
FORDELINGSKOMPONENTEN

Hvad er det for en størrelse?



Hvilket forretningsbehov understøtter FK?

• Fordelingen af journalnoter og sagsdokumenter imellem alle 

typer af fagsystemer og løsninger.

• Et styret juridisk overdragelsesforløb af journalnotater  og 

sagsdokumenter, hvor modtageren har mulighed for at 

acceptere det modtagne journalnotat eller sagsdokument, 

eller afvise det og sende det tilbage til afsender.

• Mulighed for at udveksle data, hvor modtager og afsender i 

tæt dialog selv fastlægger, hvilken information der skal 

fordeles (bilaterale xsd’er)

• Fordeling via. Digital Post til kommunernes fællespostkasser



Der skelnes imellem afsender og modtagersystemer –
fordeling styres af fordelingsregler
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Fordelingsregler (routingsregler)

• Er tilknyttet modtagersystemet, da de er 

forretningsspecifikke

• Hver kommune skal oprette og vedlige holde egne 

regler

• Håndtering af regler gøres fra skærmbilleder i 

Serviceplatformen

• Der er udarbejdet KLIK-opgaver, til kommunerne som 

beskriver hvad de skal gøre før og efter udrulningen af 

et fagsystemet og fordelingskomponenten, og 

supplerende vejledninger

I testmiljøet skal dette dog gøres af 

manuelt af SSE…men mere om dette 

senere



FK – Samlet dokumentationsoversigt 
Dokument og målgruppe Indhold Dokument

SF2900 –

Fordelingskomponent –

leverandørrettet

Integrationsbeskrivelsen af hvorledes teknisk og forretningsmæssigt virker SF2900

USM0006 -

leverandørrettet

Supplerede vejledning til leverandører i hvorledes FK virker på xml-niveau. 

Der er eksempler på requests og responses.

Vejledning til 

Fordelingskomponenten -

leverandører

NOT0601 og skabelon til 

bestilling af 

fordelingsregler

leverandørrettet 

Leverandørens bestilling til SSE til endepunkter – både test og produktion. 

Denne skal udfyldes og sendes til SSE via en helpdesk-sag. Med i bestilling –

eller i en efterfølgende bestilling – skal afsendersystemet udfylde en blanket 

med de fagsystemspecifikke fordelingsregler der ønskes oprettet på Extest.

Fordelingskomponenten

– produktblad

Kommunerettet

Skal give beslutningstagere hos kommunerne en overordnet forståelse for 

hvorledes Fordelingskomponenten virker, og hvordan kommunen kan få 

værdi ud af at vende den.

Produktblad -

Fordelingskomponenten

Implementering- og 

brugervejledning
Et todelt dokument, som dels beskriver de aktiviteter, som skal gennemføres 

som led i en implementering af FK i en kommune, og dels indeholder en 

trinvis brugervejledning til hvordan, man opretter fordelingsregler på 

serviceplatformen

Implementerings- og 

brugervejledning -

Fordelingskomponenten

3 KLIK-opgaver –

kommunerettet

Beskriver konkret hvad kommune skal i forbindelse med konfiguration af regler 

og efterfølgende verificering, samt hvilke roller kommunerne skal allokere til 

disse opgaver – bemærk, at disse kun er i udkastform.
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