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Strategi: Hvad skal FLIS kunne

Få alle 98 
kommuner 

med

Videreudvikle med nye 
områder og koblinger

Styrke datavarehus og 
infrastruktur 

Udfasning af portal

Øget anvendelse 
og 

tillid til data

- Fire nye dataområder

- Koblede nøgletal i FLIS – unikke 

nøgletal og synergier i data

betyder løbende flere data ind og ud

- Hurtigere data

- Hyppigere data (daglig/ugentlig)

- Markedet tilbyder portaler

- Mulighed for et mere afgrænset scope

betyder højere krav til performance fra 
hardware og organisation



Ændringer i FLIS – nuværende kadence
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Rådata ind

Rådata ud

Databehandling

Buffer

Datamarter ud

- Dataleverancer løbende med vægten op til senest d. 14.
- Løbende udlæsning af rådata når en snitflade er færdigleveret
- 5 dages databehandling og 3 hverdages buffer på til kvalitetssikring
- Leverance af nøgletal og datamarter ca. d.25. afhængig af ferie mm.



Ændringer i FLIS – nye krav og optioner
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Rådata ind

Rådata ud
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Datamarter ud

1. Tidligere leverancer fra leverandørerne
2. Rådata leverancer uafhængigt af øvrige 

kørsler og kommuner
3. Markant kortere kørselstid

4. Mere effektiv håndtering af kørsler/ 
mindre nødvendig buffer
5. Mål at levere d. 15. i måneden 
(Datamart)
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Roadmap

01-04-2017 31-03-2019

01-07-2017 01-10-2017 01-01-2018 01-04-2018 01-07-2018 01-10-2018 01-01-2019

Roadmap - FLIS
- Hurtigere data til kommunerne*
   - kommunespecifik levering af rådata*
   - strakslevering af historiske data (#238)
   - hurtig oplæsning til DM-lag – 24/48/72 timer*
- Udvidelse af snitflader – økonomi og personale - 
rådata og DSA
- Beskæftigelse fase 1 (Ydelsesrefusion og økonomi)
- EDW-udtræk i datapakker? (#93)

- Sundhed fase 1 (måske senere grundet 
Dagtilbud?)
- Beskæftigelse fase 2
- Koblede nøgletal (FLIS datagrundlag):
   - Skole og Udsatte Børn & Unge
   - Ældre og Sundhed
- Daglig/ugentlig lev. - rådata (måske først 7.0)*

- Sundhed fase 2 (måske først i R8.0)
- Diverse koblede nøgletal (FLIS 
datagrundlag og stat)
- Dataområde X (ikke besluttet)

01-01-2019 30-09-2020

01-04-2019 01-07-2019 01-10-2019 01-01-2020 01-04-2020 01-07-2020

- Dataområde Y (ikke besluttet)
- Nye snitflader - Ældre og Voksenhandicap

01-01-2019 - 30-09-2019

FLIS R.8.0

01-11-2017 - 31-07-2018

FLIS R6.0

Forklaringer:
* = eksplicit konkurrenceudsat ved genudbud

01-04-2017 - 31-12-2017

FLIS R5.0

09-05-2018 - 02-03-2019

FLIS R7.0



Opmærksomhedspunkter - scope

Nye 

krav i 

udbud

Understøttelse af 

strategien. Kendte 

krav med 

specifikation

Kommende

krav i 

optioner

Understøttelse af 

strategien. Endnu 

ukendte 

dataområder/ny 

infrastruktur mv.

ÆØ 1-277

(FLIS 1.1 -> 4.3)

Tilføjelser som er 

beskrevet i 

ændringsønsker

FLIS 1.0
FLIS som beskrevet i 

”Slutprodukter” 

Udgåede krav

Portal-dashboards, 

standardrapporter og 

app.

Udgåede krav, fx 

rapportering i portal 

og app, demomiljø 

og DSA


