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VELKOMMEN



”KVALITET FREM FOR KVANTITET”

STATUS, MÅL OG PLANER FOR FLIS

Morten Hass, projektleder for FLIS



FLIS dagen = FLIS ”generalforsamling”
- formålet er forventningsafstemning ml. FLIS kommunerne indbyrdes og KOMBIT

1) Status, mål og planer v/Morten

2) Datavalidering v/Carmen og Christine

Frokost

3) Drift, support og månedskørsel v/Per

Kage

4) Månedsprøve og test v/Erik og Pernille

5) Opsamling v/Morten

Dagens fokus er 

KVALITET

frem for nye data eller 

gevinster ved FLIS

Vi rundsender alle 

præsentationer

Gerne korte

spørgsmål, indlæg 

og svar

Brug tavlen med 

post-its

Besøg KLs Eksempelbank og læs KL-Ks Erfaringsrapport



Projektejer og projektleder for FLIS

• Projektejer for FLIS, Ydelsesrefusion, Social 

Pension, Fælles Bibliotekssystem, NemRefusion, 

Køreprøvebooking

• Ansvarlig for it-konsulenter, arkitekter og test 

managere

• Medlem af Statens It-Råd

Baggrund

• Ledelseserfaring fra finansiel sektor med fokus 

på levering af komplekse it-projekter

• Projekt- og porteføljeledelse, leverandørstyring, 

metoder, test, sikkerhed og forandringsledelse

• Projektleder for FLIS

Baggrund

• Projektleder for Ydelsesrefusion og Valg, KOMBIT

• PMO, Regional Sundheds-IT (RSI), Danske Regioner

• Programleder for monopolbruddet, KOMBIT

• Projektleder for Transitionsaftalen ved salget af KMD, 

KL

• It-strategi- og arkitekturchef, SKAT

• Projektleder for erhverv, Den digitale taskforce, 

Finansministeriet

• Projektleder for it/tele/elektronik mv. 

Erhvervsministeriet

Karin Markmann 

Bentsen

Morten Hass



Er ledelsesinformation 
modene teknologi?

”Vi har brug for (F)LIS!”

”Men det skal virke!”



En del kommuner afventer at gå i gang 
med BI/LIS og med FLIS

6%

22%

23%

18%

16%

22%

35%

16%

8%

1%

Vi  prioriterer endnu ikke at gå i gang

Ledelsen bakker op om, at vi skal i gang , vi er i startfasen

Vi er ude med det i enkelte fagforvaltninger

Vi er bredt ude i organisationen, hvor BI/LIS data bruges ad
hoc

Vi er bredt ude i organisationen, og det er en integreret del af
hverdagen med styring af kommunen

FLIS kommunernes brug af FLIS data hhv. BI-LIS data generelt i styring af 
kommunen

Brug af FLIS data

Ved ikke / ikke besvaret er ikke vist i diagrammet



HISTORIEN OM FLIS



Hovedelementer i KL’s dokumentationsstrategi

Klar sondring mellem national og lokal dokumentation
National dokumentation et dialogredskab – ikke et 
redskab til kontrol- og detailstyring
Fokus på resultat og effekt
Dokumentation med kvalitet, mening og lokal 
anvendelse
Dokumentationsarbejdet må ikke tage tid fra borgerne

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

5. februar 2008

Starten på FLIS

FLIS var 

båret af politik

Det kommunale 

sammenhold



Det gamle FLIS
- et fuldt BI-system med portal og rapporter

Flere kommuner 

bruger FLIS

Fokus på nye data

Fokus på kvalitet



Det nye FLIS - 5.0
- et fundament der skal udnyttes – nu uden portal

Fundament for bedre kvalitet

• Moderne kontrakt - skærpede krav til FLIS drift og udvikling

• Moderne Microsoft platform – flere leverandører kan byde / betjene FLIS

• Bedre mulighed for check af datakvalitet - fx på indlæsning – skal sættes op

• Større gennemsigtighed mht hvordan FLIS regner – source to target mapping

• Eflis.dk – ny hjemmeside for alle parter der samler information og dokumentation

Dataområder

• Datakvalitet – en række mindre forbedringer på alle dataområder

• I gang med Beskæftigelse (foreløbig DREAM) og Sundhed (foreløbig KØS)

Klar til styrket 

kvalitetsindsats

Nye snitflader til

BI-systemerne



FLIS forsyningskæde for ledelsesdata

FLIS

Økonomi:

- Prisme

- KMD løsninger

- KØR

- ØS Indsigt

Skole

- TEA

- KMD

Ældre (DST)

UBU

- KMD B&V

- AS2007

- DUBU

- SBSYS

Borger:

- CPR Personale :

- KMD

- Silkeborg Data

- KLP

Voksenhandi-

cap (DST)

Sundhed:

KØS

Beskæftigelse:

STAR/DREAM

BI/LIS-

leverandør X

BI/LIS-

leverandør Y

Kommune X 

BI/LIS-system

Kommune Y 

BI/LIS-system
BI/LIS-

leverandør Z

Statslig 

myndighed

Kommunale ledere (og medarbejdere) bruger FLIS ledelsesdata til støtte for beslutninger (og myndighedsopgaver)

Kommunale medarbejdere bruger kommunale systemer til støtte for opgaveløsning
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FLIS mission og udfordring:

Pålidelige, tilgængelige og sikkert 

håndterede data i hele forsyningskæden!



FLIS NYE PROJEKTMÅL

”KVALITET 
FREM FOR KVANTITET”



FLIS I

KOMMUNERNE

FLIS 

FORSYNINGS-

KÆDE

FLIS 

PROJEKTET

”Kvalitet frem 

for kvantitet”

FLIS projektmål

Fælleskommunal

Ledelsesdata 

InfraStruktur

FLIS 

INFRA-

STRUKTUR

Besluttet på FLIS styregruppe 

5. december 2018

1. ALLE 98 KOMMUNERS PROJEKT

FLIS drives effektivt, lovmedholdeligt, 

og med indflydelse for 98 kommuner

2. KILDEDATA TIL KOMMUNERNE

FLIS sikrer kildedata til rådighed fra 

kommunale og statslige systemer mv. 

månedligt evt. ugentligt el. dagligt

3. UDVIKLING AF STANDARDISEREDE 

NØGLETAL - FLIS udvikler nationalt 

standardiserede nøgletal og datakuber 

der måler kommunernes opgaver

4. DRIFT AF NØGLETAL OG KUBER

FLIS drifter og supporterer nøgletal og 

datakuber med høj kvalitet

5. KILDEDATA TIL STATEN MV.

FLIS leverer kommunale kildedata 

samlet til staten mv. fx til DST

6. NØGLETAL TIL STATEN

FLIS leverer fælleskommunale nøgletal 

til staten som aftalt fx i ØA

7. KOMMUNALT BI/LIS-MARKED

FLIS understøtter et dynamisk 

kommunalt BI/LIS-marked

8. BI/LIS-KOMPETENCER

Kommunerne opbygger og rekrutterer 

BI/LIS-kompetencer

9. DATAVALIDERING

Kommunerne får høj datakvalitet via 

løbende datavalidering

10. GEVINSTER

Kommunerne opnår gevinster med 

ledelsesdata, bl.a. data fra FLIS

#1

#2

#3

(modnes)

(modnes)

(modnes)

(modnes)
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FLIS dækker alle de økonomisk tunge opgaver
- de resterende områder har et fragmenteret systemlandskab
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Lovede dataområder skal leveres

Beskæftigelse
• Ydelsesrefusion (YR) / Beskæftigelse (primært Det Fælles Datagrundlag, DFDG)

• Afventer kvalitetssikring i lyset af FLIS skærpede kvalitetskrav, deltaload mv.

• Planlagt til release 5.3 ultimo september 2019

Dagtilbud
• Det 8. dataområde

• Afventer forhandling med kildeleverandører

• Afventer etablering af faggruppe mv. med kommuner og ministeriet og DST

• Planlagt til release 6.0 ultimo januar 2020

Skole
• Elevfravær jf. ØA19

• Afventer forhandling med kildeleverandører

• Afventer etablering af faggruppe mv. med kommuner og STIL og DST – forsinkes af 

folketingsvalg

• Planlagt til release 6.0 ultimo januar 2020

Sundhed
• Yderligere data fra Sundhedsdatastyrelsen

• Afventer juridisk afklaring og etablering af faggruppe mv. med kommuner og SDST og 

DST

• Ikke på tidsplan

• Opfriskning af snitflader fra EOJ-systemer jf Fælles sprog III

• Afventer at Fælles Sprog III er fuldt og ensartet implementeret i EOJ-systemerne

• Ikke på tidsplan



FLIS udeståender skal løses

FLIS Drift

• Datavalidering – resterende 

områder skal valideres - central 

proces – fejl skal rettes

• Datakvalitet i kørsler –

datakvalitet skal checkes og 

status på hver kommunes data 

publiceres

• Support – support, eflis

driftkommunikation og fejlretning

mv. skal udføres iht kontrakten

• Test - forbedret i release 5.2 –

skal løftes yderligere - også ifm

fejlretninger

• Hastighed – FLIS skal køre og 

genindlæse hurtigere – daglige 

kildedata på sigt?

• Automatiseret drift – FLIS kørsler 

skal styres og overvåges stadig 

mere automatisk

FLIS Udvikling

• Forsinkede dataområder – YR/DFDG, 

Dagtilbud, Elevfravær, Sundhed skal etableres

• Modernisering af ældre dataområder – skal 

ske i forlængelse af datavalideringer

• Færre nøgletal - Fleksible kuber – datasæt 

skal omlægges til fleksible kuber med færre 

nøgletal

• Deltaload – FLIS og kildesystemer skal 

omlægges til kun at udveksle ændringer frem 

for full load

• Historik – skal køres sjældnere i FLIS mhp

hurtigere kørsler

• Klassifikationer – FLIS og kildesystemer skal 

omlægges ”fra fritekst til rullemenu”, 

integration til STS Klassifikation

• Kodekvalitet – FLIS kildekode skal 

kvalitetssikres mht generelle krav og 

driftshastighed

• Uddannelse – skal organiseres på hvert 

dataområde, som minimum via webinarer

• Daglige kildedata – kommunernes behov i FLIS-

projektet skal afklares

• Fælles dataleverancer til staten -

kommunernes behov i FLIS-projektet mht

styrelser, DST, Statens Arkiver skal afklares

FLIS Styring

• Beslutningsfora – faggrupper 

etableres med kommuner, 

styrelser og DST, i dialog med 

BI- og fag-leverandører, mhp. 

national standardisering, 

forankret i KL/KOMBIT 

områdeorganisering

• Gevinstmål – vigtigste mulige 

gevinster skal identificeres af 

kommunerne på hvert 

dataområde

• Jura og lovmedholdelighed –

lovgrundlag og jura skal afklares 

skarpere på hvert dataområde

• Sikkerhed – sikkerhed skal 

efterses og evt. skærpes fra 

kildesystemer, via FLIS og BI-

systemer til brug af data i 

kommunen

• Kildedata – integrationer fra 

kommunernes systemer til FLIS 

skal konkurrenceudsættes via 

kommunernes egne udbud, som 

mht andre integrationer til 

fælleskommunale systemer





KVALITET STARTER MED 
KLARE BESLUTNINGER

(SAMMEN MED STATEN)



Kommunerne og staten skal sammen bestemme 
indholdet i FLIS
- det kræver faggrupper med deltagelse af styrelser og Danmarks Statistik

Aktuelle faggrupper som søger kommunale repræsentanter:

• Faggruppe Jura – Generelle juridiske emner + jura mht DREAM aftale

• Faggruppe Beskæftigelse – Ydelsesrefusion/DFDG/DREAM + behov til DREAM aftale

• Faggruppe Skole – Skole modernisering efter datavalidering + Elevfravær (ØA19)

• Faggruppe Dagtilbud – Data og nøgletal til det nye dataområde Dagtilbud

• Faggruppe Sundhed – Behov og krav ift eventuelle nye data fra SDST og senere EOJ

Kvalitet starter med 

de rigtige krav !

3. UDVIKLING AF STANDARDISEREDE 

NØGLETAL - FLIS udvikler nationalt 

standardiserede nøgletal og datakuber 

der måler kommunernes opgaver



VISIONEN



Ledelsesinformation skal blive hverdag



DATAVALIDERING

Oplæg til FLIS dag 26-03-2019



Introduktion

Carmen Woodman
• Ansat i KOMBIT siden 1.april 2014 i leverandørstyring 

og forretningsudvikling

• Ansvarlig for datavalidering og implementering i FLIS

Christine Halckendorff
• Uddannet cand. polit.

• Ansat i KOMBIT siden 1. marts 2016

• Ansvarlig for kravstilling af videreudvikling i FLIS

• BI erfaring fra Københavns Kommune samt 

Københavns Universitet



INDHOLD

1. Datavalidering

2. Datavalideringsplan for 2019

3. Status på datavalidering af Skole

4. Status på datavalidering af 

Personale

5. Hvordan forøger vi tilliden til 

dataområdet Personale/Fravær?

6. Opsamling



1. DATAVALIDERING



Datavalidering

• Datavalidering er en kvalitetssikring af de data, som ligger i 

FLIS

• Der undersøges bl.a. om data i FLIS svarer til data i 

kildesystemer til FLIS, om forretningsregler er korrekte, om 

begreberne bliver beregnet rigtigt m.m.

• Gode data er afgørende for at tilvejebringe troværdig 

ledelsesinformation om egen kommune, ligesom gode data på 

et område styrker muligheden for at sammenligne egen 

kommune med andre kommuner

• Der er behov for at sikre datakvaliteten på dataområderne, så 

der bliver større tillid til egne og andre kommuners data



Tilliden til FLIS data
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Tillid til data (2017)og kvalitet af data (2018/19)) 

2017 2018



Tilliden og brugen af FLIS
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Tillid til data (2017)og kvalitet af data (2018/19) sammenlignet med brug (2018) 

2017 2018 Brugerne af dataområdet 2018



2. 
DATAVALIDERINGSPLAN 

FOR 2019



Tidligere plan for datavalidering kunne ikke 
gennemføres 

FLIS 5.0 blev forsinket

Ressourceprioritering

Ny metode skulle udvikles



Roadmap for datavalidering: planen for 2019

Personale

Voksne / 

Handicappede

Udsatte børn 

og unge

Sundhed

Skole
= Opfølgning på 

resterende 

kommuner på Skole

Dagtilbud

Beskæftigelse

Ældre/Omsorg

2019

Økonomi 

Der er behov for at gøre erfaringer 

med den nye valideringsmetode, og 

den revurderes efter hvert 

dataområde. 

Derfor indstilles kun plan for 2019 

samt roadmap for rækkefølge af de 

øvrige områder efter 2019.



Central validering - betyder det vi ikke 
længere skal validere?

Datavalidering skal ske løbende. 

De afvigelser, I finder undervejs, skal der oprettes sager for. 

Henvendelse til FLIS leverandøren på: 

KOMBIT.FLIS@netcompany.com

mailto:KOMBIT.FLIS@netcompany.com


Ændring af metodevalg for datavalidering

FLIS KOMMUNERNE

KILDE-

DATALEVERANDØR

Datavalidering af 

SKOLE 2018-19

• Systemspecifikke 

vejledninger

• DAK rapporter

• Opsamling og rapportering 

af afvigelser

• Fejlrettelser

• Systemspecifikke 

vejledninger

• Lokal datavalidering efter 

DAK rapporter

• Tilbagemelding i KLIK og 

Enalyzer

• Oprettelse af afvigelser 

som sager

Datavalidering af 

PERSONALE 2019

• Vejledning til kilde 

leverandørerne ift

dataudtræk

• Vejledning til datakonsulent 

ift valideringsopgaven

• Henvendelse til den enkelte 

kommune undervejs

• Opsamling og rapportering 

af alle fundne afvigelser

• Fejlrettelser

• Involvering indebærer at 

stå til rådighed ift at 

besvare spørgsmål om 

de fundne afvigelser

• Evt. ændring i 

registreringspraksis hvis 

nødvendigt

• Kildeleverandører 

leverer et dataudtræk 

til FLIS

• Rettelser af evt. 

afvigelser 



3. STATUS PÅ 
DATAVALIDERING AF 

SKOLE



Skole

• Skole datavalideringen startede op i 2018

• Decentral validering hvor kommunerne skulle foretage træk af  

data i FLIS (DAK rapporter) der blev sammenlignet med træk 

af data i kommunernes fagsystem 

• Halvdelen af kommunerne har foretaget datavalidering af 

skoleområdet

• De samme fejl går igen på tværs af de kommuner der har 

datavalideret 



Skole - Indmeldte fejl

1) Forkert opbygget elevforløb for flere elever, dette er især gældende for 

elever der skifter klasse, skole eller har øvrige hændelser. 

2) Data fra KMD loades forkert, der betyder at elever ikke altid får det 

korrekte elevforløb i FLIS.

3) Skole er en såkaldt tværkommunal snitflade, ved  dublet registrering fra de 

to systemer bliver der ofte valgt den forkerte registrering.

4) Opsætning af DAK rapporter skal stemme overens med vejledningerne.

5) Opbygning af Skoletabel, hvor navneskift på skoler vil resultere i to ‘skoler’  

i FLIS 

6) Manglende opdatering af referencetabeller ved nye værdier i 

fagsystemerne



Skole videre forløb

Ombygning af skoleområdet, der tager højde for

• Kommunernes indmeldte fejl i forbindelse med datavalideringen

• Fejl der blev fundet ved overflytning fra FLIS 4.5 til 5.0

• De sager, der ikke blev løst i FLIS 4.5, men er overflyttet til FLIS 5.0

Gennemgang af referencedata

• Automatisering samt opdatering af referencedata

Gennemgang af begreber, forretningsregler samt standarder

• Klar definition af begreber og standarder på skoleområdet i samarbejde med 

Styrelsen for IT og Læring, Danmarks Statistik samt Kommunegruppe



4. STATUS PÅ 
DATAVALIDERING AF 

PERSONALE



Status på datavalidering af Personale

Rettelse af afvigelser
påbegyndes mod…

Rapportering af afvigelser
til kommunerne

Datavalideringen
herunder dialog med…

Kommunerne modtager
information om…

Beskrivelse af
kommunens forventede…

Aftale med
datakonsulenten

Mini-pilot for en
SilkeborgLøn…

Aftalerne med
kildeleverandørne

Valideringsopgaven
beskrevet, indledende…

Januar-19 Februar-19 Marts-19 April-19 Maj-19 Juni-19



5. OPGAVE



FLIS barometer 2018 ift tillid til dataområdet 
Personale
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Hvad skal der til / 

hvad kan vi gøre for, at 

I besvarer det samme 

spørgsmål i næste 

barometerundersøgelse 

med ”høj” eller ”meget 

høj”? 



På de gule post-its på jeres bord må I gerne skrive 3 ting, 

som kan gøre, at I vil svare “høj” eller “meget høj” til 

spørgsmålet, hvordan I vurderer kvaliteten af FLIS data 

på dataområdet Personale/Fravær? 

Det vil sige

Tre ting som skal ske for, at I har større tillid til 

Personaledata efter datavalidering. 



6. OPSAMLING



FROKOST I RESTAURANTEN

VI MØDES IGEN KL. 12.30

LOKALET LÅSES IKKE AF



SUPPORT OG DRIFT



Driften af FLIS

Bo Kromann
Incident Manager på flere projekter

Morgenrapporter

Opfølgning på sager i SD

Ad hoc opgaver
Baggrund:

Kom til KOMBIT 1. januar 2018

Teamlead hos Danske Bank IT Group, Nets, NNIT. 

Har arbejdet med ITIL i mange år og har opbygget procedurer for god 

drift og forvaltning.

Per Bang Hansen
Service Manager på FLIS, KPB og BOM

Driftskontrakt

Ad hoc opgaver
Baggrund:

Kom til KOMBIT 1. marts 2018.

Har arbejdet hos ATP, IBM, SDC, Københavns Kommune og 

Uddannelses- og Forskningsministeriet som 1. linje leder med ansvaret 

for Drift og Forvaltning.



Driftskontrakten

Vort arbejde reguleres af driftskontrakten (i daglig tale 7.2.A). 

Dokumenteres i Månedsrapporten.

• Infrastrukturen (teknologi, sikkerhed, opdateringer, kapacitet, 

backup, restore)  

• Månedskørslen (afviklingstider, kvalitet, fejl, afvigelser, test, 

datakvalitet)

• Genindlæsninger (afviklingstider, kvalitet)

• Service Desk (dokumentation, svartider, kategorisering, 

prioritering, kommunikation)

• Portalen (svartider, tilgængelighed, kendte fejl)

Driften er sandhedens øjeblik



Infrastrukturen

• Infrastrukturen er baseret på en moderne teknologi (produkter, 

kompetencer)

• Kapaciteten er OK til at løse dagligdagen (månedskørsler, e-flis)

• System opdateres løbende og opdateringer dokumenteres.

• Der er sikkerhed for backup/restore. (D/R test og Penetration 

test)

• Sårbarheden ligger primært i applikationen, setup, håndtering 

og kommunikation



Månedskørsel

November

SLA 

måneds-

kørsel

December FebruarJanuar Marts

November
SLA 

incidents 

manglende 

data

December FebruarJanuar Marts

Levering af kuber 

overskredet

Indlæsninger kører 

indenfor indekserede 

tider

Ikke alle datapakker 

udlæses, og flere nøgletal 

er ikke udregnet



Månedskørslen
Modtagelses
periode

Leverance-

periode

Passiv-

periode

• Februar har været alt andet end tilfredsstillende.

• Baggrund er primært skift af ressourcer

• Flere fejlede processer (manuelle)

• Sen leverance og fejl/mangler i leverancen

• Fravær af informationer

• Der er aftalt forbedringstiltag:

• Der er tilført ressourcer

• Krav om rettidig og fyldestgørende information

• Hyppigere rapportering (driftsmeddelelse på e-flis. Hvad er 

leveret og i hvilken kvalitet)

• Status møder minimum to gang i forløb

• Morgenrapporter om systemet og incidents

• Behov for højere automatiseringsgrad i afvikling

• Identifikation af flaskehalse og optimeringstiltag

• Møder med BI-Leverandører og Følgegruppe 

• Leverandørstyregruppemøde efter hver månedsafslutning



Genindlæsning

85 - Afventer genindlæsning 10-10-2018 10:44 Manglende økonomital i 2016

85 - Afventer genindlæsning 21-11-2018 14:47 Manglende økonomital i 2016

85 - Afventer genindlæsning 07-12-2018 16:47 Leverance af for lave økonomital

85 - Afventer genindlæsning 07-12-2018 16:50 Fejl i SumOprBudget i Økokuben

85 - Afventer genindlæsning 07-12-2018 16:53 NDU til skole pr. elev. Fejl i økonomital

85 - Afventer genindlæsning 23-01-2019 14:44 Manglende match mellem forbrugsdata og kontoplaner

Marts

Genindlæsning af 

økonomi for 30 

kommuner 

gennemført

Kommuner oplever 

manglende historisk 

økonomidata

November

SLA

Indicents

mgl.data
December FebruarJanuar April

Genindlæsninger 

afsluttet

Forventning: 

ØS-indsigt genindlæses

Yderligere 30 

kommuners økonomi 

genindlæses



Genindlæsning

Modtagelses-

periode

Leverance-

periode

Passiv-

periode

• Problemstillinger:

• Lang ventetid på genindlæste data

• Fejl på kritiske data (Økonomidata)

• Fravær af informationer

• Kan kun genindlæse i Passivperioden

• Der er fokus på:

• Bedre information om fremdrift og 

forventede leverancer

• Optimering af nuværende kapacitet

• Etablering af parallelt miljø til 

genindlæsninger

• Fletning af data

• Betaling

Hvad siger kontrakten:

• Skal foregå i Passiv- og 

Modtagelse-perioden uden 

indeksering

• Skal være afsluttet inden 

Leveranceperioden

• Skal kunne foregå parallelt 

uden hensyntagen påvirkning 

af månedskørslen 



Supporten i FLIS

• Service Desk er indberetningsstedet for fejl, bestillinger, 

ændringer

• Service Desk er platformen til kommunikation af status 

sammen med Driftsmeddelelser og Kendte Fejl 

• Kommuner, KL og BI-leverandører får adgang til at oprette, 

ændre og følge egne sager via e-flis



Service Desk – oprettelse af sager
• Prioriteringer, kategoriseringer, 

beskrivelse  

• Større præcisering i kategorisering 

af sager. 

• Rapporteringer (Udtræk, overblik)

• Større præcisering i kommunikation 

– følg op på sagerne

• Eskaleringer – drift@kombit.dk

(husk at angive sagsnummer)

• Driftsmeddelelser skal være tydelige og præcise 

• Kendte fejl https://eksterntest.eflis.dk/

I skal forvente, at jeres sager løses hurtigt og effektivt afhængig af kompleksitet. 

mailto:drift@kombit.dk
https://eksterntest.eflis.dk/


Driftskontrakten

Driftskontrakten er vred, når I er vrede

Samarbejde og kommunikation er grundlaget for gode leverancer



?

eller

kage



KAGEPAUSE TIL 
KL. 13.45



MÅNEDSINDLÆSNING 
OG TEST



INDLÆSNINGSPRØVE



Erik Damsted

• IT-arkitekt på FLIS

• Arbejder pt med 

indlæsningsprøve og en række 

udviklingsopgaver

Baggrund

• Datalog med speciale i 

forretningsanalyse, 

ledelsesinformationssystemer og 

informationsmodellering.

• Kom til KOMBIT i januar 2018 og har 

blandt andet erfaring fra Teknologisk 

Institut, Københavns Universitet og 

pensionsselskabet PenSam.



HVAD ER FLIS EGENTLIG – SET 
FRA ET TEKNISK SYNSPUNKT?



eflis.dk



FLIS forsyningskæde for ledelsesdata

FLIS

Økonomi:

- Prisme

- KMD løsninger

- KØR

- ØS Indsigt

Skole

- TEA

- KMD

Ældre (DST)

UBU

- KMD B&V

- AS2007

- DUBU

- SBSYS

Borger:

- CPR
Personale :

- KMD

- Silkeborg Data

- KLP

Voksenhandi-

cap (DST)

Sundhed:

KØS

Beskæftigelse:

STAR/DREAM

BI/LIS-

leverandør X

BI/LIS-

leverandør Y

Kommune X 

BI/LIS-system

Kommune Y 

BI/LIS-system
BI/LIS-

leverandør Z

Statslig 

myndighed

Kommunale ledere bruger FLIS ledelsesdata til støtte for beslutninger

Kommunale medarbejdere bruger kommunale systemer til støtte for opgaveløsning



FLIS Arkitekturen

Rådata (Legacy)

DSAHIST (Data staging area)

EDW (Enterprise datawarehouse)

DM (Datamart)

Kildesystemer

KUBER



Modtagelsesperiode Beregningsperiode Passivperiode

Månedsindlæsningen og opgaverne undervejs

Start af 

modtageperiode

Modtagelse og 

validering
Indlæsning af data

Nøgletals-

beregning

Udlæsning af datapakker

Afslutning 

og 

verificering

Kubebehandling



HVOR OMFATTENDE ER FLIS 
EGENTLIG?



FLIS ER ET AF DANMARKS 
STØRSTE DATAVAREHUSE

DET SKYLDES, AT FLIS SAMLER 
DATA FRA MANGE 

FORSKELLIGE KILDER



Hvor omfattende er FLIS egentlig? 

4051 GB i databaserne – med en vækst på 350 GB pr måned

Dertil kommer rådata, datapakker, backups mv

1 GB svarer – estimeret – til 64.882 almindelige A4 sider med tekst. 



FLIS på papir

Svarende (i runde tal) til 261.413.882 A4 sider

Af disse vil de cirka halvdelen indeholde 

DREAM data

Stabler vi disse ovenpå hinanden bliver tårnet 

ca. 26 km højt

(Med 22.673.700 nye sider om måneden)



FLIS på papir (261.413.882 A4 sider)

240 pakker a 500 papir pr stk. (120.000 stk. papir) 2.186 paller

34 paller pr ”Gardin Trailer”

64 trucks for at 

flytte FLIS = et 

vogntog på 

næsten en km



4 x 4 km kvadrat af A4 sider



Middelfart-Rom x 51

77.942 km



Hver måned ruller 6 trucks ind med 188 paller med nye data

188 paller



INDLÆSNINGSPRØVEN I FLIS



Hvorfor fokuserer vi på indlæsningsprøve i FLIS?

• Fordi datakvaliteten skal op

• Fordi de store datamængder og krav til 
præcision kræver automatiserede og 
effektive processer

• Fordi vi ønsker at arbejde efter det enkle 
princip, at kun valide data kommer ind i 
FLIS

• Fordi vi ønsker at kunne kommunikere klart 
og entydigt om problemer med data – fx 
med nøgletal



Modtagelsesperiode Beregningsperiode Passivperiode

Månedsindlæsningen og opgaverne undervejs

Start af 

modtageperiode

Modtagelse og 

validering
Indlæsning af data

Nøgletals-

beregning

Udlæsning af datapakker

Afslutning og 

verificering

Kubebehandling



Indlæsningsprøve

Formål og effekt

• At sikre at data har en korrekt og tilfredsstillende kvalitet inden indlæsning til 

FLIS

• At sikre en maskinel, rutinemæssig og gentagende proces og test af data

• At sikre automatisk dannelse af kommunikation og metadata omkring 

kvalitetsproblemer

Målingerne omfatter – som minimum –

• Test af kvalitet (har data det indhold som forventes)

• Mængder (har data det omfang som – indenfor en erfaringsmæssig beregning –

kan forventes)

• Periode (ankommer data for den periode som forventes)

• Konsistens (matcher data afsenderens kontrolfil)



Data modtages
Data valideres i 

en række 
prøver

Ikke gyldige 
data markeres

Fejlhåndtering
Gyldige data 

indlæses

Princip for indlæsning af data i FLIS

Princippet for indlæsning af data i 

FLIS er, at invalide data opdages og 

bremses inden indlæsningen.

Mængden og typen af prøver 

ændres løbende over tid –

afhængigt af datakvalitet og behov

Princip for indlæsning i FLIS er, at data, der ikke 

”består” indlæsningsprøven, ikke bliver indlæst. 

De bliver stoppet – og en fejlhåndteringsproces 

aktiveres. 



Indholdsprøve – Datakvalitet

Basisprøve – Konsistens og integritet i leverancerne – første fase 

Kontrolfiler Formater Leverance Datamængder Rapportering

Værdier og 
integritet

Nøgletal
Markering af 
datakvalitet

NBI Datavalidering

Har vi modtaget det forventede?



Hvorfor er kontrolfiler interessante?

Kontrolfiler er indholdsfortegnelser, der 

ankommer sammen med data.

Kontrolfiler rummer:

• Periode (hvornår kommer data fra)

• Kilde (fra hvilken snitflade kommer 

data)

• Mængde (antal rækker)

Ved at løse problemet med kontrolfiler løser vi en 

række andre problemer på én gang



Basisprøve – Konsistens og integritet i leverancerne – første fase 

Kontrolfiler Formater Leverance Datamængder Rapportering

Har vi modtaget det forventede?
Status på indlæsning.

Kommunikation via eflis.dk.

Er datas format som forventet?

Er data ankommet på forventet tidspunkt?

Er datamængden som forventet?



Indholdsprøve – Datakvalitet – anden fase

Værdier og 
integritet

Nøgletal
Markering af 
datakvalitet

NBI test Rapportering

Data har de forventede værdier?
Status på indlæsning.

Kommunikation via eflis.dk.

Er nøgletal beregnet korrekt?

Vis brugerne hvor der er problemer

Er de forretningsmæssige regler overholdt?



Etablering af overblik

KOMBIT har sat Netcompany i 

gang med at sikre, at 

dokumentation og slutprodukter 

er opdaterede således, at der 

kan etableres et klart billede af, 

hvordan månedsindlæsningen er 

behæftet med fejl og 

indlæsnings-problemer. 

På dette grundlag kvalificeres 

hvilke indlæsningsprøver, der 

først sættes i drift. 

Det er dog allerede besluttet, at 

basis 1.1 skal prioriteres først.



Etablering af Basis 1.1

KOMBIT har sat 

Netcompany i gang med at 

designe et løsningsforslag 

for første indlæsningsprøve 

Basis 1.1.



SPØRGSMÅL?



KVALITETSSIKRING I FLIS

Pernille Ravn, test manager



Pernille Ravn

• Test manager på FLIS og KSD

• Arbejder pt. med teststrategi for 

videreudvikling, regressionstest, 

kvalitetssikring af ændringsanmodninger

Baggrund

• Test management, projektledelse og 

forretningsanalyse primært i den 

finansielle sektor

• Kom til KOMBIT i januar 2018 og har 

blandt andet erfaring fra Danske Bank, 

SDC og Bluegarden



ØGET FOKUS PÅ

KVALITETSSIKRING I FLIS



HVAD LAVER EN 
TEST MANAGER?



Sikring af rammesætning for test og prøver i projektet

Bilag om test og prøver

Reducering af omkostningseskalering

Sikre testbare og målbare krav gennem review

Facilitere review af materiale

Rådgivning til leverandør

Struktureret planlægning og gennemførsel af test

Facilitere tilblivelse af viden om kvalitet

Styre og rapportere på testaktiviteter

Risikovurdere testartefakter og objekter

Facilitere at beslutninger sker på oplyst grundlag

Sikring af at KOMBIT modtager den bestilte kvalitet

Sikre planlægning og gennemførelse af test

Godkende leverandørens testartefakter og afprøvning

Hvad laver en test manager?

Kort version = VAGTHUND i hele processen

• Teststrategi for videreudvikling

• Udarbejdelse af ændringsanmodninger

• Testscope - testdækning

• Testplaner

• Rapportering

• Godkendelse



HVAD VILLE DER SKE, 
HVIS MAN IKKE HAVDE 
EN TEST MANAGER?



Mars Climate Orbiter

Et eksempel på software, hvor det ikke må gå galt

• Samarbejde mellem NASA og Lockheed

• Mars Climate Orbiter skulle undersøge Mars’ 

atmosfære

• Var undervejs i 9 måneder

• Dens bane kom for tæt på Mars og brændte op i 

atmosfæren

Hvorfor?
Den software, som skulle beregne dens bane, 

producerede output i pound-force seconds i stedet

for newton-seconds som specificeret i kontrakten

mellem NASA og Lockheed

Små banale fejl kan have store konsekvenser!

Derfor skal vi altid sikre, at vi har

• Testbare krav

• Klare godkendelseskriterier

• Tilstrækkelig testdækning



Forankring af kvalitetskrav i FLIS
Interne reviews af 

ændringsanmodninger

• IT-konsulenter

• Jurist

• Test manager

• …evt. andre

Teststrategi for videreudvikling

• Formaliseret på samme måde som 

i udviklingsprojekter

• Releases gennemgår prøveforløb

• Leveranceprøve og 

Overtagelsesprøve

• Drejebøger for test og prøver

• DEMO af løsninger ifm. interne 

test

• Formel godkendelse inden release



I kvalitets-pipeline

Fokus på regressionstest

• Gentagen (automatiseret) test 

af systemet ifm. ændringer

PILOT

• Større ændringer

• Nye dataområder

• Nye fagsystemer, fx YR

• Pilotkommuner validerer data i 

beta-version inden officiel 

release



SPØRGSMÅL?



Evaluering af FLIS-dagen

Alle har modtaget en 

e-mail og link til 

evaluering med 9 

spørgsmål. 


