Hvad står vi for digitalt?
• Fagprofessionelle

• Borgere og virksomheder

• Ca. 4 mio. opslag og 

registreringer pr. dag

• fra borgere og 

fagprofessionelle

• Ca. 9750 unikke brugere

• Ca. 84.000 besøg pr. måned

• Ca. 2,8 mio. besøg pr. måned, 

heraf 1 mio. unikke

• 70-80 pct. af bevillinger til løntilskud og 

virksomhedspraktik

• Ca. 390.000 sidevisninger pr. måned, heraf 

87.000 unikke

• Landssupporten

- Borgere

- Virksomheder

- jobkonsulenter



Opdragsgiver

• Christiansborg

• - Forskellige aftale-/forligskredse

• Beskæftigelsesministeren

• - Troels Lund Poulsen

Økosystem og Kommunerne 
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• Dagpengereform

• Trepart

• Virksomhedsservice

• 14-1

• 14-2

• 14-3

• 14-4

• 15-1

• 15-2

• 15-3

• 15-4

• 16-1

• 16-2

• 16-3

• 16-4

• 17-1

• 17-2

• 17-3

• 17-4

• 2015 • 2016 • 2017 • 2018• 2012 • 2013 • 2014

• CV og Min Side 

for fleks-ansatte.

• Fælles kontaktforløb

• Min Plan

• VITAS

• Digital 6-ugers 

jobrettet uddannelse

• Obligatorisk selvbooking

• Jobnet for arbejdsgivere

• Sygedagpengereform

• Kontanthjælpsreform

• FØP/FLEKS

• Profilafklaring

• Joblog

• Jobnet for 

jobkonsulenter

• Jobcenter Planner

• 6-ugers selvvalgt 

uddannelse

• Dagpengetællere

• Integrationskontrakt

• Asyl CV

• Joblog geografi

• Tværkommunale jobordre

• Mere fleksibel digital 6-ugers 

jobrettet uddannelse

• 13-1

• 13-2

• 13-3

• 13-4

• 12-1

• 12-2

• 12-3

• 12-4

• Løsninger

• Beskæftigelsesreform

• De fleste løsninger tilpasses og 

udbygges over flere reformer og 

aftaler.

• Midl. Arb.ydelse

• Midlertidig Kontantydelse

• Midl. Særlig Udd.yd.

•Reformtsunami

•Leverancer til tiden
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Kommune

Andre
Offentlige

Private A) STAR, staten

Ydelsescenter

Jobcenter

Danmarks
Statistik

NemId

CPR

CVR

Til-/afmeldinger
Plan, Ferie, Sygdom, Aktiveringer,

Samtaler, CV, mm

Anden kommunal IT

B)
Det fælles datagrundlag

(DFDG)

KMD I/O
Manager

Rigsarkivet

Virk.dk

Borger.dk

Sagsbehandlerrettede løsninger

G) Jobnet
for jobkonsulenter

N) Planner
(Bookingsyst.)

Borger og virksomhedsrettede løsninger

C) Jobnet.dk
(CV, Jobannoncer, 

tilbud)

P)
Jobbing.dk

O) VITAS
(Virksomheds-

tilbud)

Til-/afmelding
Plan, Ferie, Sygdom

CV

Job-ind
Job-ud

Administration og ledelse

Jobindsats.dkDVH

J) Landssupport-
systemet

K) AmpAdmin2
(Bruger admin)

Ret og pligt

Jobcenter løsninger
FASIT, Momentum,
Opera, Workbase

A-Refusion
KMD, WBA,

SKS-AS

Private
Jobdatabaser

Private
Jobdatabaser

Anden Aktør
Systemer

Ydelse

Kommunernes
ydelsessystem (KY)

(KMD Aktiv)

Fravær
Negative hændelser

Henvisningsdato til YC
Aktivering

Rådighed/Sanktion
Bevilling

Til-/afmelding
Kontaktgruppe

Henvisning til YC
Bevilling

Dagpenge (syge)

Kommunernes
sygedagpengesystem

(KSP)
(KMD Dagpenge,

eDagpenge, sygdom)

Raskmeldingsstatus
Stop sygedagpenge

Raskmelding

Opret sag
Stop sag ved raskmelding

Ændring af sag
Ferie

Varighedsadvis

Indkomstregister
(KMD Ydelse)

Økonomi

Udbetaling
(KMD Udbetaling)

Opus Debitor

Opus Økonomi

Sager og styring

Sagsoverblik
(SAPA)

EDH

Aktiviteter

KMD ØS KMD Opus KMD Arkivering

Tilbud
(Udbudsportalen)

Læge attester
(Netforvaltning

sundhed)

Speciallæge
(Mediconnect)

Studieadmin.
Ludus Web

Doc2Mail
Doc2Archive

Udbetaling
Danmark

Digital post

NemRefusion

VAS

e-Indkomst

A-kasse

A-kasse
løsninger

(KMD Winnie,
Modulus,
Facilia,..)

NemRefusion
Sygemelding

Medlems-til/afgang
UPH, status, sygdom

CV samtaler
Rådighed/Sanktion

Booking

Overflytning

ESDH

Økonomi

Ungedatabasen

Uddannelses-
institutioner

D) Jobnet
Mobil

Work in
Denmark

Mit job kompas
iJob

K) Arbejds-
markedsportalen

I) BI.STAR.DK
(Sharepoint)

M) AKA
(A-ks kursus admin)

L) AKS
(A-ks Kursus Sager)

H) BI

E) CV-Admin F) Job-
GodkendelsesModul

H) Kampagnemotor

• Systemforvalter
• Udviklings-

leverandører

• Udviklings-

leverandører

• Udviklings-

leverandører



Leverancemodel i 

STAR-City• STAR (DOS)

• Udviklingsleverandør

• Udviklingsleverandør

• Udviklingsleverandør

• Udviklingsleverandør

• Samarbejdsfora 

• (Forpligtende samarbejde)

• Driftsleverandør

•
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• 4 udviklingsleverandører

• 1 systemforvalter

• Lokaliseret i fælles lokaler

• STAR PO’er til stede

• STARs udviklings- og testmiljøer

• STARs kode

• Fælles

• Værktøjer

• Code repository

• Processer

• Principper og retningslinjer



Arbejdet med dokumentation
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• STARWiki beskriver as is og to be ud fra et teknisk perspektiv

• It-slutproduktbeskrivelser (ISB’er) og epics beskriver nyudvikling med afsæt i 

forretningsmæssige krav og behov (lovgivning, strategi…)

• https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/ISB/overview

• Eksempel: 

https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/ISB/pages/769851453/936.7+LAB-

Alle+skal+bruge+Min+Plan+-+M+l+Detaljer+historik+og+beskeder
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Dokumentation og krav

https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/ISB/overview
https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/ISB/pages/769851453/936.7+LAB-Alle+skal+bruge+Min+Plan+-+M+l+Detaljer+historik+og+beskeder
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STARWIKI 
https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/WIKI/overview

https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/WIKI/overview
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• Definition of Done:

• Ready - Epic (beskrivelse v. 0.5)

• Userstory

• Epic

• Release
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Fælles Definition of done (DoD) på tværs af STAR City
DoD På 4 niveauer
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Definition of Ready for development of an Epic (v 0.5)
Epic or product backlog item (STAR, FA)

Godkendelse:

• Product Owner (PO/CPO)

Epic krav 0.5:

• Acceptkriterierne er beskrevet

• Særlig krav til test er beskrevet

• ISB

• JIRA er opdateret korrekt jvf wiki

• Review gennemført (eks. kundetest, FA, 

PO, arkitekt test etc.)

• Tilsagn & varsling af eksterne – er vurderet

• GDPR – Privacy by Design er indarbejdet



Kode:

• Alle fejl er løst/håndteret

• Den gode kodestandard og 

kodekvalitet (wiki) er fulgt

• QA-sikret (eks. review by peer)

• Sikre sporbarhed

• Deployed til test
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Definition of Done for a user story
user story or product backlog item

Test & dokumentation:

• Unit test – gennemført 

• Review af systemtestcases gennemfør

• Systemtest mod acceptkriterierne 

• Aut. test implementeret – if neened

• Dokumentation er opdateret

• Acceptkriterierne er opfyldt

Integrationer

• Berørte integrationer er kommunikeret 

og testet

• Standarder & Best Practice (eks Browser 

test, WCAG responsiveness, SIG - ok

Godkendelse:

• OK fra Product Owner (PO)
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Definition of Done for an Epic
collection of completed user stories

Test & dokumentation

• DoD på alle US er OK

• Alle fejl er løst/håndteret

• QA-sikret & review

• Configurations/build ændringer 

dokumenteret og videregivet

Test & dokumentation: 

• Alt er systemtestet mod 

acceptkriterierne

• Berørte integrationer er kommunikeret –

intern og ekstern varsling er komplet

• Dokumentation er opdateret

• Fabriksprøve er ok

• Epic er opdateret korrekt

• Interne Integrationstest cases er 

beskrevet 

• Acceptkriterierne er opfyldt på epic

niveau

Godkendelse:

• OK fra Product Owner (PO)

På sigt:

• Epic er produktionsklart – godkendt 

af PO incl. integrationstest
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Definition of Done for a release
Potentially shippable state

Release

• Code Complete & freeze

• DoD på alle Epic er OK

• Evt. fejl er håndteret og planlagt

• QA-sikret & alle issue fra SoS er løst

• SIG – kriterierne er opfyldt ok

• Kode klar til release

• Configurations/build ændringer klar 

til produktion

Release:

• Intern Integrationstest cases er 

gennemført 

• Kundetest er gennemført

• E2E-test cases er gennemført 

• Performancetest er gennemført 

• Loadtest er ok – if needed

• Dokumentation er opdateret for hele 

releasen (WIKI, Jira… mv.)

• Testrapport fra SF TM

Godkendelse:

• Release er produktionsklart –

godkendt af STAR



• Wiki opbygning - Arkitekturreolen

• Svær at finde ting

• Hvad er opdateret og validt

• Hvem skal vedligeholde, og hvordan sikrer vi det

• Hvilket niveau skal vi være på

• Niveau for dokumentation 

• Kan kode være selvdokumenterende

• Forankring af forandringer:

• DoD

• SoS

• Testfasen forkortes

• Løbende produktionsklart kode - sigte mod CI/CD
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Forbedringspotentiale: Hvad fokuserer vi på lige nu 
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Principskitse for afkortning af Q-fasen
Hovedændringer der skal gennemføre for at forkorte forløbet fra ca. 10/12 –> 2-7 uger

AS-IS TO-BE

Hovedændringer i processerne - tværgående:

II – Intern integrationstest

EI – Ekstern integrationstest

E2E – Ekstern end-to-end test

KT – Kundetest v. STAR

FB - Fabriksprøve

• Produktionsklar kode

• FB-prøve pr sprint

• II & KT gennemføres løbende over alle sprint – fokus på sidste sprint

• Automatisering af test, hvor det giver værdi

• Fokus på kodekvalitet og sikre at det er produktions klart

• Definition of Done (DoD) fælles for STAR City

• Teststrategi tværgående for alle systemer - opdatering

• QA/Testrapporten tilpasse nyt setup (ugebasis)

• Scrum of Scrum (SoS) på tværs

• Samarbejde ved Musketered

• Strategi for fejlrettelser

Sprint

Uger

Backlog

6 x 2

FB-prøve II-test EI-test E2E-test Preprod

1 2 2 4 1(1) 

Sprint

II

Uger

Backlog

6 x 2

EI/E2E-test Preprod

2+4 1

1+1

Kundetest

Kundetest

DemoDemo

M. Varsling

U. Varsling


