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Instruktion til tilbudsgiver 

Bilag 2 med underbilag indeholder Kundens konkrete krav til Systemet Bilag 11 Optioner er også en del af 

Kravspecifikationen, men der er en særskilt instruktion til besvarelse af dette bilag.  

Tilbudsgiver skal ikke udfylde nærværende bilag, men besvare bilaget ved at udfylde:  

• Bilag 2.2.A (Kravbesvarelse)  

• Bilag 2.2.B (Kravskema) 

 

Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 2 anføres i forbeholdslisten og skrives ind med track changes i 

selve bilaget i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. 

Det bemærkes, at Kontrakten (forstået som Kontrakten uden bilag) og Driftskontrakten (forstået som bilag 7 

uden bilag) er at betragte som minimumskrav, jf. udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver skal derfor sikre, at 

eventuelle forbehold til bilag 2 ikke udgør et forbehold overfor Kontrakten.  

Om Kravspecifikationen 

Kravspecifikationen er inddelt i flere sektioner og indeholder minimumskrav og krav. Optioner beskrives i 

bilag 11, idet der dog også er en Option i bilag 2.1 

Krav kategori Beskrivelse 

Minimumskrav (MK) Minimumskrav er et krav (se nedenfor), der uforbeholdent skal 

opfyldes af Tilbudsgiver. Opfyldes et Minimumskrav ikke, vil tilbuddet 

blive anset som ukonditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke blive taget i 

betragtning. Minimumskrav er forbeholdt de egenskaber i Systemet, 

som er fundamentalt afgørende for, om Systemet kan anvendes.  

Krav (K) Kategorien krav er Kundens krav til Systemet, som Tilbudsgiver kan, 

men ikke skal opfylde. Kravopfyldelse vil blive vurderet i henhold til 

tildelingskriteriet i udbudsbetingelserne.  

Option (O) Alle Optioner angivet i kravspecifikationen er minimumsoptioner. Det 

betyder, at Leverandørens tilbud ikke vil være konditionsmæssigt, 

hvis ikke alle Optioner tilbydes. 

Kunden kan vælge at indfri Optionerne, men er ikke forpligtiget hertil.  

  

Uanset om udtrykket "skal" er brugt i beskrivelsen af et krav, skal det ikke opfattes som et minimumskrav. 

Det er således kun manglende opfyldelse af Krav anført som minimumskrav samt Optioner, der medfører 

ukonditionsmæssighed. 

Alle minimumskrav skal opfyldes. Opfyldes de ikke, vil tilbuddet ikke være konditionsmæssigt. 

Alle krav skal ikke opfyldes, for at Kunden kan tage Tilbudsgivers tilbud i betragtning. Kravene kan opfyldes 

af Leverandøren, og opfyldelsesgraden vil indgå som konkurrenceparameter ved tilbudsvurderingen. 
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Opfyldes et krav ringe, vil tilbuddet score lavere på de relevante underkriterier til tildelingskriteriet ”det 

økonomisk mest fordelagtige tilbud”, jf. Udbudsbetingelserne. 

Bemærk, at minimumskrav ikke indgår i tilbudsvurderingen. Bemærk endvidere at Optioner skal tilbydes, og 

at graden af opfyldelse af Optionen indgår i tilbudsvurderingen.  

Krav og kravkategorier i Kravspecifikationen 

Alle krav er i Kravspecifikationen angivet ved et unikt fortløbende nummer og et navn og vil være angivet i 

tabeller som den følgende: 

Krav [ID] [Navn] 

Kategori:  Type:  

Beskrivelse:  

Bemærkning:  

Forretningsbehov  

Kravtabellen er opbygget som følger: 

• Krav [ID]: Angiver et fortløbende unikt nummer 

• [Navn]: Angiver kravets navn 

• Kategori: Angiver kravets kategori: 

• Minimumskrav, forkortet (MK) (opfyldes et minimumskrav ikke, er tilbuddet ikke 

konditionsmæssigt) 

• Krav, forkortet (K) 

• Option, forkortet (O)  

• Type: Angiver en typificering af krav i følgende områder:  

• Funktionelt krav (Hvad Systemet skal gøre) 

• Ikke-funktionelt krav (Hvordan Systemet skal opføre sig) 

• Lov og politik (Krav relateret til Lovgivning) 

• Beskrivelse: En beskrivelse af kravet  

• Bemærkning: Angiver forklarende bemærkninger, som hjælper til en forståelse, men ikke direkte er del 

af kravet, samt referencer til tilgrænsende krav 

• Forretningsbehov: Angiver en reference til målhierarki 

Besvarelse af Kravspecifikationen 

Løsningsbeskrivelsen er Tilbudsgivers samlede beskrivelse af det tilbudte System og en beskrivelse af, 

hvordan Kundens Kravspecifikation vil blive opfyldt. Løsningsbeskrivelsen består af henholdsvis 

Tilbudsgivers besvarelse af bilag 2.2.A (Kravbesvarelse) og bilag 2.2.B (Kravskema).  

Leverandørens besvarelse af Kravspecifikationen skal ske gennem udfyldelsen af kravskemaet i bilag 2.2, 

og Løsningsbeskrivelsen i bilag 2.1.  

Vejledning til udfyldelse af kravskemaet findes nedenfor, mens vejledningen til udfyldelse af 

Løsningbeskrivelsen fremgår af bilag 2.1 samt delvist nedenfor. 
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Udfyldelse af kravskemaet 

Kravskemaet er de samlede minimumskrav, krav og Optioner fra Kravspecifikationen. Tilbudsgiver skal i 

kravskemaet markere Systemets opfyldelse af kravene. Dette gør Tilbudsgiver ved for hvert krav (dog ikke 

minimumskrav) i kravskemaet svarende til nedenstående Tabel 1 at angive, i hvilket omfang det er opfyldt.   
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3 Titel MK 
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Tabel 1: Kravskema 

Følgende retningslinjer gælder ved udfyldelse af kravskemaet:  

1. Kan Tilbudsgiver og dennes Løsningsbeskrivelse imødekomme det pågældende krav, angives ”Helt 

opfyldt”.  

2. Kan Tilbudsgiver og dennes Løsningsbeskrivelse delvis imødekomme det pågældende krav, angives 

”Delvist opfyldt”. Angives ”Delvist opfyldt”, skal Leverandøren i kommentarfeltet specificere, hvorfor 

kravets opfyldelse kun er delvis.  

3. Kan Leverandøren ikke imødekomme det pågældende krav, angives ”Ikke opfyldt”. Angives ”Ikke 

opfyldt”, er kommentarer ikke nødvendige. 

4. Hvis Leverandøren i en kommentar foretager konkrete referencer, fx til bilag 2 eller et bilag til bilag, 

skal referencen være konkret, specifik og nem at finde.  

5. Det er ikke muligt at angive eller kommentere minimumskrav, og manglende opfyldelse af disse vil 

medføre, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt jf. ovenfor og udbudsbetingelserne. Minimumskrav 

er derfor også markeret gråt og kan derfor ikke udfyldes. 

6. Leverandøren må ikke ændre eller udfylde de med gråt markerede celler 

Udfyldelse af Løsningsbeskrivelsen 

Løsningsbeskrivelsen er Tilbudsgivers beskrivelse af den tilbudte Løsning og en beskrivelse af, hvordan 

Kundens krav i Kravspecifikationen vil blive opfyldt. Løsningsbeskrivelsen skal udarbejdes som i bilag 2.2. 

I Løsningsbeskrivelsen i bilag 2.2 beskriver tilbudsgiver, hvordan Tilbudsgiver imødekommer de specifikke 

krav, Kunden har angivet i Kravspecifikationen.  

Ønsker tilbudsgiver at vedlægge dokumenter til Løsningsbeskrivelsen, bør disse angives som bilag til bilag 

med fortløbende nummerering, og der skal i Løsningsbeskrivelsen refereres til relevante bilag. Referencen 

skal være konkret, afgrænset og nem at finde med sidetal og afsnitsnummer/overskrift. Er den ikke det, 

ignoreres referencen i tilbudsvurderingen. 

Den konkrete vejledning til udfyldelse af Løsningsbeskrivelsen fremgår af underbilag 2.2. 

Særligt om Optioner 
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Kravspecifikationen indeholder en række Optioner. Alle Optionerne er minimumsoptioner. Det betyder, at 

Leverandørens tilbud ikke vil være konditionsmæssigt, hvis ikke alle Optioner tilbydes. Dertil kommer, at 

selve opfyldelsen af Optionerne vil indgå som konkurrenceparametre i forhold til tilbudsvurderingen og i 

forhold til relevante underkriterier til tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, jf. 

Udbudsbetingelserne. 

Leverandøren behøver i henhold til ovenstående ikke at opfylde alle beskrevne elementer i en Option, for at 

Tilbudsgivers tilbud er konditionsmæssigt, da de vil indgå i tilbudsvurderingen. 

For Optioner gælder, at Leverandøren særskilt skal prisfastsætte hver enkel Option, der afgives tilbud på. 

Prisen skal omfatte omkostninger til alle elementer, der er nødvendige for pågældende Options 

anvendelighed for Kunden. 
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1. INDLEDNING 

1.1 Kravspecifikationens indhold 

1.1.1 Læsevejledning til krav til Social Pension Kommune 

Kundens beskrivelse af Systemet består blandt andet af Krav og Optioner til Systemet. Krav er tilknyttet en 

række forretningsbehov. Disse forretningsbehov understøtter succeskriterierne. 

 

Leverandøren forventes at besvare kravene. Det gøres ved at udfylde løsningsbeskrivelsen i bilag 2.2. 

 

Kravene henviser blandt andet til materiale i form af kilder og bilag.  

 

I materialet beskrives Social Pension Kommune, herefter kaldet Systemet. 

 

1.2 Kort om bilag til dette dokument 

Nedenfor er angivet sammenhængen mellem Kontrakten, bilag 2 (Kravspecifikation) og relevante 

underbilag: 

 

Bilag 2.1  Kravspecifikation med tilhørende bilag: 

Bilag 2.1.A Informationsmodel 

Bilag 2.1.B  Forretningsprocesser  

Bilag 2.1.C Rettighedsmatrix 

Bilag 2.1.D Hændelser 

Bilag 2.1.E Contract-first specifikation og Samarbejde 

Bilag 2.1.F Transaktionsspor og Fejlbehandling ved servicekald 

Bilag 2.1.G Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen 

Bilag 2.1.H Beskrivelse af sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen version 2.0 

Bilag 2.1.I Integrationsbeskrivelser (snitfladebeskrivelser) 

 

1.3 Forretningsbegreber 

Forretningsbegreberne for Social Pension er angivet i bilag 0, Definitioner.  

Begreberne skal bidrage til at forklare det forretningsområde, der skal IT-understøttes. Ved design af 

Systemet skal Leverandøren anvende begrebsmodellen i bilag 0, som grundlag for udarbejdelse af bl.a. 

datamodellen og konsistente brugergrænseflader, der anvender begreber, der er velkendte i 

forretningsområdet. 
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2. BAGGRUND, VISION OG MÅLSÆTNING 

Dette afsnit beskriver baggrunden for udbuddet og hvilke succeskriterier og forretningsbehov som Kunden 

har fokus i relation til indkøbet. Formålet med afsnittet er at give Leverandøren en overordnet forståelse af, 

hvad Kunden ønsker at opnå med indkøbet af Systemet. Det er væsentligt at Tilbudsgiver har sat sig ind i 

disse forretningsbehov og succeskriterier, og kan adresser disse i sin tilbudskrivning. 

2.1 Baggrund 

Kommunerne har indtil 2011 stået for hele opgavevaretagelsen vedrørende Social pension for både 

Førtidspension og Folkepension. I 2011 blev det besluttet i en økonomiaftale at splitte området mellem 

Kommunerne og Udbetaling Danmark.  

Social Pension, som domæne, dækker Førtids- og Folkepension, samt den række tillægsydelser, som 

borgere med Social Pension kan være berettiget til. Det særlige ved Social pension i forhold til mange 

andre sociale ydelser er, at tilkendelsen følger borgeren, dvs. tilkendelsen af pensioner skal ikke 

revurderes, når en borger flytter kommune. En konsekvens af dette er en indbyrdes afhængighed 

kommunerne imellem - både med hensyn til udveksling af data og mellemkommunal afregning. Sagen 

lukkes ikke ned ved en flytning, den fortsætter og mens betalingsansvaret i mange tilfælde bliver i 

fraflytningskommunen.  

Udbetaling Danmark varetager nu samtlige pensionsudbetalinger, tilkendelse af folkepension samt en 

række andre tillæg på pensionsområdet, som ikke kræver en nær borgerinteraktion. Et af principperne for 

opgavedelingen mellem Udbetaling Danmark og Kommunerne var desuden, at opgaver der kunne 

automatiseres, blev flyttet til Udbetaling Danmark under overskriften objektiv sagsbehandling. Kommunerne 

har dermed beholdt de opgaver, som forudsætter borgerdialog og individuelle vurderinger; herunder råd og 

vejledning, helbredstillæg og personlige tillæg.  

Opgavesplittet betyder, at der på pensionsområdet er omfattende dataudveksling mellem Udbetaling 

Danmark og Kommunerne, da der er tale om en fælles gruppe af borgere, som skal sagsbehandles begge 

steder. 

Udbetaling Danmark varetager: 

- Tilkendelse, beregning, udbetaling af og opfølgning på folkepension og ældrecheck 

- Beregning og udbetaling af førtidspension 

- Bevilling af varmetillæg inkl. petroleumstillæg og varmetillæg efter gamle overgangsregler fra før 

1988 

- Fastlægge formue og tillægsprocent til ansøgninger om helbredstillægskort 

Kommunerne varetager: 

- Tilkendelse af og opfølgning på førtidspension 

- Tilkendelse og udbetaling af personligt tillæg, almindeligt og udvidet helbredstillæg 

- Udstedelse af helbredstillægskort 
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- Afgørelse i administrationssager og gennemførelse af den konkrete administration 

- Træk i pension 

- Meddelelser til UDK som har betydning for udbetaling af pension (eks. institutionsophold). 

Hertil kommer den kommunale medfinansiering og mellemkommunale afregning. 

 

Udbetaling Danmark og Kommunerne benytter i dag ét fælles IT-system (KMD Social Pension) til IT-

understøttelse af opgaven med Social Pension. KMD Social Pension er et af de sidste monopol-

fagsystemer, som kommunerne skal konkurrenceudsætte. KMD Social Pension anvender som et af de 

sidste KMD fagsystemer, en række KMD forudsætningssystemer. Kommunernes ophør med anvendelse af 

KMD Social Pension og de relaterede KMD forudsætningssystemer og overgang til anvendelsen af de nye 

løsninger, har en stor økonomisk gevinst forbundet med sig. Udbetaling Danmark er i færd med at få 

udviklet et nyt system Udbetaling Danmark Pension (UDKPE), som skal varetage deres del af opgaven. Til 

at håndtere integrationen med UDKPE tilpasses KMD Social Pension til en interimsløsning KMD SPK 

(Social Pension Kommune), der fortsat vil anvende KMDs forudsætningssystemer (KMD Indkomst, KMD 

eIndkomst, KMD Udbetaling, KSP/CICS og LOS, KMD Doc2archive, KMD Arkivering). 

 

 

Figur 1 Systemunderstøttelsen af Social pension i Udbetaling Danmark og kommunerne 

 

Kunden er på vegne af Kommunernes Landsforening (KL) og 98 kommuner blevet bedt om gå i udbud med 

et nyt System, der kan IT-understøtte de kommunale opgaver på pensionsområdet. De to nye IT-systemer 

skal tilsammen kunne understøtte opgavesplittet og hele opgaven med håndtering af Social pension og 

dermed sikre en endelig udfasning af KMD Social Pension, KMD SPK (Interimløsningen) og deres brug af 

KMD’s forudsætningssystemer. Denne overgang til de nye løsninger og ophøret med betaling til KMD’s 

fagsystemer og KMD’s forudsætningsløsninger, har en væsentlig besparelse forbundet med sig, hvorfor en 

kort leveringstid af basisløsningen vil være meget vigtig for Kunden. 

 

Udvalgte baggrundstal: 

Type Nøgletal (2019) 

Antallet folkepensionister  1.105.964 borgere 

Antallet af førtidspensionister 199.850 borgere 

Personlige tillæg 2.385 
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Helbredstillæg 9.388 

Helbredsbevillinger som udløser helbredskort 257.546 

Mellemkommunal afregning 9.818 sager 

Antal primære brugere 

(jf punkt 4.1 Brugeraktører) 

500 - 1.000 

Antal øvrige (lejlighedsvise) 5.000 - 10.000 

Tabel 2: Nøgletal for pensionsområdet, 2019 

 

 

 

2.2 Vision og formål 

Visionen for nærværende udbud er at skabe et System, som omfatter en fagportal, som understøtter 

kommunernes opgaver i relation til Social Pension. Kravene, som beskrives i dette bilag (bilag 2.1) udgør 

Basisløsningen, som gør det muligt at udfase den nuværende løsning og udgør derfor første skridt på vejen 

til den samlede vision for løsningen. Bilag 15 indeholder beskrivelser af mulige udviklingsveje frem mod en 

realisering af visionen, men det udgør ikke krav. 

Der er tale om et fælleskommunalt System for samtlige 98 kommuner, som kan håndtere både de enkelte 

kommuners opgaver, men også visse mellemkommunale opgaver, som mellemkommunal afregning og 

håndtering af flytning af sager mellem kommuner. 

Formålet med Systemet er: ‘Professionelt og effektivt at understøtte myndighedsfunktionen på Social 

området i kommunerne. 

Systemet skal være et brugervenligt beslutningsunderstøttende fælleskommunalt IT-system.  

Basisløsningen er beskrevet som et ”minimal viable product” og skal leveres så hurtigt som muligt for at 

kommunerne kan opsige den nuværende KMD Social Pensions løsning, hvorefter Basisløsningen 

videreudvikles til den fulde version af løsningen. 

 

Som nævnt ovenfor er det ikke automatisering, der vil være det primære mål, da denne type opgaver for 

hovedparten er flyttet fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Derimod er visionen et System, der skal 

være let at benytte for kommende brugere, og som skal hjælpe nye brugere hurtigt i gang med 

opgaveløsning på trods af omfattende lovgrundlag.  

Dette er vigtigt, da der sker en løbende omstrukturering i Kommunerne, hvor der i høj grad satses på 

generalister fremfor domænespecialister. En forudsætning for en hensigtsmæssig opgavevaretagelse og 

borgerservice er derfor, at der er den nødvendige it-understøttelse tilstede for medarbejderne.  

Med udgangspunkt i forandringerne i kommunernes organisationer er det en målsætning, at Systemet på 

sigt kan orientere om muligheder og konsekvenser af valg og beslutninger, f.eks. når bevilling af én ydelse 

automatisk stopper en anden. Hertil kommer et behov for beslutningsstøtte i form af mulighed for 

beregninger og simuleringer, så beslutninger (bevilling eller afslag) kan dokumenteres og medarbejderne 

kan træffe beslutninger på et oplyst og kvalificeret grundlag.  
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Det er i dag en udfordring, at medarbejdere sidder med regneark og opslag i mange andre systemer, og 

efterfølgende selv skal aggregere dokumentation og beslutningsgrundlag, hvilket kan være en 

tidskrævende opgave. Denne tilgang er behæftet med usikkerhed og kræver indgående indsigt i området.  

Systemet skal kvalitativt understøtte borgernes retssikkerhed og kommunens lovmedholdelighed.  

Visionen er et lovmedholdeligt System, hvor ændringer så vidt muligt kan implementeres ved hjælp af 

parametertilpasning og uden nyudvikling.  

Fagportalen skal som første målsætning primært understøtte de kommunale arbejdsopgaver på 

pensionsområdet, men skal også på sigt kunne håndtere andre opgaver, som ligger uden for domænet 

Social Pension. Allerede i Basisløsningen indgår bevilling og udbetaling af visse ydelser under 

Serviceloven. Målsætningen er, at have et grundlag for en bedre synergi i den kommunale 

opgavevaretagelse.  

 

2.3 Succeskriterier 

Projektet har identificeret følgende succeskriterier for Systemet: 

 Succeskriterier 

S1 Systemet sikrer at Interimsløsningen kan udfases 

S2 Systemet sikrer uafhængigheden af forudsætningssystemerne fra KMD 

S3 Systemet sikrer automatisk datakonvertering 

S4 Systemet opleves stabilt i drift 

S5 Systemet overholder SLA på nødvendigt niveau 

S6 Systemet sikrer at den nødvendige IT sikkerhedsmodel er etableret 

S7 Systemet bidrager med beslutningsstøtte 

S8 Systemet opleves procesunderstøttende i de forhold, hvor digitalisering er muligt 

S9 Systemet understøtter lovmedholdelighed og retssikkerhed 

S10 Systemet giver overblik over borgeren ift. social pension 

S11 Systemet giver adgang til relevante data  

S12 Systemet er workflow understøttet og bidrager til effektive tidsbesparende processer 

S13 Systemet understøtter styring af kommunens serviceniveau 

S14 Systemet anvender Den Fælleskommunale Rammearkitektur 

S15 Systemet er baseret på alment udbredte standarder og værktøjer 

S16 Arkitekturen skal understøtte, at systemet kan overdrages 
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S17 Systemet skal være baseret på åbne grænseflader 

S18 Systemet giver adgang til relevante data 

S19 Systemet muliggør håndtering af analoge borgere 

S20 Systemet føles som en sammenhængende løsning  

S21 Systemet er umiddelbart anvendelig for eksisterende og nye brugere  

 

2.4 Forretningsbehov for Systemet 

Der er identificeret otte centrale forretningsbehov i forhold til udvikling af Systemet. For hvert af 

forretningsbehovene angives de succeskriterier, der knytter sig til forretningsbehovet.  

 Forretningsbehov Succeskriterier 

FB01 Systemet muliggør udfasning af eksisterende løsninger S1, S2, S3 

FB02 Systemet er stabilt og opleves driftssikkert S4, S5, S6 

FB03 Systemet sikrer en brugervenlig løsning S7, S8 

FB04 Systemet understøtter kommunens myndighedsudøvelse S9, S10, S11 

FB05 Systemet understøtter digitalisering af arbejdsprocesser  S12, S13 

FB06 Systemet er fremtidssikret S14, S15, S16, 

S17 

FB07 Systemet sikrer at kommunerne kan levere god borgerbetjening S18, S19 

FB08 Systemet har en praktisk anvendelig og tidssvarende 

brugergrænseflade 

S20, S21 

 

Forretningsbehovene anvendes desuden til gruppering af kravene i de efterfølgende kapitler. 

2.4.1 Systemet muliggør udfasning af eksisterende løsninger 

Systemet skal gøre det muligt at udfase de eksisterende løsninger. Det giver anledning til følgende 

forretningsbehov, der skal understøtte succeskriterierne S1, S2 og S3: 
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Forretningsbehov FB-01. Systemet muliggør udfasning af eksisterende løsninger 

Beskrivelse: • Ved konkurrenceudsættelse at sikre afløftning af udbudspligten for kommunerne. 

• Gennem leverandørdialog og udarbejdelse af udbud, der er interessant for 

leverandørerne at byde på, er målet at modtage minimum 3 tilbud. 

• Systemet skal sikre automatisk konvertering af data fra KMD Social Pension, 

Interimsløsningen og de relevante forudsætningssystemer. 

• Systemet skal muliggøre lukning af KMD Social Pension og Interimsløsningen 

• Systemet skal fjerne afhængighed af forudsætningssystemerne fra KMD og må 

ikke forsinke udmøntningen af besparelsen ift. det faste vederlag til de gamle 

monopolløsninger. 

 

2.4.2 Systemet er stabilt og opleves driftssikkert 

Systemet skal være stabilt og trygt for brugeren at anvende. Det giver anledning til følgende 

forretningsbehov, der skal understøtte succeskriterierne S4, S5 og S6: 

 

Forretningsbehov FB02.   Systemet er stabilt og opleves driftssikkert 

Beskrivelse: • Systemet skal være stabilt i drift herunder indeholde stabile integrationer. 

• Fejlindberetning skal være enkel for Brugerne, og fejlrettelse skal være hurtig og 

effektiv. 

• Tilfredsstillende svartider der understøtter Brugernes behov. 

• Den nødvendige IT sikkerhedsmodel skal være etableret, så det understøtter 

logning og overholdelse af persondatalovgivningen. 

• Systemet skal så vidt muligt it-understøtte Brugerne og minimere den manuelle 

indsats ved systemfejl.  

 

2.4.3 Systemet sikrer en brugervenlig løsning 

Systemet skal være en brugervenlig løsning for Brugerne at arbejde i. Det giver anledning til følgende 

forretningsbehov, der skal understøtte succeskriterierne S7 og S8: 
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Forretningsbehov FB03.   Systemet sikrer en brugervenlig løsning 

Beskrivelse: • Systemet skal understøtte beslutningsunderstøttelse, der kan tilpasses den 

enkelte bruger 

• Systemet skal være procesunderstøttende i de forhold, hvor digitalisering er 

muligt. 

• Brugerne skal inddrages under udviklingsforløbet og der skal testes på prototyper. 

 

2.4.4 Systemet understøtter kommunens myndighedsudøvelse 

Systemet skal understøtte Brugerne i kommunens myndighedsudøvelse. Det giver anledning til følgende 

forretningsbehov, der skal understøtte succeskriterierne S9, S10 og S11: 

 

Forretningsbehov FB04.   Systemet understøtter kommunens myndighedsudøvelse  

Beskrivelse: • Systemet skal overholde forvaltningsloven, herunder understøtte notatpligt, 

dokumentation for afgørelsen og klagesagsbehandling.  

• Systemet skal give Brugerne det nødvendige overblik over borgeren.  

• Systemet skal sikre korrekt beregning og det skal klart fremgå, på hvilket grundlag 

beregningen er foretaget. 

• Brugerne skal have adgang til relevante data. 

 

2.4.5 Systemet understøtter digitalisering af arbejdsprocesser 

Systemet skal i videst muligt omfang understøtte digitaliseringen af Brugernes arbejdsprocesser. Det giver 

anledning til følgende forretningsbehov, der skal understøtte succeskriterierne S12 og S13: 

 

Forretningsbehov FB05.   Systemet understøtter digitaliseringen af arbejdsprocesser 

Beskrivelse: • Systemet skal understøtte digitalisering af tidligere manuelle processer, hvor det 

er muligt. 

• I forhold til det økonomiske område skal processerne simplificeres, og sikre 

korrekt, automatisk og revisionsbar Mellemkommunal afregning og Kommunal 

medfinansiering. 

• Systemet skal understøtte styring af serviceniveau i den enkelte kommune. 
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2.4.6 Systemet er fremtidssikret 

Systemet skal være mest muligt rustet til fremtiden. Det giver anledning til følgende forretningsbehov, der 

skal understøtte succeskriterierne S14, S15, S16 og S17: 

 

Forretningsbehov FB06.   Systemet er fremtidssikret 

Beskrivelse: • Systemet skal gøre brug af standarder og skal genbruge eksisterende standarder 

i Den Fælleskommunale Rammearkitektur. 

• Systemet skal udnytte fordele i - og bidrage til - efterlevelse af KL's 

arkitekturprincipper. 

• Systemets arkitektur skal muliggøre skalering, vedligeholdelse og videreudvikling 

til begrænsede omkostninger 

• Systemet skal anvende fælles komponenter i form af fx Støttesystemerne og 

Serviceplatformen. 

• Systemet skal sikre åbne grænseflader ved strukturering af data til brug for andre. 

• Systemet skal udvikle fleksible genbrugelige komponenter.  

• Arkitekturen skal understøtte, at Systemet kan overdrages. 

 

2.4.7 Systemet sikrer at kommunerne kan levere god 
borgerbetjening 

Systemet skal sikre at Brugerne kan levere en god borgerbetjening overfor kommunens borgere. Det giver 

anledning til følgende forretningsbehov, der skal understøtte succeskriterierne S18 og S19: 

 

Forretningsbehov FB07.   Systemet sikrer at kommunerne kan levere god borgerbetjening 

Beskrivelse: • Systemet skal skabe overblik over den enkelte borger og dennes sag. 

• Det skal i Systemet være muligt at håndtere analoge borgere på en enkelt måde. 

 

2.4.8 Systemet skal have en praktisk anvendelig og tidssvarende 
brugergrænseflade 

Systemet skal være let at anvende for både nye og lejlighedsvise Brugere. Det giver anledning til følgende 

forretningsbehov, der skal understøtte succeskriterierne S20 og S21: 
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Forretningsbehov FB08.   Systemet skal have en praktisk anvendelig og tidssvarende 
brugergrænseflade 

Beskrivelse: • Systemet skal være let at anvende for nye og lejlighedsvise brugere.  

• Der skal være fuld integration til kommunernes borgerservice-løsninger, hvor 

borgerne kan ansøge digitalt. 

• Systemet skal sikre én fælles indgang for Social Pension Kommune med en 

ensartet brugergrænseflade. 

 

 

3.  BEGREBER, INFORMATIONSMODEL, 
PROCESSER OG REGLER  

I dette kapitel præsenteres de identificerede begreber, informationsmodeller, processer og regler for 

Systemet.  

Begrebsmodellen - indeholder en definition af begreberne indenfor Social Pension. 

Informationsmodellen - viser de centrale informationer, som Systemet indeholder, samt relationerne 

mellem disse informationer.  

Processerne - viser den sammenhængende præsentation af det fremtidige forløb af aktiviteter hos 

forskellige involverede aktører. 

Regler/forretningslogik - udreder Systemets lovgivning og regelsæt.  

Begrebs- og Informationsmodellerne er beskrevet i nedenstående afsnit 3.1 Begrebsmodel og 3.2 

Informationsmodel. Implementeringen af en Begrebs- og Informationsmodel vil påvirke den logiske 

datamodel og den fysiske datamodel i Systemet.  

Dernæst oplistes Systemets processer beskrevet i afsnit 5 Funktionelle krav. Processerne viser et 

procesoverblik og de forretningsprocesser og arbejdsgange, Systemet skal understøtte. 

3.1 Begrebsmodel  

I dette afsnit præsenteres en begrebsmodel for Social Pension, der indeholder en definition af de begreber, 

der anvendes indenfor dette forretningsområde. 

Begrebsmodellen beskriver de begreber, der skal anvendes til at beskrive forretningsområdet, og den skal 

anvendes af Leverandøren til at udarbejde datamodel, forståelige brugerflader og andre relevante 

designopgaver.  
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Begrebsmodellen med de centrale forretningsbegreber for Social pension er angivet i Bilag 0. Kunden 

forstår centrale forretningsbegreber som begreber, der er elementære i al kommunikation inden for social 

pension.   

 

Krav ID 1 Anvendelse af Begrebsmodel 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal tage udgangspunkt i begrebsmodellen ved udarbejdelse af 

Systemets logiske datamodel.  

Leverandøren udarbejder som et resultat af afklarings- og designfasen den 

logiske datamodel, som inden implementeringsfasen skal godkendes af Kunden. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 2 Systemets Begrebsmodel 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal anvende de udarbejdede begrebsmodeller og tilknyttede 

definitioner som grundlag for udarbejdelse af Systemets brugergrænseflade.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

 

3.2 Informationsmodel 

Informationsmodellen viser Systemets centrale informationer og deres attributter på et overordnet plan. 

Den udarbejdede informationsmodel er en konceptuel model for Systemet, beriget med centrale attributter, 

samt evt. uddybelse af begreberne. Informationsmodellen er udarbejdet som UML klassediagram, dog 

uden egentlig normalisering. Informationsmodellen er dokumenteret i værktøjet Qualiware. Den fulde 

version af informationsmodellen findes i bilag 2.1.A, Informationsmodel. 

Informationsmodellen tager afsæt i fællesoffentlige standarder og anvender mange af de generelle klasser, 

som fx ”Person”, ”Sag”, ”Bevilling”, ”Virksomhed”, ”Organisation” og ”Dokument” (vist i figuren nedenfor - 

Figur 2). Klasserne er tildelt farver, der angiver, hvor klassen har sin oprindelse. Klasserne som har sin 

oprindelse i pågældende klassediagram er grå, hvor de klasser som er nedarvet fra anden 

informationsmodel er farvet blå. 
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Klassediagrammet for ”Person” dækker bredt over oplysninger om borgeren. De klasser som er relevante 

for social pension, er primært oplysninger om personens personnummer, navn, adresse, civilstand, 

ægteskabelige forhold, evt. ud-/indrejse oplysninger samt værgemål.  

Klassediagrammet for ”Sag” omfatter primært detaljerede informationer om selve sagsobjektet og relationer 

mellem sag, dokumenter og notater.  

Klassediagrammet for ”Bevilling” holder oplysninger om pensionistens bevilgede ydelser. Udover at holde 

informationer om selve bevillingen bærer diagrammet også de centrale dataområder: ydelseskataloget for 

social pension, de økonomiske ydelser samt satser, effektueringsplaner, ydelseseffektueringer, 

økonomiske effektueringsplaner, økonomiske effektueringer og beregningsgrundlaget for ydelser.  

Klassediagrammet for ”Virksomhed” dækker over de juridiske enheder knyttet til Systemet.  

Klassediagrammet for ”Organisation” holder oplysninger om systemets aktører og deres indbyrdes 

relationer.  

Klassediagrammet for ”Dokument” holder de fysiske dokumenter, samt vigtige metadata om selve 

dokumenterne.  

 

Figur 2 – Oversigt over de klassediagrammer fra de fællesoffentlige standarder K2017 som nedarves til projektet 

Som tillæg til de fællesoffentlige klasser i informationsmodellen har projektet defineret en række særskilte 

klasser, som retter sig mod håndtering og opbevaring af informationer specielt for pensionsområdet. 

Fællesoffentlige 
standarder 

(K2017)

Person

Virksomhed

Organisation

Dokument

Bevilling

Sag
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Klasserne markeret med blå er nedarvet fra K2017 og dem markeret med grøn er hentet fra andet 

klassediagram i modellen for Social Pension. Projektet har modelleret klasserne i følgende 

klassediagrammer i informationsmodellen for Systemet: 

• Pension – Dette skal ses som det centrale diagram i modellen. Diagrammet behandler Systemets 

forretningsobjekter (pensionistens stamdata og personlige grundoplysninger, pensionssag, 

bevilling, ydelseskatalog, effektuering, institutionsoplysninger samt myndighed og virksomhed) og 

relationerne mellem klasserne.  

 

Klasserne, som er tilføjet K2017, behandler data om personens økonomiske forhold, værgemål, 

institutionsophold, tillægsprocent og samlivsforhold.  

 

De klasser, som er farvet grønne, er nedarvet fra et andet klassediagram i informationsmodellen.  

 

• Opgave & hændelse – Dette klassediagram beskriver hændelses- og opgavehåndteringen i 

Systemet.  

 

• SocialPensionssag – Til de fællesoffentlige standarder for sag er der behov for at udvide 

modellen med informationer om selve ansøgningen ifm. førtidspension, samt bevilget afslag for 

pensionister, der administreres af kommunen. Klassediagrammet ”SocialPensionssag” er tæt 

relateret til den centrale klasse ”Sag”. Klassen ”Sag” er nedarvet fra informationsmodellen K2017.  

 

Til klassediagrammet er der tilføjet 2 klasser: Ansøgning og Afslag. Da de fællesoffentlige 

standarder ikke indeholder de nødvendige informationer til håndtering af ansøgningsdelen for 

førtidspension, samt afslag på bevillinger, er disse tilføjet modellen. 

 

• Bevilling – Dette klassediagram har fokus på blokkene; ydelseskatalog, bevilling, 

effektueringsplanlægning, ydelseseffektuering, samt beregning af ydelser og relationerne mellem 

klasserne indrammet i disse blokke.  

 

• KMF – Denne del af informationsmodellen dækker afregningen af den Kommunal Medfinansiering 

(KMF) som kommunerne betaler. Udbetalingen af ydelserne foretages af UDK, som efter hver 

udbetalingskørsel sender opkrævning af kommunernes medfinansieringsandel til Systemet. 

Systemet kvitterer for opkrævningsoplysningerne efter at have udført en validering og videresendt 

informationerne til kommunernes bogføringssystemer.  

 

• Trækanmodning – Dette område behandler de informationer som er nødvendige for at Systemet 

kan sende og behandle anmodning om træk i den pension, Udbetaling Danmark udbetaler. Det 

gælder for træk i personlige tillæg mod tilbagebetaling, husleje under fængsling, samt ydelser med 

brugerbetaling (f.eks. madordning og betaling af plejehjemsplads).  

 

Når Udbetaling Danmark har afviklet den månedlige beregning af pensionsudbetalinger, returneres 

en trækspecifikationsliste til Systemet. 
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Figur 3 – Oversigt over Informationsmodellens diagramklasser i Systemet 

 

Krav ID 3 Informationsmodel 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal anvende de udarbejdede informationsmodeller i Systemet – 

klasser hentet fra diagrammet ”K2017” (diagram udarbejdet på baggrund af de 

fællesoffentlige standarder) og ”Social Pension”.  

Den fulde informationsmodelbeskrivelse kan findes i bilag 2.1.A, 

Informationsmodeller. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 4 Opdatering af Informationsmodel 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal levere dokumenterede ændringsønsker i forhold til 
informationsmodellerne til Systemet. 

Såfremt Leverandøren i Kontraktens løbetid mener, at der er behov for at ændre 
informationsmodellen på grund af den fysiske datamodel, skal ændringerne 
varsles og godkendes af Kunden. 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

3.3 Processer 

I dette kapitel præsenteres de fremtidige processer, der skal være understøttet af Systemet. Beskrivelsen 

af processerne har til formål at give en forretningsorienteret og sammenhængende præsentation af det 

fremtidige forløb af aktiviteter hos forskellige involverede aktører i forbindelse med behandling af sager i 

Social pension. Dette skal sikre, at Leverandøren har forståelse for den forretningsmæssige virkelighed, 

som Systemet skal anvendes i. 

De forretningsprocesser, som Systemet skal understøtte, er illustreret i bilag 2.1.B. Her er følgende 

processer illustreret: 

Pension 

1. Bevilling og vedligeholdelse af førtidspension 

2. Administration af huslejebetaling under fængselsophold 

3. Rådgivning og vejledning af borger 

 

Kommunale ydelser 

4. Behandling af ansøgning om Helbredstillægsprocent 

5. Administration af betaling for almindelig helbredstillæg 

6. Bevilling af udvidet helbredstillæg 

7. Effektuering af bevilling om udvidet helbredstillæg 

8. Fakturering af udvidet helbredstillæg 

9. Behandling af ansøgning om personligt tillæg 

10. Behandling af supplement til brøkpension 

11. Efterregulering af supplement til brøkpension 

 

Udbetaling 

12. Oprettelse af bevilling 

13. Effektuering af bevilling 

14. Oprettelse af træk i pension/ydelse 

15. Opgørelse af træk i pension/ydelse 

16. Administration af borgers udbetalinger 
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17. Afslutning af administration af borgers udbetalinger 

 

Mellemkommunal afregning 

18. Modtagelse af medfinansieringsoplysninger 

19. Håndtering af mellemkommunal afregning 

20. Fastsættelse af finansieringskommune 

 

Krav ID 5 Procesmodeller 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte de udarbejdede procesmodeller beskrevet i kapitel 5 

Funktionelle krav 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

3.4 Datamodeller  

3.4.1 Logisk datamodel 

Den logiske datamodel beskriver attributter, relationer og kardinaliteter for de objekter, der skal indgå i 

Systemet. Den logiske datamodel skal afspejle de tværgående sammenhænge, idet det øger muligheden 

for datagenbrug og sammenstilling af data.  

Krav ID 6 Retningslinjer for den logiske datamodel 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal udarbejde den logiske datamodel for Systemet. Leverandøren 

skal i samarbejde med Kunden udarbejde feltbeskrivelser i prosa. Leverandøren 

skal løbende vedligeholde den logiske datamodel. 

 

Bemærkning: Jf. bilag 4.1 Dokumentationskrav. 

Forretningsbehov: FB06 

 

3.4.2 Fysiske datamodel 

Den fysiske datamodel er dokumentation af de konkrete valg af, hvordan datastrukturen udtrykkes i 

Systemet, herunder udveksling på tværs af systemer. Det omfatter datastandarder for de enkelte logiske 
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objekter. Den fysiske datamodel er afgørende for Systemets funktionalitet, herunder mulighederne for at 

udveksle og genbruge data på tværs af systemer og komponenter såvel internt som eksternt. 

Krav ID 7 Retningslinjer for den fysiske datamodel 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal udarbejde den fysiske datamodel for Systemet.  

 

Leverandøren skal ved udarbejdelsen af den fysiske datamodel følge 

retningslinjer fra Digitaliseringsstyrelsen (DIGMOD).  

Bemærkning: Jf. bilag 4.1 Dokumentationskrav. 

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 8 Opdatering af den fysiske datamodel 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal justere den fysiske datamodel, når den logiske datamodel 

ligger fast. 

Leverandøren skal, hvis der udarbejdes en ny logisk datamodel, sikre at den 

fysiske datamodel afspejler dette. Der skal udarbejdes og vedligeholdes en 

mapning mellem den fysiske og logiske datamodel.  

Bemærkning: Jf. bilag 4.1 Dokumentationskrav. 

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 9 Kun nødvendige data eksisterer i Systemet 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal, bl.a. ved integration af data fra eksterne systemer, understøtte, at 

der kun indhentes og gemmes oplysninger, som er nødvendige og relevante. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 

 

Krav ID 10 Specifikation af den fysiske datamodel 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal indeholde en fysisk datamodel, som understøtter 

informationsmodellen (jf. Bilag 2.1.A). 

Bemærkning:  
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Forretningsbehov: FB06 

 

3.5 Regler/forretningslogik 

Pensionsområdet er samlet set regeltungt og præget af, at eksisterende pensionsforløb ikke påvirkes af ny 

lovgivning. Der er således flere sæt regler, som gælder for forskellige målgrupper. Basisløsningen, som 

den udbydes her, indeholder imidlertid ikke megen beslutningsstøtte og regelunderstøttelse. Dels er de 

kommunale dele af pensionsområdet typisk afgørelser, der ikke alene træffes på objektive kriterier og dels 

er de mest regeltunge områder overgået til Udbetaling Danmark.  

Tilbage er hovedsageligt regler vedrørende mellemkommunal afregning og regler for hvilke ydelser, der kan 

udbetales til hvilke målgrupper.  

Leverandøren må forvente, at der, i forbindelse med udvikling af de dele af Systemet vil være et tæt 

samarbejde mellem Leverandøren og Kunden med inddragelse af relevante kommunale fagfolk med 

henblik på mere præcist at fastslå den måde, hvorpå Lovgivning og beregningsregler skal fortolkes, og 

hvilke resultater Systemet skal komme frem til. Processen herfor er nærmere beskrevet i bilag 8.  

 

Krav ID 11 Fastlæggelse af regler 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal i de relevante Etaper, i dialog med Kunden, identificere, 

fastlægge og dokumentere de forretningsmæssige regler som Systemet skal 

anvende. 

Bemærkning: Forretningsmæssige regler dækker objektive beslutninger og beregninger, som 

henlægges til Systemet. Primært ud fra lovgivning. 

Forretningsbehov: FB04 

 

4.  AKTØRER OG KONTEKST  

Systemet indgår i et samspil med en række forskellige brugeraktører og systemaktører. De forskellige 

aktører gennemgås i den følgende beskrivelse. Systemaktører er vist i nedenstående overordnede 

kontekstdiagram. 
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Figur 4 Overordnet kontekstdiagram for bruger- og systemaktører 

• Brugeraktører - er Brugere som via brugergrænsefladen arbejder med Systemet 

• Systemaktører/eksterne systemer - er andre it-systemer eller services, som skal interagere med 
Løsningen. 

4.1 Brugeraktører 

En brugeraktør er en rolle i forhold til Systemet og skal ikke forstås som stillingskategorier. En ansat i 

kommunen kan således have flere roller og vil dermed kunne repræsentere mere end én aktør. Da den 

administrative organisering i kommunerne derudover kan være forskellig, skal det her understreges, at 

aktørbetegnelserne ikke skal tages bogstaveligt i forhold til kommunernes organisation.   

De forskellige Brugeraktører er beskrevet herunder. Aktørbeskrivelserne er generiske og er specificeret 

nærmere i underbilag 2.1.C (Rettighedsmatrix)  

Primære brugere: 

• Sagsbehandler for førtidspensionsområdet 

• Sagsbehandler for folkepensionsområdet 

• Superbruger 

• Økonomimedarbejder 

• Administrativ medarbejder 

• Systemadministrator 

o Central/fælleskommunal systemadministrator 

o Lokal/kommunal systemadministrator 

Sekundære brugere: 

• Informationssøgende medarbejder med eller uden viden om fagområdet pension 

• Medarbejder i opkrævning 

• Systemansvarlig  

• Fagspecialist f.eks. sygeplejerske og tandlægespecialister 

Tertiære brugere 

• Sagsbehandler/team for handicapområdet og særligt udsatte borgere 

• Leder/medarbejder i hjemmeplejen 

• Plejehjems- og institutionsleder 

• Medarbejder i en stabsfunktion 

• Leder på team-, afdelings- og forvaltningsniveau (indirekte brugere) 

• Borgere (ikke brugere) 
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Navn Sagsbehandler for førtidspensionister 

Rolle Lovforvaltning af pensionsloven, serviceloven og anden gældende 

lovgivning, som berører førtidspensionister. 

Reagere på hændelser og Opgaver, udføre konkret sagsbehandling 

vedrørende førtidspensionister. 

Ansvar • Sikre lovmedholdelige beslutninger 

• Oprette og vedligeholde førtidspensionssager 

• Revurdere pensionsberettigelsen og stoppe pensionssagen 

• Håndtering af henvendelser og hændelser vedrørende start og 
stop af pensionsudbetalinger 

• Sagsbehandling af tillæg til førtidspensionister, herunder 
behandle ansøgning og afgøre bevilling af helbreds- og 
personligt tillæg, økonomisk og anden støtte 

• Betale regninger for borger, hvis pension er administreret af 
kommunen 

• Sikre at sagerne er opdateret, så der kan trækkes statistik og 
ledelsesinformation 

• Sikre oplysninger vedrørende 6-årsreglen er opdateret med 
henblik på mellemkommunal afregning 

• Behandling af klage og ankesager 

• Henvendelse til Udbetaling Danmark 

• Håndtering af særligt svage borgere (råd og vejledning) 

• Hjælpe sprogligt, økonomisk og socialt svage borgere 

 

Organisatorisk placering Pensionsteam i Socialforvaltning, Beskæftigelsesforvaltning, Sundheds- 

og omsorgsforvaltninger (evt. handicapområdet) 

 

Navn Sagsbehandler for folkepensionister 

Rolle Lovforvaltning af kommunale opgaver i forhold til folkepensionister 

herunder også pensionstillæg, som helbreds- og personligt tillæg 
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Ansvar • Sikre lovmedholdelige beslutninger 

• Vedligeholde sager, når der kommer opgaver via en hændelse 
f.eks. flytning, død 

• Bevilling af pensionstillæg til folkepensionister 

• Afgøre bevilling af supplement til brøkpension, samt 
efterregulering af dette supplement 

• Betale regninger for borger, hvis pension er administreret af 
kommunen 

• Sikre at sagerne er opdateret, så der kan trækkes statistik og 
ledelsesinformation 

• Opgørelse af krav til skifteret og UDK ved dødsfald 

• Behandling af klage og ankesager 

 

Organisatorisk placering Pensionsteam i Ældre- og handicapforvaltning, Sundheds- og 

omsorgsforvaltning 

 

Navn Superbruger 

Rolle Bistå øvrige Brugere med hjælp og vejledning i Systemet. Kan udfylde 

andre roller som f.eks. Sagsbehandler. 

Tage kontakt til Leverandørens Service Desk. 

Foretage visse opsætninger og tilpasninger i Systemet, i forhold til 

kommunens ønsker og behov inden for rammerne af lovgivningen. 

F.eks. Tilpasse dokumentskabeloner og udskriftsmeddelelser, 

frasebibliotek, tidsfrister m.m. 

Ansvar Kommunespecifikke opsætninger: 

• Assistere kollegaer, evt. afholde lokale kurser 

• Opsætte relation mellem kontonummer og ydelser 

• Tilføje ydelsestyper 

• Opsætning af distrikter 

• Fastsætter frister for låsning af journalnotater 

• Tilgår oplysninger i loggen 

• Kontakt til leverandør ang. Support og fejlmelding.  
 

Organisatorisk placering Pensions fagforvaltning 

 

Navn Økonomimedarbejder 

Rolle Sikre håndtering af økonomiske mellemværende herunder også 

håndtere mellemkommunal afregning og afstemning.  
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Ansvar • Modtage og betale regninger, herunder kontering og afstemning 

• Sender faktura og rykkere 

• Opkrævning og kontrol 

• Opkræve statsrefusion  

• Overføre husleje for borger som er varetægtsfængslet 

• Vedligeholder og retter økonomiske grunddata, som relation til af 
kontering (konto nr.) og ydelser til bogføring 

• Følge op på fejl/fejllister 

• Overføre, kontrollere og afstemme beløb til og fra 
Ydelsesrefusion og Udbetaling Danmark (for ydelser med 
kommunal medfinansiering) 

• Udarbejde/trække forecast og økonomisk rapportering 

• Foretage stikprøvekontrol 

• Revision af regnskab 

• Krav til skifteretten 

• Kontrolsager 

• Evt. Vedligeholde plejehjem-/institutionsregister til 
huslejeberegning for kommunale plejehjem og institutioner 

 

Organisatorisk placering Fagforvaltningen, typisk økonomimedarbejdere med faglig indsigt i 

pensionsområdet.  

Økonomiforvaltningen 

 

Navn Administrativ medarbejder 

Rolle Varetage administrative opgaver som f.eks. fordeling af Opgaver til 

opgavelister, samt fordeling af indkommen (digital og fysisk) post f.eks. 

ansøgninger 

Foretager ikke myndighedssagsbehandling. 

Ansvar • Kontakt med serviceleverandører ang. Leverance af f.eks. mad 
og modtager besked, når en borger er indlagt, så 
serviceleverancer skal stoppes 

• Tidsbestilling af sagsbehandlertid til borger 

• Kontakt til transportleverandør 

• Træk i pension, følge op på manglende træk 
 

Organisatorisk placering Placeret i de faglige team eller evt. i Borgerservice 
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Navn Central fælleskommunal systemadministrator 

Rolle Administrere og sikre opdatering af lovpligtige ændringer i regler og 

fælles parametre, som f.eks. lovfastsatte satser og frister på tværs af 

kommuner. 

Ansvar • Vedligeholdelse af System i forhold til lovgivning, 
bekendtgørelse m.m. 

• Opsætte og vedligeholde tværkommunale parametre 

 

Organisatorisk placering En eller flere hos eller af Kunden udpegede aktører 

 

Navn Lokal/kommunal systemadministrator 

Rolle Foretage lokale tilpasning og overvåger fejlsituationer og driftsstabilitet. 

Ansvar • Brugeradministration: Oprette og vedligeholde brugere. 

• Tildele og vedligeholde brugerrettigheder 

• Oprette rolleprofiler 

• Sikre udrulning af lokale opdateringer  

• Ansvar for lokale it-landskab (hardware og software) 

• Kontakt til Leverandør i forbindelse med it-driftsmæssige 
spørgsmål 

Organisatorisk placering IT-afdeling eller digitaliseringsenheden 

 

 

Navn Informationssøgende medarbejder 

Rolle Modtage og besvare borgerhenvendelser 

Ansvar • Hjælpe borger med digitale ansøgninger 

• Hjælpe digitalt svage borgere  

• Straksafklaring af spørgsmål 

• Henvise til sagsbehandler (evt. tidsbestilling) 

• Modtage og afhjælpe henvendelser  

• Visitere borgere til fag-enhed eller Udbetaling Danmark 

• Hjælpe med selvbetjening, samt medbetjening ved 
ansøgninger 

 

Organisatorisk placering Borgerservice: Medarbejdere med eller uden viden om fagområdet 

pension, call center og ydelsescenter 
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Navn Medarbejder i opkrævningen 

Rolle Sikre inddrivelse af gæld, betaling af udstående 

Ansvar • Sende opkrævninger til borger og leverandører 

• Opsætter træk i pension for borgerbetalte ydelser, opfølgning 
på manglende træk 

• Udsender rykkere, inddrive gæld 

• Sikre afstemning mellem opkrævning og fordringer 

• Afskriver gæld 

 

Organisatorisk placering Opkrævning er typisk placeret i Økonomiforvaltningen, men kan også 

være en medarbejder placeret i en fagforvaltning 

 

Navn Sagsbehandler i handicapområdet og for særligt udsatte borgere 

Rolle Lovforvaltning af pensionsloven, serviceloven og anden gældende 

lovgivning som berører handicappede førtids- og folkepensionister 

Ansvar • Visitere til institutionsophold, beregning borgeres husleje og 

rådighedsbeløb 

• Bevilling af praktisk hjælp og personlig pleje 

• Bevilling af handicapkompenserende ydelser 

• Reagere på opgaver fra hændelser 

• Sikre oplysninger vedr. 6 årsreglen er opdateret af hensyn til 

mellemkommunal afregning 

 

Organisatorisk placering Ældre- og handicapforvaltning, Sundheds- og omsorgsforvaltning eller 

Socialforvaltning 

 

Navn Leder/medarbejder i hjemmeplejen 

Rolle Direkte kontakt med syge- eller svage borgere 
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Ansvar • Sikre information til opsøgende og forebyggende lovpligtige 
hjemmebesøg 

• Visitere til plejehjem og plejebolig 

• Bevilge madservice, transport og praktisk hjælp, personlig pleje 
til borger med behov (i henhold til serviceloven) 

• Opsætte træk i pension til betaling for serviceydelser og/eller 
husleje 
 

I mindre grad: 

• At reagere på opgaver fra hændelser 

• Sikre oplysninger vedr. 6 årsreglen er opdateret af hensyn til 
mellemkommunal afregning 

 

Organisatorisk placering Hjemmeplejen, Ældre/sundhedsforvaltningen 

 

Navn Plejehjems- og institutionsleder (evt. administrativt personale) 

Rolle Sikre brugerbetaling for husleje og serviceydelser, samt bevilge 

nødvendig serviceydelse og praktisk hjælp 

Ansvar • Håndtere og indberette træk i pension til husleje og 
serviceydelser  

• Identificere behov for bevilling af serviceydelser 

• Identificere behov for bevilling af helbredstillæg 
 

Organisatorisk placering Decentrale institutioner i Social forvaltningen 

 

Navn Medarbejder i en stabsfunktion 

Rolle Understøtte det politiske og administrative forvaltningsniveau 

Ansvar • Udtræk af diverse ad hoc lister 

• Danne prognoser, budgetstøttemateriale og ledelsesrapporter  

• Udføre strategiopgaver (implementering af serviceniveau) på 
baggrund af informationer fra pensionssystemet 
 

Organisatorisk placering Centralforvaltning, digitaliseringsafdeling, ledelsessekretariat 

 

Navn Fagspecialist f.eks. sygeplejerske og tandlægespecialister 

Rolle Vurdere borgers sundhedsfaglige behov i forhold til helbredstillæg 
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Ansvar • Vurdere det sundhedsfaglige behov for f.eks. 
fodpleje/fodbehandling og tandlæger 

• Foretage økonomiske og faglige vurdering af overslag og tilbud 
fra serviceleverandører på f.eks. på fod- og tandbehandling 

• Modtage og sender materiale og forslag til bevilling 

Organisatorisk placering Skole-/kommunale tandpleje, hjemmepleje, plejehjem, institutioner, 

bosteder 

 

Navn Leder på team-, afdelings- og forvaltningsniveau 

Rolle Søger og anvender ledelses- og budgetrapporter, statistik og overblik 

over sagsbehandlingsstatus. 

Leder er ikke direkte brugere, men agerer på baggrund af informationer 

fra Systemet. 

Ansvar • Ledelsesansvar herunder ansvar for opgavefordeling  

• Overblik og organisering af opgavefordeling 

• Budgetansvarlig 

• Håndtere statistik og prognoser 

• Planlægge ved hjælp af ledelsesrapportering 

• Statuslister på ubehandlede sager 

• Sikre oplysninger til direktionsniveau 

• Politisk håndtering af klager og ankesager 

Organisatorisk placering Leder på team-, afdelings- og forvaltningsniveau 

 

Krav ID 12 Brugeraktører som understøttes af Systemet 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Løsningen skal understøtte følgende brugeraktører: 

• Sagsbehandler for førtidspensionsområdet 

• Sagsbehandler for folkepensionsområdet 

• Økonomimedarbejder 

• Systemadministrator (Central fælleskommunal og Lokal/kommunal) 

• Systemansvarlig (It-afd./digitaliseringskonsulenter) 

• Superbruger 

• Administrativ medarbejder 

• Informationssøgende medarbejder med eller uden viden om fagområdet 
pension  

• Sagsbehandler i handicapområdet og særligt udsatte borgere 

• Leder/medarbejder i hjemmeplejen 

• Plejehjems- og institutionsleder 

• Medarbejder i opkrævning 

• Medarbejder i en stabsfunktion 

• Fagspecialist f.eks. sygeplejerske og tandlægespecialister 

• Leder på team-, afdelings- og forvaltningsniveau (indirekte brugere) 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 13 Implementering af brugeraktører 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren har ansvaret for at implementeringen understøtter at 
rettighedsmatrixen kan ændres og udvides med nye roller og rettigheder. 
 
Rettighedsmatrixen fastlægges i samarbejde mellem Kunden og Leverandøren i 
afklaringsfasen .  

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB04 

 

4.2 Systemaktører 

De forskellige systemaktører er beskrevet herunder. Bemærk at kun systemaktører, som understøtter 

funktionelle krav, er medtaget. Systemerne, der interagerer med Systemet findes i systemdiagram Figur 37 

og er beskrevet i punkt 6.2. 

Systemet har behov for at integrere til en række eksterne systemer. Eksterne systemer som initierer 

kommunikation med Systemet via hændelser og snitflader betegnes som systemaktører. Systemet vil selv 

fungere som systemaktør, i forbindelse med kommunikation initieret af Systemet til eksterne systemer.  
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Figur 5: Oversigt over systemaktører for Systemet.  

Den sammenhængende proces er afhængig af, at systemaktører herunder også Systemet selv, udfører 

handlinger på baggrund af for eksempel forretningshændelser og handlinger foretaget af personaktører. 

Systemaktørerne er flere steder nævnt, som en del af en use case eller en arbejdsgang, der går på tværs 

af systemer og indgår i kravbeskrivelserne heraf.  

 

Navn Systemet 

Rolle Udfører sagsbehandling og opgaveløsning, der vedrører social pension  

i henhold til beskrevne regler og processer.  

Ansvar At reagere på hændelser og opgaver og udføre korrekt sagsbe-

handling, herunder afslutning og lukning af sager. 

Systemejer KOMBIT 

Antal/Kapacitet 1 
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Navn Print på Serviceplatformen 

Rolle En output-managementløsning, der håndterer manuelle 

enkeltforsendelser, som er breve, der via Systemet sendes direkte fra 

medarbejderes arbejdsplads. 

Ansvar Sørger for automatisk forsendelse til digital post (hvis muligt) og ellers 

til fysisk post. 

Systemejer KOMBIT 

Antal/Kapacitet 1 

 

Navn Sags- og Dokumentindeks 

Rolle Et støttesystem indenfor fælleskommunale infrastruktur, der skaber 

overblik over sager og relevante dokumenter på tværs af kommunale 

IT-løsninger og fagområder. 

Ansvar Understøttelse af effektiv udveksling af informationer om sager og 

dokumenter mellem Systemet og andre fagsystemer. 

Systemejer KOMBIT 

Antal/Kapacitet 1 

 

Navn Klassifikation 

Rolle Et støttesystem indenfor den fælleskommunale infrastruktur,der gør det 

muligt at udstille og vedligeholde en række klassifikationssystemer, så 

disse kan bruges på tværs af fælleskommunale fagsystemer til 

opmærkning af information. 

Ansvar Simplificerer automatiseringen af processer mellem Systemet og andre 

it-løsninger. 

Systemejer KOMBIT 

Antal/Kapacitet 1 

 

Navn Organisation 

Rolle Er et støttesystem indenfor den fælleskommunale infrastruktur, der 

udstiller organisationsoplysninger for fælleskommunale fagsystemer og 

andre støttesystemer. 

Ansvar Sikrer at Snitfladen til organisationsdata er veldefineret og tilgængelig 

for Systemet. 

Systemejer KOMBIT 

Antal/Kapacitet 1 
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Navn SKAT eIndkomst 

Rolle Et system, der indeholder de indkomstoplysninger, som indberettes af 

virksomheder og offentlige myndigheder mv., der udbetaler løn, 

pension, dagpenge, kontanthjælp, SU og lignende. 

Ansvar Udstiller indkomstoplysninger, som Systemet trækker på og modtager 

oplysninger om udbetalinger fra Systemet. 

Systemejer SKAT 

Antal/Kapacitet 1 

 

Navn Helbredstillægsløsninger 

Rolle System der understøtter sagsbehandling af helbredstillæg (parallelt 

med Systemet). 

Ansvar Modtager oplysninger fra Systemet om helbredstillægsprocent mm. for 

en borger og understøtter sagsbehandling og udbetaling på dette 

grundlag. 

Systemejer Kommunen  

Antal/Kapacitet 4+ 

 

Navn Kommunalt økonomisystem 

Rolle System der håndterer kommunens økonomistyring, herunder kontering 

af udbetalte ydelser. 

Ansvar Modtager oplysninger fra Systemet i forbindelse med udbetaling af 

ydelser, samt mellemkommunal afregning. 

Systemejer Kommunen 

Antal/Kapacitet 4+ 

 

Navn SAPA 

Rolle Sags- og Partsoverblik. Et system, der giver kommunale sagsbehand-

lere hurtig adgang til centrale information og hændelser vedrørende 

borgere på tværs af kommunens fagsystemer. 

Ansvar Tilvejebringer overblik over informationer og sager i kommunen 

Systemejer KOMBIT 

Antal/Kapacitet 1 
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Navn CPR 

Rolle CPR (det centrale personregister) er det register, som alle personer 

med lovligt ophold i Danmark er registreret i. 

Ansvar Stiller opdaterede persondata til rådighed for Systemet 

Systemejer Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Antal/Kapacitet 1 

 

Navn Ydelsesindeks 

Rolle Ydelsesindeks er et støttesystem indenfor den fælleskommunale 

infrastruktur, som indeholder data om tildelte og udbetalte ydelser, som 

er modtaget fra forskellige Anvendersystemer. 

Ansvar Modtager information om ydelser fra Systemet og stiller informationer 

fra andre Anvendersystemer til rådighed for Systemet.  

Systemejer KOMBIT 

Antal/Kapacitet 1 

 

Navn Serviceleverandører  

Rolle Leverandører af service, som er dækket af brugerbetaling under 

Serviceloven, kan i nogle kommuner indrapportere krav for enkelte 

ydelser ind til Systemet. Systemet videreformidler derpå efter aftale 

kravene som træk i den enkelte borgers ydelser. 

Ansvar Afsende krav i henhold til serviceaftaler med Borgere og Kommuner. 

Systemejer Flere (10+) 

Antal/Kapacitet Flere (10+) 

 

Navn Beskedfordeler 

Rolle Beskedfordeler er et essentielt støttesystem i den fælleskommunale 

infrastruktur, der håndterer formidling af beskeder fra afsender til 

modtager(e). Systemet fordeler beskeder mellem de forskellige 

forretningsservices i og på tværs af kommuner, og gør det muligt at 

abonnere på relevante beskeder om ændringer i sager. 

Ansvar Beskedfordelerens ansvar er at give det enkelte fagsystem mulighed 

for at hente informationer om relevante beskeder ét sted, så 

fagsystemet ikke skal opsøge information ude i de forskellige 

fagsystemer, hvor beskederne oprindelig er skabt eller registreret. 

Systemejer KOMBIT 

Antal/Kapacitet 1 
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Navn CTR – Centrale Tilskuds Register (Helbredstillægsløsning) 

Rolle Dette register benyttes bl.a. når pensionisten ved indkøb af medicin på 

apoteket får kommunalt tilskud i henhold til den beregnede 

helbredstillægsprocent. 

Kommunen melder helbredstillægsprocenten til det Centrale Tilskuds 

Register (CTR).  

Ansvar Udstiller helbredtillægssprocenten til korrekt prisberegning af borgerens 

andel af helbredsydelser. 

Systemejer KOMBIT 

Antal/Kapacitet 1 

 

Navn UDK PE 

Rolle UDK PE er Udbetaling Danmarks it-system til sagsbehandling, 

beregning og udbetaling af ydelser til førtidspensionster og 

folkepensionster.   

Ansvar UDK PE skal stille relevante informationer om en persons sociale 

pensionssag til rådighed for kommunen. Dette gøres via en række 

snitflader som skal komles til Systemet. 

Systemejer ATP 

Antal/Kapacitet 1 

 

Navn Ydelsesrefusion 

Rolle Ydelsesrefusion er en it-løsning, der skal samle informationer om de 

offentlige forsørgelsesydelser, automatisk hjemtage kommunens 

refusioner fra staten, afregne kommunens egen medfinansiering 

samt håndtere tællerne for den enkelte borgers ydelser. 

Ansvar Ydelsesrefusion skal samle informationer om de offentlige 

forsørgelsesydelser, automatisk hjemtage kommunens refusioner fra 

staten og afregne kommunens egen medfinansiering. 

Systemejer KOMBIT 

Antal/Kapacitet 1 
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Krav ID 14 Systemaktører som understøttes af Systemet 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte følgende systemaktører: 

• Sags- og Dokumentindeks 

• Klassifikation 

• Organisation 

• UDK PE  

• SKAT eIndkomst 

• Kommunalt økonomisystem 

• SAPA 

• CPR 

• Ydelsesindeks 

• Ydelsesrefusion 

• CTR – Centrale Tillægsregister 

• Helbredstillægsløsning 

• Print på Serviceplatformen 

• Serviceleverandører 

• Beskedfordeler   
Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

5. FUNKTIONELLE KRAV  

Dette kapitel indeholder de funktionelle krav til Systemet. Kravene er overordnet delt op i en række 

grupperinger.  

Tværgående funktioner dækker over en række funktioner, der ikke er specifikke for pensionsdomænet, 

men vil ligge tæt op af krav fra øvrige kommunale fagsystemer.  

Gruppen består af følgende afsnit: 

5.1 Tværgående oversigter 

5.2 Tværgående funktionalitet vedr. sag, dokument og journal 

5.3 Hændelser og Opgaver 

5.4 Systemadministration 
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Pension behandler håndteringen af både folkepension og førtidspension, der udbetales af Udbetaling 

Danmark, men hvor kommunerne er bevilgende myndighed eller har en tæt afhængighed i forhold til 

kommunale myndighedsområder. 

Gruppen består af følgende afsnit: 

5.5 Pensionssag 

5.6 Manuel vedligehold af sag 

5.7 Automatisk vedligehold af sag 

5.8 Flyt pensionssag 

5.9 Afslut sag 

5.10 Indkomstoplysninger 

5.11 Råd og vejledning 

 

Kommunale ydelser dækker de ydelser, som kommunen bevilger og udbetaler primært til pensionister på 

baggrund af oplysninger, som deles med Udbetaling Danmark. 

Gruppen består af følgende afsnit: 

5.12 Almindeligt helbredstillæg 

5.13 Udvidet helbredstillæg 

5.14 Personligt tillæg 

5.15 Brøkpension 

5.16 Institution  

5.17 Øvrige ydelser 

 

Udbetaling beskriver de funktioner, som bringes i spil i forbindelse med udbetaling af ydelser. Det gælder 

såvel Udbetaling Danmarks udbetaling af pension, som kommunernes udbetaling af øvrige ydelser.  

Gruppen består af følgende afsnit: 

5.18 Udbetaling af ydelser 

5.19 Opkrævning fra borgere 

5.20 Administration af en borgers udbetalinger 
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Mellemkommunal afregning beskriver hvorledes kommunerne modtager oplysninger om den kommunale 

andel af finansieringen af pensionsudgifter, samt hvorledes der afregnes mellem kommunerne.  

Gruppen består af følgende afsnit: 

5.21 Afregning af kommunal medfinansiering 

 

 

Figur 6 Opdelingen af de funktionelle krav i kapitel 5 

5.1 Tværgående oversigter 

Mange af de funktionelle krav indebærer implicit, at der laves en grafisk brugergrænseflade, så Brugeren 

kan udnytte den beskrevne funktionalitet. Der er i de fleste tilfælde ikke lavet specifikke krav til, hvordan og 

hvad den grafiske brugergrænseflade skal indeholde, idet dette vil blive aftalt efter nærmere analyse i den 

relevante Etape i dialog med Leverandøren.  

I det følgende angives dog en række forventninger, som Kunden ønsker at tydeliggøre for Leverandøren i 

forhold til, hvad der vises for Brugeren i Systemet.  

Dette er således en ikke-udtømmende oversigt over de oversigtsbilleder, som Brugeren skal kunne åbne 

og springe mellem. 

• 5.1 Tværgående oversigter

• 5.2 Sag, dokument og journal

• 5.3 Hændelser og opgaver

• 5.4 Systemadministration

Tværgående funktioner

• 5.5 Pensionssag

• 5.6 Manuel vedligehold af sag

• 5.7 Automatisk vedligehold af sag

• 5.8 Flyt pensionssag

• 5.9 Afslut sag

• 5.10 Indkomstoplysninger

• 5.11 Råd og vejledning

Pension

• 5.12 Alm. helbredstillæg

• 5.13 Udvidet helbredstillæg

• 5.14 Personligt tillæg

• 5.15 Brøkpension

• 5.16 Institution

• 5.17 Øvrige ydelser

Kommunale ydelser

• 5.18 Oprettelse

• 5.19 Opkrævning fra borgere

• 5.20 Administration af en borgers udbetalinger

Udbetaling

• 5.21 Afregning af kommunal medfinansiering

Mellemkommunal afregning
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Figur 7 Relation mellem Fagportal og en række overblik over forretningsobjekter 

Der henvises i øvrigt til Afsnit 6.3 Brugeroplevelse for nonfunktionelle krav vedr. brugergrænsefladen. 

 

5.1.1 Fagportal 

Fagportalen er den fælles brugerindgang til Systemet og dermed det første skærmbillede, som møder en 

Bruger, der åbner Systemet. Brugeren vil i henhold til rettigheder få forskellige muligheder for at tilgå 

forskellig funktionalitet og opgaver. Her skal også senere kunne tilføjes adgang til funktionalitet, som ikke 

indgår i Basisløsningen. 

 

Use case UC-1 Navn: Fagportal 

 Baseret på følgende lovgivning  
Ikke relevant 
 

Igangsættende aktør 
Medarbejder 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

En fælles indgang til Systemets funktionalitet og hurtig adgang til Brugerens 
opgaver. 
  

Udløsende 
begivenhed 

En Bruger har opgaver, der skal håndteres i Systemet og har brug for at få et 
overblik over dagens opgaver eller at håndtere en specifik opgave. 

Startbetingelser En Bruger har rettigheder til at starte Systemet og er logget ind.  
Opgaven er ikke spærret af en anden Bruger. 
 

Handlinger 

Medarbejder 
1. Åbner Systemet 

Systemet 
2. Viser en fagportal tilpasset brugerens rettigheder. Det vil sige, at den er tilpasset med de 

funktioner, som Brugeren er autoriseret til, og de opgaver, som er allokeret til Brugeren 
 

Medarbejder 
3. Markerer en opgave og aktiverer mulighed for at blive åbne relevant overbliksbillede 

Systemet 
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4. Sætter opgavestatus som ”I gang” 
5. Åbner et relevant overbliksbillede; pensionist, sag, dokument eller ydelse alt efter 

opgavetypen 

Medarbejder 

6. Udfører sin opgave 
7. Markerer opgaven som løst 
8. Lukker Systemet 

Systemet 
9. Sikrer at der ikke er uafsluttede handlinger 

Slutresultat Medarbejderen har skabt sig et overblik over sine opgaver og har løst en opgave. 

Alternativt: Tager udgangspunkt i en sag 

1-2 som ovenfor 
 
Medarbejder 

3a. indtaster en pensionists cpr-nr. 
 
Systemet 

4a. Åbner Pensionistoverblik for pensionisten 
 
5-8 som ovenfor 

Sluttilstand Medarbejderens opgave er løst 

Bemærkninger:  

Vedr. opgaveliste henvises til afsnit 5.3.4.  

 

Krav ID 15 Use case UC-1: Fagportal 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-1 skal være opfyldt. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 
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Krav ID 16 Fagportal 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise en startside, som indeholder:  
- tværgående adgang til de dele af Systemet som den enkelte Bruger 

har adgang til 

- en opgaveliste (jf. afsnit 5.3.4 Opgavelisten) 

- link til relevante eksterne ressourcer 
 
Det konkrete indhold afklares i den relevante Etape. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

 

Krav ID 17 Visning af Person (Borger) 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise Navn og CPR-nummer øverst på alle visninger, der 
vedrører én Borger. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

 

Krav ID 18 Visning af kommunenavn og kommunelogo 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise navn og logo for den kommune, der anvender 
Systemet.  
 

• Navn samt kommunelogo (i form af et ikon) er placeret i Systemets øverste 
venstre hjørne. Kunden fremskaffer logoer i passende format. 

 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB03 

 

Krav ID 19 Visning af navn på System 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
Systemet skal kunne vise Systemets navn øverst på alle skærmbilleder. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 
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Krav ID 20 Præsentation af søgeresultat 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt at foretage søgninger, hvor der præsenteres en 

eller flere mulige søgeresultater.  

Ved flere matches på søgekriterierne, skal Systemet vise resultaterne i en liste, 

med mulighed for at vælge et vilkårlig resultat fra listen. 

Ved et enkelt match, vises overblikket for dette resultat direkte. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

 

 

5.1.2 Overbliksbilleder 

 

Krav ID 21 Pensionist-, sags-, dokument- og ydelsesoverblik 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise en række overbliksbilleder, der viser de relevante 
oplysninger på et forretningsobjekt. Overbliksbillederne skal derudover kunne 
indeholde indlejrede lister med relevante relaterede forretningsobjekter, som man 
kan springe videre til. 
  

Bemærkning: Eksempler på overbliksbilleder er: 

• Pensionistoverblik (jf. præcisering i krav XX Pensionistoverblik) 

• Sagsoverblik (jf. præcisering i krav XX Sagsoverblik) 

• Dokumentoverblik (jf præcisering i krav Dokumentoverblik)  

• Ydelsesoverblik (jf. præcisering i krav XX Ydelsesoverblik) 

• Opgavelisten (jf. præcisering i afsnit XX Opgavelisten) 
 
De relevante overbliksbilleder afklares i den relevante Etape. 
 

Forretningsbehov: FB03 
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Krav ID 22 Pensionistoverblik 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse Systemet skal kunne vise et pensionistoverblik for alle pensionister, der som 

minimum indeholder følgende oplysninger om personen og den gældende 

pensionsbevilling: 

 

• Borgerens cpr-nummer 

• Borgerens navn (fulde navn i følge CPR) 

• Borgerens adresse  

• Samlivsstatus  

• Civilstand 

 

• Pensionstype 

• Dato for Tilkendelse (førtids-/folkepension), Bevillingsdato, 

Bevillingskommune 

• Optjeningsprocent eller brøk  

• Medlemskab af den private sygeforsikring 

• Personlig tillægsprocent  

• Helbredstillægsprocent, dato for opgørelse, gyldighedsperiode 

• Borgers udbetaling er under administration  

• Beregningsstatus (Samlivsstatus fra UDK) 

• Formue inkl. dato for opgørelse (Formuen fastsættes af UDK og hentes 

fra UDK)  

 

Skal indeholde følgende, hvis det er relevant for den enkelte pensionist 

• Alternative kontaktoplysninger: telefonnr. 

• Alternativ modtager 

• Værgemål (type), samt navn og kontaktoplysninger på værge 

(bopælskommune)  

• Dødsdato, kilde til dødsdato  

• Borger er undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening 

• Borger er fritaget fra digital post  

• Oplysninger om evt. bero af pension samt begrundelse (fængsel, 

plejevederlag) 

 

Indeholder indlejret liste med pensionistens aktive Sager. 

 

Indholdet afklares endeligt i den relevante Etape. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 
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Krav ID 23 Sagsoverblik 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise en oversigt over en Sag, der som minimum 

indeholder følgende oplysninger om sagens status og forløb og en evt. aktiv 

bevilling: 

• Borgerens cpr-nummer 

• Borgerens navn (fulde navn i følge CPR) 

• Titel 

• Emne (KL’s Emneklassifikation) 

• Handlingsfacet 

• Beskrivelse 

• Hjemmel 

• Fremdriftsstatus 

• Evt. Tilkendelsesdato  

• Evt. Bevillingsstartdato 

• Evt. Bevillingsslutdato 

• Evt. Bevillingens begrundelse  

 

Indeholder indlejret liste med overskrift for sagens seneste journalnotater, 

dokumenter og opgaver. 

 

Det skal i den relevante Etape afklares, hvad Sagsoverblik skal indeholde  

  

Bemærkning: Der henvises til krav om listevisninger. 

  

Forretningsbehov: FB03 

 

Krav ID 24 Dokumentoverblik 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise en oversigt over et dokument, der som minimum 

indeholder følgende oplysninger om dokumentets status og forløb: 

• Borgerens cpr-nummer 

• Borgerens navn (fulde navn i følge CPR) 

• Evt. sagstitel og KLE-nr. 

• Titel 

• Beskrivelse 

• Type 

• Brevdato 

• OffentlighedUndtaget og evt. hjemmel 

• Version 

• Kassationskode  
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

 

 

Krav ID 25 Ydelsesoverblikket 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise et overblik for hver pensionist, der som minimum 

indeholder følgende oplysninger om bevilligede og udbetalte pensionsrelaterede 

ydelser, og andre ydelser bevilliget i systemet (f.eks. ydelser i forhold til 

serviceloven): 

 

• Borgerens cpr-nummer 

• Borgerens navn (fulde navn i følge CPR) 

• Pensionsudbetalinger udbetalt af UDK (hentes fra ydelsesindekset) 

• Andre ydelser udbetalt af UDK (hentes fra ydelsesindekset) 

• Kommunalt udbetalte pensionsrelaterede ydelser 

o Helbredstillæg 

o Personlige tillæg 

o Supplement til brøkpension (betalt via Aktivloven i KY, hentes fra 

ydelsesindeks) 

o Bistands-/plejetillæg 

o Plejevederlag 

o Evt. yderligere ydelser  

• Bevillingskommune  

• Finansieringskommune (finansiering-/bevillingskommunen) 

• Bopælskommune 

• Opholdskommune (optionelt felt) 

 

Det skal i forbindelse med udbetalte beløb fremgå om der er foretaget træk i 

pensionen, det skal fremgå hvilken type træk og beløb. 

  

Det skal være muligt at se seneste og tidligere bevillinger og udbetalinger. 

  

Bemærkning: Ydelsesoplysningerne skal hentes via rammearkitektur komponenten: 

Ydelsesindekset og ved at benytte SF1490 og SF2861. 

 

Forretningsbehov: FB03 
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Krav ID 26 Registrer hemmelig adressemarkering 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal hente og gemme oplysninger om hemmelig adresse. 
 
Det skal i alle overbliksbilleder (sags-, pensionistoverblik) være nemt at se, om en 
borger har hemmelig adresse, så oplysningen ikke gives til "forkerte" personer. 
  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: 
FB04 

 

 

5.1.3 Rapportering og lister 
 

Brugeren har brug for at tilgå data i Systemet på mange måder. Både i et antal ensartede, gentagne 

processer og til mere varierede forespørgsler. Derfor er der brug for en række specialiserede oversigter og 

lister med foruddefineret indhold, der hurtigt og let understøtter de gentagne arbejdsgange og så en række 

mere fleksible lister, der kan dække mere forskelligartede ad hoc opgaver og udtrække data til brug for 

yderligere rapportering. 

 

Krav ID 27 Foruddefinerede lister 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise foruddefinerede lister. Listerne vil typisk indeholde 

få felter og afgrænset til en Primær part, Sag eller ansvarlig Bruger. 

Fra listerne skal det enkelte element kunne åbnes i det relevante 

overbliksbillede. 

Bemærkning: Foruddefinerede lister dækkes af krav i afsnit 6.3.5 Konsistens og standarder 

om Konsistent brug af tabeller 

 

Følgende er foruddefinerede lister: 

- Sagsliste 

- Dokumentliste 

- Ydelsesliste 

 

Forretningsbehov: FB03 
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Krav ID 28 Sagsliste 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise en liste over aktive Sager for en bestemt Borger, der 
som minimum indeholder følgende felter: 
 

• Sagstitel 

• KLE-nummer og tekst 

• Bevillingsstartdato 

• Fremdriftsstatus  

Bemærkning: Endeligt indhold afklares i den relevante Etape. 

Forretningsbehov: FB03 

 

Krav ID 29 Dokumentliste 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise en liste over Dokumenter for en bestemt Sag, der 

som minimum indeholder følgende felter: 

 

• Titel 

• Beskrivelse 

• Brevdato 

• Status  

Bemærkning: Endeligt indhold afklares i den relevante Etape. 

Forretningsbehov: FB03 

 

 

Krav ID 30 Dokumentliste – åbn dokument 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt fra en dokumentliste at åbne et vilkårligt dokument. Dette 

betyder, at det afhængigt at Brugerens valg skal være muligt at åbne dokumentet: 

• I visningstilstand 

• Til redigering af indhold  

• Til redigering af metadata  
Bemærkning:   

Forretningsbehov: FB03 
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Krav ID 31 Ydelsesliste 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise en liste over effektuerede ydelser for en bestemt 

Borger i en afgrænset periode, der som minimum indeholder følgende felter:: 

 

• Periode 

• Beløb fra UDK 

• Beløb fra kommunen 

• Evt. træk 

 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB03 

 

 

Krav ID 32 Konteringsliste 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise en liste over alle konteringer, som er foretaget af 

Systemet i en afgrænset periode, der som minimum indeholder følgende felter: 

 

• Periode 

• Konteringsniveauer 

• Cprnr. 

• Beløb  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 
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Krav ID 33 Fleksible lister 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise fleksible lister (dataudtræk), hvor man i 

udgangspunktet kan udstille alle attributter og relationer for et antal 

forretningsobjekter som kolonner. Brugeren kan vælge hvilke felter, som skal 

indgå i listen, og hvilke felter der skal filtreres på. 

 

Fleksible lister skal kunne vises for følgende forretningsobjekter (jf. afsnit 3.2 

Informationsmodel): 

- Pensionist 

- Sag 

- Bevilling 

- Effektuering 

- Finansiering (KMF/MAF) 

- Træk 

- Kontering 

- Dokument 

- Opgave 

  

Bemærkning: Fleksible lister betragtes som tabeller jf. krav om Konsistent brug af tabeller i 

afsnit 6.3.5 Konsistens og standarder  

 

Omfanget kan eksemplificeres med Finansiering (KMF/MAF), der er 

specificeret i krav om Opgørelser for medfinansiering og mellemkommunal 

afregning i afsnit 5.21.4 Understøttelse af manuel mellemkommunal afregning. 

 

Afgrænsning af bruttoliste for hvert forretningsobjekt foretages i den relevante 

Etape. 

Forretningsbehov: FB03 

 

 

5.2 Tværgående funktionalitet vedr. sag, dokument og 
journal 
For at lette den kommunale sagsbehandling foregår al journalisering i Systemet, således at Sags-

behandleren ikke skal benytte andre systemer til at gemme dokumenter eller journalnotater og anden 

dokumentation til at opfylde krav om journalisering og notatpligt i henhold til Lov om offentlighed i 

forvaltningen. Det betyder, at alle dokumenter, som vedrører en sag, ligger på sagen i Systemet. Dog vil 

klagesagsbehandlinger med dertil hørende journalisering foregå uden for Systemet. 

Punkt 5.2.1 – 5.2.7 indeholder de generelle krav for alle typer af sager, dokumenter og journalnotater. De 

sagsspecifikke krav til de enkelte sagstyper er beskrevet i afsnit i sammenhæng med de enkelte sagstyper. 
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5.2.1 Sager 
 

Det kommunale pensionsområde skal fremover operere med enkeltsager og enkeltsagsprincippet, dvs. en 

sag pr. afgørelse, dette svarer typisk til et KLE-nummer. Hver sag kan indeholde en eller flere ydelser.  

Der opereres i domænet med flere forskellige sagstyper:  

• En førtidspensionist har en førtidspensionssag både hos kommunen og hos Udbetaling Danmark, 

da Borgeren som følge af opgavesplittet håndteres af to forskellige myndigheder. 

• En folkepensionist har altid en folkepensionssag hos Udbetaling Danmark, og har først en 

kommunal folkepensionssag, når borgeren har henvendt sig i kommunen f.eks. for at søge om 

helbredstillæg eller andet type tillæg eller for råd og vejledning. 

Forudsætningen for at få en anden kommunal tillægsydelse (f.eks. helbredstillæg, personligt tillæg, 

bistandstillæg, plejetillæg) er generelt, at borgeren er pensionist, dvs. er bevilget en social pension 

enten førtidspension eller folkepension. Der er dog enkelte undtagelser. Det kan være muligt at 

modtage et tillæg til pensionen, selvom pensionsudbetalingen er midlertidigt stoppet. 

• En pensionist med en førtids- eller folkepensionssag kan være berettiget til en række kommunale 

tillæg til pensionen (f.eks. helbredstillæg, bistandstillæg) og kan have adskillige aktive tillægssager 

samtidigt.  

• En pensionist kan have en eller flere afgørelsessager, som kan have indflydelse på, hvordan 

pensionen skal udbetales f.eks. en administrationssag eller afgørelse om husleje under fængsel. 

Ligesom pensionsudbetalingen kan stoppes i en periode uden, at sagen stoppes f.eks. hvis 

borgeren modtager plejevederlag.  

• Visse bevillinger udelukker gensidigt hinanden, f.eks. er det ikke muligt at modtage bistands- og 

plejetillæg under et institutionsophold, eller at modtage pension samtidigt med plejevederlag. 

• Som en undtagelse kan der bevilges invaliditetsydelse, uden at der foreligger en pensionssag. 

Dette er betinget af, at borgeren er berettiget til pension, men har valgt ikke at benytte retten. 

 

Se underbilag 2.1.A, Informationsmodel for nærmere beskrivelse af sammenhængen. 

Krav ID 34 Anvend enkeltsagsprincippet 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte enkeltsagsprincippet, hvor hver afgørelse (bevilling 

eller afslag) har sin egen sag. 

Det skal afklares i den relevante Etape, hvilke informationer  de forskellige 

Sagstyper skal have.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 35 Opdatering af Sags- og dokumentindeks ved ændring af sagstilstand 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre at ændring af en Sag opdateres korrekt i Sags- og 

dokumentindekset når Sagens sagstilstand ændres. 

Bemærkning: Der anvendes snitfladen SF1470. 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 36 Klassifikation af sager 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Alle sager skal opmærkes med korrekt og med gældende klassifikation der 

følger KL’s emneklassifikation (KLE).  

Det må ikke være muligt at oprette en sag uden at tildele et KLE nummer. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 37 Handlingsfacet på sager 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Alle sager skal automatisk tilføjes KLE handlingsfacetten G01, med korrekt 

kassationskode.  

Det skal dog være muligt for en sagsbehandler at ændre defaultværdien for en 

sags handlingsfacet til en anden valid facet. 
 

Bemærkning: Kassationskoden bestemmes ud fra Cirkulæreskrivelse om kassation af 

dokumenter i kommunernes it-systemer  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 38 Lås sag ved redigering 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at kun en enkelt Bruger ad gangen kan redigere en sag. 

Dvs. at når en medarbejder åbner en sag til redigering, så ”låses sagen” for 

redigering for andre brugere.  

Hvis en Bruger forsøger at redigere en sag, som allerede redigeres af en anden 

Bruger, skal Systemet vise, at sagen er i ”ikke-redigerbar” tilstand og angive, 

hvem der redigerer sagen. 

Brugerens lås på sagen afsluttes ved time-out eller logout. 

Bemærkning:  
  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 39 Opdatér en sag – manuelt 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger med de nødvendige rettigheder at 

opdatere en sag.  

En samlet opgørelse over hvilke metadata udarbejdes i den relevante Etape. 
 

Bemærkning:  
Opdatering af sagen kan f.eks. være opdatering af sagens fremdriftsstatus. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Use case UC-2 Navn: Kommunen sender sag til Ankestyrelsen 

 Baseret på følgende lovgivning  

• Bekendtgørelse af lov om social Pension 

• Lov om højest, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension 

 

Igangsættende aktør 
Medarbejder 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

• Det skal være muligt at udsøge sagsakter og beslutningsgrundlaget, så 

dette kan samles og sendes 

• Hvis en Borger har klaget over en afgørelse, og kommunen har 

genbehandlet denne, og nået til samme afgørelse skal Sagen 

videresendes til Ankestyrelsen til afprøvning.  

• Hvis der opstår uenighed mellem to kommuner om f.eks. 

medfinansiering af en ydelse, kan Kommunen vælge at sende sagen til 

Ankestyrelsen  
Udløsende 
begivenhed 

• Kommunen modtager en klage over en afgørelse fra enten en borger 

eller en anden kommune 

Startbetingelser Der eksisterer en afgjort sag 

Handlinger 
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Medarbejder: 

1. Søger sag 

2. Vælger funktion til at danne rapport til Ankestyrelsen 

3. Får mulighed for at fravælge dokumenter og journalnotater 

4. Vælger at danne rapport 

 

Systemet: 

5. Generere en samlet rapport, med forside og de valgte dokumenter og journalnotater 

6. Gemmer rapporten i pdf-format, som dokument på sagen. 

 

Medarbejder: 

7. Vælger at ”pakke”, dvs. sende eller udskrive rapporten 

 

Slutresultat Sagens akter er ”pakke” til en mulig forsendelse 

Alternativt:  

 

Sluttilstand  

Bemærkning:  

Det endelige indhold og design af rapporten til Ankestyrelsen fastlægges i Afklaringsfasen. 

 

Krav ID 40 Use case UC-2:  Kommunen sender sag til Ankestyrelsen 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-2 skal være opfyldt. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

5.2.2 Dokumenter 
 

Begrebet dokumenter omfatter alle typer at filer, som kan gemmes som dokumentation på en sag. 

Dokumenter kan være systemgenererede på baggrund af dokumentskabeloner (se afsnit 5.2.3 

Dokumentskabeloner) eller manuelt dannede dokumenter, der er dannet udenfor Systemet.  
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Krav ID 41 Dokumentattributter 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Et Dokument i Systemet skal overholde informationsmodellen (inklusiv K2017) 

mht. attributter og værdisæt.  

Bemærkning:  
  

Forretningsbehov: FB04 

 

  

Krav ID 42 Manuel ændring af dokumenttilstand 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for, at en Bruger kan ændre dokumenttilstand 

manuelt. Tilstandsskift må kun ske i henhold til angivelsen i 

Informationsmodellen. 

Bemærkning: 
 
  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 43 Automatisk ændring af dokumenttilstand 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for, at dokumenttilstand kan ændres automatisk 

som følge af en hændelse eller opgave. 

Det skal fastlægges i den relevante Etape, hvilke hændelser, der skal kunne 

generere automatisk skift i dokumenttilstandens fremdrift. 

F.eks. Skal afsendelse af et brev/dokument ændre fremdriftsstatus fra ”Under 

review” til ”Publiceret”. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 
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Krav ID 44 Håndtering af filtyper/-formater 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for, at et dokument åbnes med et af de 

programmer, som Brugeren har til rådighed. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 45 Begrænsning af filtyper 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at dokumenter/filer af typerne ”.exe”, ”.cmd” eller andre 

eksekverbare filer ikke gemmes og tilknyttes sager i Systemet. 

Systemet skal have en ”Negativfilliste”, som angiver, hvilke filtyper, der ikke kan 

gemmes i Systemet, og som skal kunne vedligeholdes af en Bruger med rette 

autorisation.  
 

Bemærkning: Det skal afklares i den relevante Etape, præcis hvilke filtyper Systemet skal 

kunne håndtere fra starten. 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 46 Opdatér Sags- og dokumentindeks 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal aflevere dokumentoplysninger til opdatering af Sags- og 

dokumentindekset, når: 

• Dokumenter afsendes (udgående dokumenter) 

• Dokumenter tilknyttes en sag 

• Dokumenter slettes fra en sag 

• Antager Dokumenttilstanden ”Endelig” 

Ovenstående er ikke en udtømmende liste, denne findes i 

snitfladespecifikationen. 

Bemærkning: Snitflade SF1470 

  

Forretningsbehov: FB05 
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Krav ID 47 Opret dokument 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt at oprette og gemme dokumenter på alle typer af 

sager.  

Det skal være muligt at oprette dokumenter både med og uden skabelon. 

Bemærkning:  
  

Forretningsbehov: FB06 

 

 

Krav ID 48 Tilknyt dokument til sag - manuelt 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Brugeren skal ved sagsoprettelse og på ethvert tidspunkt i sagsbehandlingen 

kunne tilknytte et dokument (produceret i eller udenfor Systemet) til en sag.  

Det kan være indkommende dokumenter f.eks. blanketter, mails. 

Brugeren skal kunne vælge et eller flere dokumenter 

• Oprettet i Systemet 

• Fra et fildrev 

• Fra et mail-system 

Kriterier for sagstilknytning skal være CPR-nr. (for sagens primære part) og 

sagsID/DokumentID. 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 49 Supplere dokument med metadata ved tilknytning til sag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal, ved sagstilknytning af et Dokument, gøre det muligt manuelt, at 

tilføre Dokumentet supplerende metadata.  

F.eks. skal det være muligt at tilknytte flere parter til dokumentet (samlever, 

værge, kontaktperson). 

Jf. informationsmodellen for dokumenters metadata. 

Det skal i den relevante Etape fastlægges, hvilke metadata der automatisk og 

hvilke der manuelt kan/skal opdateres. 
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Bemærkning:   

Forretningsbehov: FB03 

 

 

Krav ID 50 Opret Dokument via skabelon 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt at oprette Dokumenter ud fra prædefinerede - 

enten fælleskommunale eller kommunespecifikke - dokumentskabeloner.  

Jf. uddybende krav i afsnit 5.2.3 Dokumentskabeloner. 

Bemærkning:   

Forretningsbehov: FB03 

 

Krav ID 51 Redigér dokument 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Dokumenter, som ikke er ”låst for redigering” eller ”Afsluttede” skal kunne 

redigeres af Brugere med de nødvendige rettigheder. 

Bemærkning: 
Indgående, samt afsendte udgående dokumenter skal altid  være ”låst for 
redigering”. 
 
Se også krav om versionering af dokumenter. 
  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 52 Håndtering af kladde 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: En bruger skal kunne gemme et dokument, som en kladde (”Under redigering” 

eller ”Under udarbejdelse”) og skal dermed kunne genoptage redigering af 

dokumentet på et senere tidspunkt. 

 

Andre brugere, skal også kunne redigere i et dokument, som er gemt som 

kladde (Dvs. Dokumenter i dokumenttilstand: ”Under udarbejdelse” eller 

”Under review”). 

 

Når en bruger gemmer et dokument som kladde, skal dette fremgå af 

dokumentets metadata. 

Bemærkning:   

Forretningsbehov: FB03 

 

Krav ID 53 Slet ikke dokumenter 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at afsluttede og låste dokumenter gemt på en sag ikke kan 

redigeres eller slettes. 

Undtagelse: Udgående breve, der endnu ikke er afsendt. En bruger (med 

nødvendige rettigheder) skal kunne redigere dokumenter, så længe det 

udgående dokument ikke er afsendt. Men heller ikke disse dokumenter må 

kunne slettes. 

Bemærkning:  
  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 54 Dokumenter ikke tilknyttet sag  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at oprette et dokument, før der er oprettet en sag, samt at 

oprette et dokument ikke tilknyttet en sag, men dokumentet skal som minimum 

have en primær part (CPR-nr.), så dokumentet senere kan tilknyttes. 

Systemet skal gøre det muligt at udsøge alle ”løse” dokumenter, dvs. 

dokumenter uden sagstilknytning. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 55 Søg Dokumenter ikke tilknyttet sag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt for en Bruger at fremsøge alle egenproducerede 

dokumenter uden sagstilknytning. 

Ligesom det skal være mulige for en Bruger med de rigtige rettigheder, at 

fremsøge alle dokumenter uden sagstilknytning. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 56 Dokumentversionering 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre dokumentversionering af alle dokumenter jf. 

Informationsmodellen.  
 

Bemærkning: Dette skal bl.a. gøre det muligt at tage en kopi af et Låst dokument, og lave en 

ny kopi, som kan redigeres uafhængigt, og hvor det fremgår, at kopien er en ny 

version.  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 57 Udskriv dokument 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
Systemet skal gøre det muligt at udskrive et dokument på en brugers default 
printer. 
  

Bemærkning: Typisk vil breve blive sendt digitalt, men der skal være mulighed for at kunne printe 
et fysisk brev. 

Forretningsbehov: FB03 

 

Krav ID 58 Kassationskode på dokumenter 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Alle dokumenter skal opmærkes med korrekt kassationskode. 

Kassationskoden skal sættes automatisk, men skal kunne ændres af en 

Bruger med de nødvendige rettigheder f.eks. en Superbruger. 

Bemærkning: Kassationskoden bestemmes ud fra Cirkulæreskrivelse om kassation af 
dokumenter i kommunernes it-systemer  

Forretningsbehov: FB04 
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5.2.3 Dokumentskabeloner 

Dokumentskabeloner skal gøre det nemmere at sende enslydende standardbreve med det samme grafiske 

udtryk og at en medarbejder ikke skal starte med et blankt brev, hver gang der skal laves en bevillings- eller 

afslagsskrivelse.  

Dokumentskabeloner består af prædefineret tekst og et antal flettefelter.  

 

Figur 8 Opsætning af indhold og viderebearbejdning af dokumentskabeloner 

 

Prædefineret tekst i en skabelon sikrer, at brevene er ensartede, og at en medarbejder ikke manuelt skal 

skrive teksten eller huske referencer til klagevejledning m.m.  

Flettefelter hentes dynamisk af Systemet på genereringstidspunkt. Det kan være fra sagen f.eks. 

sagsreference, helbredstillægsprocent, cpr-nr. samt bevillingsbeløb eller det kan dannes dagsdato og 

afsender (medarbejder eller afdeling) eller ud fra opsatte parametre, som logo, adresse, kommunespecifikt 

tekstafsnit m.m. 

Medarbejderen kan sende dokumentet videre, som dannet af Systemet, tilrette det før afsendelse. Under 

alle omstændigheder vil det skulle gemmes på en sag. 

 

Krav ID 59 Fælleskommunale dokumentskabeloner 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal ved ibrugtagning indeholde et antal standard 

dokumentskabeloner, som er fælles for alle kommuner.  

De fælleskommunale dokumentskabeloner, skal anvende de 

kommunespecifikke grundoplysninger, som er angivet nedenfor i afsnit 5.4.2 

Opsætning af kommunale stamoplysninger.   

Det endelige antal dokumentskabeloner fastlægges i den relevante Etape. 



 

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 65 af 348 
 

Bemærkning: Kunden varetager udformningen af standardtekst til breve i 

dokumentskabelonerne. 

 
Forventet antal dokumentskabeloner er 5. (Bevillingsbrev - herunder 
helbredskort, afslagsbrev inkl. Klagevejledning og udbetalingsspecifikation) 

Forretningsbehov: FB03 

 

Krav ID 60 Design af dokumentskabeloner 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal i den relevante Etape, på baggrund af Leverandørens oplæg 

og i dialog med Kunden, fastlægge det endelige design for 

dokumentskabeloner.  

 

Designet skal tage højde for grafiske forskelle for breve sendt som fysisk post 

og som digital post eller e-mail således, at brevhoved og flettefelter passer til en 

rudekuvert, og øvrig tekst placeres, så denne ikke er synlig i ruden på en 

rudekuvert. 

Bemærkning:   

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 61 Manuel tilretning ved brug af dokumentskabelon 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: En bruger skal kunne hente en kopi af en skabelon og skal kunne arbejde videre 
med dokumentet i gængse filformater, bl.a.: 

• ODF (.odf) 

• OOXML (.docx) 
 
Endelige liste over filformater fastlægges i den relevante Etape. 
 
Formatering og placering af indholdselementer skal bibeholdes, når skabelonen 
åbnes. 
  

Bemærkning:   

Forretningsbehov: FB03, FB05 
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Krav ID 62 Sagsspecifikke data i flettefelter 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal udfylde flettefelter i dokumentskabeloner med 

situationsbestemte og sagsspecifikke data fra sagen som fastlægges i den 

relevante Etape. 

  

Bemærkning: Eksempler på situationsbestemte data: Dagsdato 

Eksempel på sagsspecifikke data: SagsID, Sagspart, Bevillingstype 

Forretningsbehov: 
FB05 

 

 Krav ID 63 Samtidige versioner af samme dokumentskabelon 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne håndtere, at der i en periode skal bruges flere versioner 
af samme dokumentskabelon, svarende til samtidigt gældende versioner af 
lovgivningen.   

Bemærkning: 
  

Forretningsbehov: FB05, FB06 

 

Krav ID 64 Dokumentskabelonens levetid 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at dokumentskabeloner tages ud af produktion, dvs. ikke 

kan bruges til nye dokumenter, når udløbsdatoen indtræder. 

  

Bemærkning:   

Forretningsbehov: FB04, FB03 

 

 

Krav ID 65 Visning af dokumentversion  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at oplysninger om dokumentskabelonversionen fremgår af 
metadata til det enkelte genererede dokument.  

Bemærkning:   

Forretningsbehov: FB04 

 

 



 

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 67 af 348 
 

5.2.4 Send brev  

Et brev kan bestå af flere dokumenter, f.eks. kan et bevillingsbrev have flere bilag.  

 

Krav ID 66 Afsend breve via Print på Serviceplatformen 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal anvende snitflade til Print på Serviceplatformen til at afsende 

breve (dokumenter og bilag), når en bruger har angivet, at et brev med et antal 

bilag skal afsendes. 

Et brev kan indeholde flere dokumenter. 
 

Bemærkning: SF1600, Print på Serviceplatformen kontrollerer om borgeren/modtageren er 

tilmeldt Digitalt Post. Hvis dette er tilfældet, sendes brevet til Digital Post. Hvis 

modtageren ikke er tilmeldt Digital Post, sendes brevet som papir post. 

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 67 Afsend og gem breve  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gemme breve (dokumenter inklusiv evt. bilag) i pdf-format på den 

relevante sag, når en Bruger sender et brev. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 68 Angiv PostKategoriKode for breve 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for en Bruger der igangsætter afsendelsen af et brev 
at angive om brevets PostKategoriKode skal afvige fra den konfigurerede 
standard, når der ikke sendes digitalt.  
  

Bemærkning: PostKategoriKode kan være Prioritaire (Quick-brev), Economique (brev) eller 

Rekommanderet. 

Forretningsbehov: FB03 
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Krav ID 69 Send brev automatisk 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal automatisk kunne generere breve f.eks. 

udbetalingsspecifikationer og helbredskort, som afsendes til en borger uden en 

medarbejders direkte medvirken. 

Det automatiske generede brev skal kunne bestå af flere dokumenter, der 

dannes ud fra forskellige dokumentskabeloner og gemmes samlet på sagen. 

Afsendelsestidspunkt og type skal fremgå af sagens journal. 
 

Bemærkning: Eksempler på automatisk genererede breve: 

• Udbetalingsspecifikationer, ved udbetaling af ydelser 

• Helbredskort 

• Erklæring om oplysningspligt 

• Samtykke erklæring 

Forretningsbehov: FB05 

 

5.2.5 Journal og journalnotater 
For at lette overblik og sagsbehandling skal al journalisering foregå i Systemet. Det betyder, at dokumenter 

og journalnotater skal gemmes i Systemet. Sagsbehandlere skal for at overholde journalpligten, notatføre 

de oplysninger, som de modtager, og som kan være relevante for den pågældende sag. Systemet skal 

derfor understøtte, at medarbejdere kan overholde notatpligten vedrørende ændringer eller oplysninger 

modtaget i forbindelse med f.eks. telefonsamtaler og møder. 

Journalnotater kan både være automatisk genererede og manuelt producerede, og funktionen skal derfor  

sikre kommunens muligheden for at opfylde notat- og dokumentationspligt ved at gemme automatisk 

genererede notater på en sag ud fra systemhændelser modtaget fra eksterne systemer, såvel som manuelt 

oprettede notater. Et journalnotat vil altid være tilknyttet en sag eller en person.  

Journalnotaterne skal kunne samles til en journal. Sagsjournalen kan benyttes internt til at danne et 

overblik over sagen, men er også en vigtig dokumentation ved aktindsigt og/eller klagesager i forhold til 

borger eller ankeinstanser. 

Ofte indgår der den samme tekst i forskellige journalnotater, og derfor skal kommunen have mulighed for at 

benytte journalnotatskabeloner, hvor en del af indholdsteksten er forud udfyldt. 

Visse journalnotater, som går på tværs af sager bør kunne kobles på en person, således at de vil kunne 

fremgå af en personjournal. En personjournal kan også give et tværkommunal journaloverblik. Dette kan 

f.eks. være oplysninger om værgemål, fritagelse af digital selvbetjening eller administration af 

ydelsesudbetaling.  

 

Use case UC-3 Navn: Automatisk tilknytning af journalnotat til sag 

 Baseret på følgende lovgivning:  
Forvaltningsloven 

Igangsættende aktør 
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Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

Sikre at sagen indeholder oplysninger, der dokumenterer sagen historik. 

Udløsende 
begivenhed 

• Hændelse fra eksternt system, som opdaterer en sag (f.eks. ændring 
af stamoplysninger som flytning, modtag ansøgning, kvittering fra Print 
på Serviceplatformen om afsendt brev m.m.) 

• Hændelse i Systemet, som opdaterer en sag (f.eks. afsendelse af brev 
f.eks. afgørelse), som i en evt. tvist kan dokumentere præcist, hvornår 
et brev er sendt. 

Startbetingelser Der er en aktiv sag 
 

Handlinger 

Systemet: 
1. Modtager en hændelse fra 

a. et eksternt system, som skal journaliseres f.eks. 

• Flyttehændelse fra CPR  

• Dokument via Besked-/Dokumentfordeleren 
b. Eller en hændelse i/ Systemet f.eks. 

•  Afsendelse af en afgørelse (bevilling eller afslag) 

• Besked om et låst journalnotat f.eks. ved forsendelse af brev til Print på 
Serviceplatform 

2. Danner et journalnotat ud fra modtaget hændelse med tidstempel, journaltype og 
journaltekst 

3. Tilknytter journalnotat til sag via CPR-nummer, Sags-ID (f.eks. på dokument), KLE-nummer, 
ydelsestype eller sagsbehandlernavn eller anden metadata. 

4. Danner evt. Opgave for de typer af journalnotater, der skal danne en Opgave. 
 
 
 

Slutresultat Journalnotat er oprettet på en sag  

Alternativ  Journalnotatet kan ikke knyttes til en enkelt sag ud fra de foreliggende data 

1 og 2 som ovenstående 
3a. Hvis der ikke findes en relevant sag, eller flere åbne sager med samme CPR-nummer og KLE-
nummer, skal Systemet oprette en opgave til manuel håndtering 
4 som ovenstående 

Sluttilstand 
Der er oprettet en Opgave til manuel håndtering 

Bemærkning:  

De endelige kriterier for sagstilknytning skal præciseres i den relevante Etape. 

 

Krav ID 70 Use case UC-3: Automatisk tilknytning af journalnotat til sag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
Use case UC-3 skal være opfyldt. 

Bemærkning: 
Listen af automatisk genererede journalnotater præciseres i den relevante 
Etape. 

Forretningsbehov: FB04, FB05 
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Krav ID 71 Flytning af et automatisk dannet journalnotat 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt fra en bruger at flytte et automatisk dannet journalnotat til 

en anden sag, hvis dette er blevet fejlplaceret. 

Det skal altid fremgå af journalen på begge sager, at et journalnotat er flyttet 

inklusive oplysninger om, hvilken sag journalnotatet er flyttet fra, og hvilken sag 

journalnotatet er flyttet til.  

Bemærkning: 
  

Forretningsbehov: FB04 
 

 

Use case UC-4 Navn: Opret manuelt journalnotat 

 Baseret på følgende lovgivning:  
Forvaltningsloven 

Igangsættende aktør 
Sagsbehandler 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

At sikre dokumentation af sagsforløb, beslutningsgrundlag og andre 

oplysninger, som er relevant for at sagen er korrekt belyst, og at historikken 

er komplet, så kommunen altid kan opfylde journal- og 

dokumentationspligten. 

 

Journalisering af beslutninger og registrering af modtagne oplysninger. 

 

Udløsende 
begivenhed 

En sagsbehandler modtager oplysninger eller træffer beslutninger, som skal 

dokumenters manuel på sagen. 

Startbetingelser Der er ”åbnet” en sag eller der er fremsøgt en pensionist. 

Handlinger 

Medarbejder: 
1. Vælger opret notat 
2. Vælger notatskabelon 
3. Udfylder relevante og nødvendige oplysninger 

4. Gemmer evt. notatet som kladde, for senere at færdiggøre notatet  

5. Låser notatet 

 

Systemet: 

6. Gemmer de registrerede oplysninger 

7. Låser notatet for videre redigering. (Dette kan forgå efter et kommunalt besluttet tidsinterval) 

8. Sender besked til Sags- og Dokumentindeks, og Beskedfordeler om, at der er oprettet et 

journalnotat på sagen. 

 
 

Slutresultat Der er tilknyttet et låst journalnotat til sagen. 
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Sags- og Dokumentindekset er opdateret 

Alternativ   

 

Sluttilstand 
 

Bemærkning:  

 

Krav ID 72 Use case UC-4: Opret manuelt journalnotat 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-4 skal være opfyldt. 

Bemærkning:  
  

Forretningsbehov: FB03, FB04 

 

Krav ID 73 Tilknytning af journalnotat 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at et manuelt oprettet journalnotat altid er: 

• Knyttet til én sag, og dermed vil indgå i sagsjournalen – eller  

• at journalnotat er tilknyttet en person, og dermed vil indgå i 

personjournalen. 

Bemærkning: 
 
  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 74 Journalnotat - friholdelse fra aktindsigt 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
Det skal være muligt for en medarbejder at angive, at et journalnotat skal 
friholdes fra aktindsigt. 

Bemærkning: 
Metadata for journalnotater fastlægges endeligt i den relevante Etape. 
  

Forretningsbehov: 
FB04 
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Krav ID 75 Redigering af ulåst journalnotat 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at kun medarbejdere med de nødvendige rettigheder kan 
redigere et ulåst, manuelt oprettet journalnotat. 

Systemet skal derudover sikre, at låste journalnotater ikke kan ændres. 

Bemærkning: 

 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 76 Størrelse på et journalnotat 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt at indsætte fritekst i et journalnotat med op til 
10.000 tegn.  

Bemærkning:  
  

Forretningsbehov: FB03 

 

Krav ID 77 Indhold af journalnotat 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at et journalnotat bl.a. indeholder følgende: 

• Titel 

• Notattype/-kategori (autogenereret/manuelt)  

• Beskrivelse, notatfelt til Medarbejders eller automatiskgenereret tekst 

eller notatindhold 

• Status (Åben=kladde/Låst) 

• Oprettende medarbejder 

• Oprettelsesdato (tidsstempel)  

• Låsningsdato 

• Sagsreference 

• CPR-nummer reference 

 

Listen er vejledende og det endelig indhold fastlægges i den relevante Etape. 

  

Bemærkning: 

 

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 78 Vis journal 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt for en medarbejder at få vist: 

• En komplet sagsjournal, med samtlige journalnotater. Valgt fra en sag. 

• En komplet sagsjournal, med samtlige journalnotater, dog frasorteret 

de notater der er markeret ”friholdt for aktindsigt” (Offentlighed 

udtaget). Valgt fra en sag 

• En komplet personjournal, valgt fra Pensionistoverblikket. 

• En filtreret sagsjournal/personjournal, filtreret på Notatkategori 

(autogenereret/manuelt) 

• En filtreret sagsjournal/personjournal filtreret på Status 

• En filtreret sagsjournal/personjournal på en brugervalgt periode 

 

Det skal af præsentationen af journalen fremgå: 

• Hvilke søge-/filtreringskriterier der er anvendt i det viste resultat. 

• Metadata om Borger (inkl. CPR-nummer og navn) samt evt. 

Sagsnummer 

• Dato for generering af journalen 

 
 

Bemærkning:  
  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 79 Vis journalnotat 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal fra en sag og fra journalen være muligt at åbne de enkelte 
journalnotater, så Brugeren kan se alle oplysninger i notatet. 
 

Bemærkning:  
  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 80 Journal – kronologisk orden 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Journalen skal som default vises med de nyeste journalnotater først.  
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Bemærkning:   

Forretningsbehov: FB03 

 

 

Krav ID 81 Send journal til Sags- og dokumentindeks 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre at besked om låste journalnotater sendes til 

Rammearkitekturens Sags- og Dokumentindeks.  

Bemærkning:  
  

Forretningsbehov: FB05/FB06 

 

 

Krav ID 82 Tilføj journalnotat til afsluttet sag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Når en sag er afsluttet, kan den kun opdateres i begrænset omfang, men det 
skal være muligt at tilføje journalnotater til sagen også efter denne er afsluttet. 
 

Bemærkning: 
 
  

Forretningsbehov: FB04 

 

5.2.6 Ansøgning og selvbetjening 
Borgere, som ansøger om helbredstillæg eller personligt tillæg er ifølge Pensionsloven §14d forpligtet til at 

ansøge digitalt, hvorfor kommunerne skal stille et System til rådighed, som gør dette muligt. Disse systemer 

var en del af KL’s bølge 4 for Effektiv Digital Selvbetjening (EDS) og er udviklet. Denne funktionalitet er 

derfor ikke en del af scope for Systemet. Systemet skal dog på sigt kunne modtage og behandle de digitale 

ansøgninger, modtaget direkte fra Bølge 4-selvbetjeningsløsningerne. I første omgang vil disse 

ansøgninger dog komme ind som pdf-filer, og skal bare kunne gemmes i Systemet. Kommunen kan dog 

give en borger dispensation ved at give en ”undtagelse fra digital selvbetjening”. Det forventes, at det er 

muligt at registrere disse undtagelser. 

Tilkendelsen af førtidspension foregår efter behandling af en borgers arbejdsevne i kommunens 

rehabiliteringsteam (jf. Pensionsloven §17). Sagen starter med det materiale, som forelægges kommunens 

rehabiliteringsteam. 
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Krav ID 83 Registrering af undtagelse fra digital selvbetjening 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en medarbejder at kunne registrere, at en 

borger er undtaget fra digital selvbetjening. 

Det skal være muligt i pensionistoverblikket at se, om en borger er undtaget fra 

digital selvbetjening. 

Bemærkning: Pensionsloven §14d og Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening 
vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. 
  

Forretningsbehov: FB07 

 

5.2.7 Udskrivning  

 

I et sagsbehandlingsforløb opstår der mange steder behov for at kunne udskrive oversigter, notater, Sager, 

Dokumenter osv., hvorfor det er væsentligt, at der er mulighed for at kunne udskrive fra alle skærmbilleder. 

 

Krav ID 84 Print af visninger 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for på enkel vis at udskrive de data, som fremgår af 

de skærmbilleder/visninger/views, som brugeren befinder sig i eller vælger. Alle 

udskrivninger skal skaleres, så de præsenterer de viste data bedst muligt i forhold 

til det valgte sideformat. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB08 

 

Krav ID 85 Vis udskrift 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal indeholde en ’vis udskrift’-funktion, som hurtigt kan vise, hvordan 

en udskrift ser ud. Der må ikke være indholdsmæssig forskel på de data, der er 

indtastet i Systemets input-felter, og dem, der vises i ’vis udskrift’ og et 

efterfølgende print. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB08 
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5.3 Hændelser og Opgaver  
 

Et centralt omdrejningspunkt for sagsbehandlingen er Hændelser. Hændelser er enten beskeder, der 

modtages udefra, eller opfyldelsen af bestemte betingelser i Systemet. 

Hændelser er mangfoldige, men kan bl.a. skyldes følgende situationer: 

• En ændring i CPR (bopæls-, navneændring eller dødsfald) for en borger/CPR-nummer som 

Systemet abonnerer på, dvs. Systemet har en sag relateret til 

• Udbetaling Danmark har ændret oplysninger (f.eks. formue, personlig tillægsprocent) på en 

pensionist eller har oprette en ny sag på en brøkpensionist 

• Udvalgte fejlsituationer i Systemet 

 

I nogle tilfælde vil Hændelsen automatisk kunne behandles af Systemet, f.eks. når der modtages 

oplysninger fra UDK, som skal opdatere Systemet, men nogle gange vil en Hændelse kræve en 

menneskelig handling, og der skal derfor genereres en Opgave.  

Nogle gange kan en Bruger også have brug for at oprette en Opgave direkte til sig selv eller andre Brugere. 

Oftest som følge af en henvendelse fra en Borger eller en Hændelse i et andet IT-system, som ikke er 

direkte integreret med Systemet. 

 

Der er således tre kilder til Opgaver: 

a) Opgaver kan være oprettet manuelt af en Bruger med henblik på efterfølgende manuel opfølgning. 

F.eks. en opgave om at revurdere en borgers betalingsevne efter 3 måneder. 

b) Opgaver kan være genereret i Systemet udfra en intern Hændelse. F.eks. kan det generere en 

Hændelse, hvis en Bruger ændrer Finansieringskommune på en Sag, og denne Hændelse kan 

igen generere en Opgave. 

c) Udfra en Hændelse i omverden, hvor et Anvendersystem sender besked via en Integration. Dette 

vil i Systemet danne en hændelse, som kan betyde oprettelsen af en Opgave. F.eks. vil en besked 

fra CPR om, at en borger har skiftet kommune være en Hændelse som kan generere en Opgave. 
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Figur 9 Tre kilder til oprettelse af Opgaver 

 

Opgaver oprettet i Systemet præsenteres i en Opgaveliste, der som udgangspunkt viser alle kommunens 

opgaver i Systemet. Opgavelisten har overordnet to formål: 

1. at gøre det muligt at fordele Opgaver. Hver Opgave skal i udgangspunktet være tilknyttet 

en organisatorisk enhed eller en Bruger,  

2. at give den enkelte Bruger mulighed for at styre og prioritere sine Opgaver og overholde 

deadlines. 

Der er i Bilag 2.1.E en hændelsesoversigt, med et uddrag af de Hændelser, som skal kunne generere 

Opgaver.  

 

5.3.1 Opgaver – generelle krav 
 

Krav ID 86 Proces til kortlægning af forretningsmæssige Hændelser til generering af 
Opgaver 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal i samarbejde med Kunden identificere og fastlægge 
forretningsmæssige Hændelser, som skal generere Opgaver, således at Systemet 
lever op til sit formål. 
  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 
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Krav ID 87 Opgavetyper 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte brugen af opgavetyper, som skabelon for oprettelse af 
Opgaver.  

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 88 Opgavens indhold 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal sikre, at bl.a. følgende oplysninger fremgår af en Opgave: 

• Opgavetype/titel, der afspejler den Hændelse, der har udløst Opgaven 

• Person, som Opgaven omhandler (CPR-nummer + evt. navn) 

• Sagstype (KLE med tekst)  

• Sag (sagsnummer) 

• Opgavebeskrivelse 

• Startdato 

• Forfaldsdato (frist) 

• Påmindelsesdato  

• Oprettet af 

• Sagsbehandler eller enhed, som Opgaven er allokeret til 

• Opgavestatus  

• Prioritet  
• Frekvens ved tilbagevendende Opgave 

 
Ovenstående oplysninger skal om muligt være forudfyldt for automatisk 
genererede Opgaver ud fra opgavetypen. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 89 Opgavestatus 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at en Opgave kan have følgende statusser: 

• Oprettet (”Ubehandlet” – evt. allokeret, men ikke ”taget” eller påbegyndt) 

• I gang (når en Sagsbehandler har ”taget” Opgaven og er i gang) 

• Afsluttet (når Opgaven er håndteret) 

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 
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Krav ID 90 Ændring af Opgavens oplysninger 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give Brugerne mulighed for at ændre en Opgaves attributter, 
herunder opgavestatus. 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB05 

 

5.3.2 Dan Opgave ud fra hændelser 

 

Use case UC-5 Navn: Opret Opgave automatisk 

 Baseret på følgende lovgivning  
 

Igangsættende aktør 
Systemet 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

Når Systemet har brug for at synliggøre for en Bruger, at der er behov for en 

manuel behandling, skal Systemet generere en Opgave.  

Dette kan være tilfælde, hvor Systemet modtager en besked om en hændelse 

fra et eksternt system, eller hvor Systemet på baggrund af det interne regelsæt 

skal danne en opgave.  

   

Udløsende 

begivenhed 

1) Systemet modtager besked om en hændelse fra et eksternt system eller 

2) Systemet genererer en hændelse på baggrund, at et internt regelsæt 

Startbetingelser Der er tegnet abonnement på et CPR-nr hos eksterne Systemer om ændringer, 

aftale om besked fra eksternt system eller er oprettet en sag i Systemet. 

Handlinger 

Systemet: 

1. Modtager en besked om en Hændelse (fra integrationer med UDK, CPR-data, SKAT eller et 

andet system) 

2. Kontrollerer om der skal dannes en Opgave på denne type Hændelse og om evt. parametre 

er opfyldt (jf. afsnit 5.4.4 Opsætning af hændelser og opgaver) 

3. Genererer en Opgave med de nødvendige oplysninger og kobler den til en relevant Sag 

4. Viser (”publicerer”) Opgaven på opgavelisten 

 

Slutresultat Den oprettede Opgave er synlig i Systemets opgaveliste. 

Alternativ 1: Systemet genererer en opgave på baggrund af interne regler  

Systemet: 

1a Danner en hændelse på baggrund af en intern regel i Systemet (f.eks. baseret på fastsatte 

frister, fejlsituationer) 

Fortsætter som handling 2 og 3 ovenfor 

 

Sluttilstand Den oprettede Opgave er synlig i Systemets opgaveliste. 

Bemærkninger:  
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Krav ID 91 Use case UC-5: Opret Opgave automatisk 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-5 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

5.3.3 Dan en manuel opgaver 
 

I forbindelse med sagsbehandling vil en Sagsbehandler have behov for at kunne lægge en sag til side for at 

genoptage behandlingen på et senere tidspunkt eller tage sagen frem til revurdering. Brugeren har derfor 

behov for at kunne sætte en påmindelse til sig selv eller teamet i form af en Opgave med en bestemt 

påmindelsesdato. 

 

Use case UC-6  Navn: Opret manuel opgave 

 Baseret på følgende lovgivning  
 

Igangsættende aktør 
Sagsbehandler 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

Formålet er, at en sagsbehandler kan sætte en manuel påmindelse på en sag 

for på et senere tidspunkt at kunne genoptage sagen. Opgaven kan styre frister 

for sagsbehandling. 

Udløsende 
begivenhed 

Der er behov for at kunne revurdere sagen eller der afventes supplerende 

oplysninger for at kunne færdigbehandle sagen. 

Startbetingelser Der eksisterer en sag og sagen er åbnet når der oprettes en påmindelse. 

 

Handlinger 

Bruger: 
1. Åbner en Sag 
2. Opretter en Opgave med oplysninger om, hvornår der skal dannes en påmindelse. 

 
Systemet: 

3. Tilknytter Opgaven til den aktuelle Sag 
4. Allokerer som default Opgaven til den Bruger der er ansvarlig for Sagen. Det kan også 

være en organisatorisk enhed. 
 
Bruger: 

5. Udfylder resterende oplysninger 
6. Gemmer Opgaven  

 
Når tidspunktet for påmindelsen er nået:   
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Systemet: 
7. Viser Opgaven på en opgaveliste over Opgaver med overskreden påmindelse for den opsatte 

Bruger. 
 

Slutresultat Den manuelle dannede opgave optræder i opgavelisten 

Bemærkninger:  

. 

 

Krav ID 92 Use case UC-6: Opret manuel opgave 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-6 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

5.3.4 Opgavelisten  

 

Use case UC-7  Navn: Brug af opgavelisten 

 Baseret på følgende lovgivning  
 

Igangsættende aktør 
Bruger 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

En Bruger har behov for at få et overblik over egne eller teamets opgaver. 

Opgavelisten viser kun de opgaver, som brugeren har rettigheder til. Der vil 

være forskellige brugere af opgavelisten: Sagsbehandlere, teamleder, 

administrativt personale, og de forskellige brugere vil bruge listen forskelligt. 

 

Udløsende 
begivenhed 

Sagsbehandler ønsker at se opgaver til manuel behandling. 

Startbetingelser Brugeren er logget på Systemet og får præsenteret ”sin” opgavelisten 

Handlinger 

Sagsbehandler: 
1. Åbner opgavelisten 
2. Ændrer filter, så listen viser hele teamets opgaver  
3. Sorterer opgavelisten efter opgavetype 
4. Vælger en Opgave  
5. Åbner Opgaven 

 
Systemet: 

6. Låser den valgte opgave, så der ikke er flere brugere, som kan arbejde med samme 
opgave 

7. Ændrer opgavestatus, så det fremgår i opgavelisten at Opgaven er ”taget” 
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8. Viser oplysninger i Opgaven til Bruger 
 

Sagsbehandler: 
9. Håndterer Opgaven 
10. Sætter status på Opgaven til Afsluttet/Løst. 

 
Systemet: 

11. Registrerer den nye status på Opgaven 
12. Opgaven forsvinder fra opgavelisten over uløste opgaver 

 
 

Slutresultat Opgavelisten er sorteret og en opgave er udsøgt og åbnet. 

Opgaven forsvinder fra opgavelisten efter ændret status  

Bemærkninger:  

 

 

Krav ID 93 Use case UC-7:Brug af opgavelisten 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-7 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 94 Præsentation af opgavelisten 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse:  Systemet skal som minimum vise følgende felter i opgavelisten: 

• Opgavetype/-titel 

• Sagsreference/personreference 

• Sagstype 

• Sagsbehandler/team opgaven er allokeret til 

• Bruger, som har ”taget” opgaven 

• Startdato 

• Forfaldsdato 

• Prioritet 

 

Leverandøren skal komme med oplæg til en opgaveliste, det grafiske design 

og default sortering af kolonner skal godkendes af Kunden. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 
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Krav ID 95 Sortering af opgavelisten 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger at sortere opgaverne i 
opgavelisten på de viste felter. 
  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 96 Filtrering og udsøgning af opgaver 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal, som minimum gøre det muligt for en Bruger at udsøge en liste 

af opgaver på følgende kriterier: 

• Sagstype 

• Ansvarlig 

• Ansvarliges organisatoriske enhed 

• Startdato (interval) 

• Påmindelsesdato (interval) 

• Forfaldsdato (interval) 

• CPR-nummer (interval) 

 

Endelig udformning aftales i den relevante Etape.  

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 97 Kun én bruger pr. igangværende opgave 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
Systemet skal sikre, at flere brugere ikke kan redigere eller behandle samme 
Opgave samtidigt.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 98 Markering af hvem der arbejder på opgaven 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
Systemet skal sikre, at det fremgår af opgavelisten, hvem der arbejder på en 
opgave – ”har taget” opgaven.  
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 99 Returnering af opgaven til status Oprettet 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at når en bruger logger af Systemet og ikke har 
færdiggjort en opgave, bliver den ikke-færdiggjorte opgave ført til status 
”Oprettet”. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: 
FB05 

 

5.3.5 Distribution af opgaver 

I nogle kommuner vil der være en medarbejder, der er dedikeret til at fordele Opgaverne i opgavelisten, i 

andre kommuner vil det være sagsbehandleren selv, der både fordeler og efterfølgende behandler 

sagerne. 

 

Use case UC-8  Navn: Fordel opgaver 

 Baseret på følgende lovgivning  
 

Igangsættende aktør 
Bruger 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

At sikre, at der er en ansvarlig bruger eller organisatorisk enhed knyttet til alle 
opgave.  
Fordele eller distribuere opgaver til de relevante brugere. 

Udløsende 
begivenhed 

Der er en opgave uden en bruger eller organisatorisk enhed, eller der er behov 
for en mere præcis allokering af opgaver. 

Startbetingelser Medarbejder har rettigheder til at allokere opgaver til sig selv og/eller andre 
medarbejder 

Handlinger 

Bruger: 
1. Henter opgavelisten 
2. Udpeger Opgave eller Opgaver, som skal allokeres 
3. Tilføjer Bruger eller organisatorisk enhed 
4. Supplerer evt. manglende oplysninger på opgaven  

 
Systemet 

5. Opdaterer den/de valgte opgaver 
 
 

Slutresultat Alle opgaver er allokeret til personer eller organisatoriske enheder 

Bemærkninger:  
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Krav ID 100 Use case UC-8: Fordel opgaver 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-8 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 101 Automatisk tilknytning af opgave til sag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal automatisk tilknytte en Opgave til en eksisterende sag, hvis der 

kan etableres en entydig relation til én sag ud fra oplysninger på Opgaven. 

  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

5.4 Systemadministration 
I dette afsnit beskrives krav til forskellige former for konfigurationsmuligheder. Der vil både indledningsvist 

og i resten af Systemets levetid være behov for at kunne foretage konfigurering af stamdata, regler, 

parametre, defaultværdier mv., som anvendes af Systemet, eksempelvis ved valideringer, beregninger og 

kontering. 

Udgangspunktet er at disse tilretninger kan foretages af en Bruger i Systemet som systemadministration, 

og kun undtagelsesvist skal foretages som Changes i regi af bilag 7.01 afsnit 15. XX. 

Brugeren der foretager konfigureringer kan være autoriseret som central (fælleskommunal) 

systemadministrator, der kan opsætte standardkonfigurationer eller som lokal (for én kommune) 

systemadministrator, der kan opsætte konfigurationer for den enkelte kommune. En central 

systemadministrator kan for den enkelte konfiguration afgøre, om den skal kunne tilrettes lokalt. 
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Figur 10 Systemadministration opdelt mellem centrale og lokale konfigurationer 

 

 

Krav ID 102 Afgrænsning af lokal systemadministration 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger med adgang til de centrale 

konfigurationer at angive om en konfiguration skal være tilgængelig for lokal 

tilpasning. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

 

Krav ID 103 Hierarki i systemadministration  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte at en lokal konfiguration har forrang fremfor for en 

central, hvis en lokal konfiguration er tilladt. 

Bemærkning:  

Konfiguration

Change

Systemadministration

Parametre Parametre(lokal)

Kommunale 
stamoplysninger

Kommunale 
stamoplysninger(lokal)

Bogføring Bogføring(lokal)

Hændelser og opgaver
Hændelser og 
opgaver(lokal)

Journal Journal(lokal)

Ydelser Ydelser(lokal)

Træk i ydelse Træk i ydelse(lokal)

Tekster Tekster(lokal)

Breve Breve(lokal)

Systemadministration 
Log
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Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 104 Virkningsdato for konfiguration 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt at angive en fremtidig virkningsdato for alle 

konfigurationer, således at virkningen automatisk træder i kraft uden 

Leverandøren eller en administrators indblanding. 
 

Bemærkning: Hvis en konfiguration ændres med ikrafttrædelse pr. dags dato, så forventer 

Kunden ikke, at dette afspejles øjeblikkeligt for en Bruger, som har en sag 

åben, som er påvirket af ændringen. Her vil det være acceptabelt, at 

Brugeren skal åbne sagen eller Systemet igen for benytte den ændrede 

konfiguration. 

Forretningsbehov: FB05 

 

 

Krav ID 105 Visning af central/lokal konfiguration 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det tydeligt for Brugeren, hvilke konfigurationer der har 

virkning og om disse er lokalt eller centralt opsat. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

 

Krav ID 106 Visning af konfigurationsændringer 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger at se en liste over alle 

konfigurationsændringer i dennes kommune og for en central Bruger at se en 

liste over alle konfigurationsændringer. 

Listen skal angive den nye værdi, virkningsdatoen og hvem der har anført 

den. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 
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5.4.1 Opsætning af parametre 

Parametre er værdier, som styrer Systemets opførsel i form af beregningsregler og triggers. 

 

Krav ID 107 Identificering af parametre 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal identificere alle lovfastsatte takster, satser, værdier, frister 

og beregningsparametre som skal benyttes til regler om vurdering af 

bevilling/afslag, beregning og udbetaling i Systemet og sikre at disse er gemt 

som variable parametre i Systemet.  

Bemærkning: Eksempler: Formuegrænse, beregning af helbredstillægsprocent, 6-års regel, 

kørselsdato, dispositionsdato. 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 108 Parameterstyring 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger, at konfigurere Systemets 
parametre.  

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB05 

 

 

 

Use case UC-9  Navn: Vedligeholdelse af forretningsmæssige parametre 

 Baseret på følgende lovgivning  

Pensionsloven, finansloven og årlige lovfastsatte 

takst og satsreguleringer. 

Igangsættende aktør 

Lokal eller central 

administrator 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

Parametre skal kunne justeres af en administrator for at sikre fleksibilitet i 

Systemet. Det kan handle om ændringer, der vil gælde for alle kommuner, for-

trinsvis ændringer i lovmæssigt fastsatte satser og frister, men også ændringer 

i udvalget af hændelser, der styrer den automatiske og manuelle sags-

behandling i den enkelte kommune 

Udløsende 

begivenhed 

En ny lov eller bekendtgørelse har reguleret satser eller andre værdier som 

benyttes til beregning eller udbetaling  

 

Startbetingelser Central administrator har adgang og rettigheder til at tilføje nye og ændre 

eksisterende, relevante parametre. 

Handlinger 
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Central administrator 

1. Fremsøger relevant konfiguration 

2. Indsætter de(n) nye værdi(er) 

3. Supplerer med virkningsdato for de(n) nye værdi(er) 

4. Registrerer ændringsårsag samt kilden til ændringen 

5. Sikrer sig at de(n) nye værdi(er) er korrekt(e) ved en afprøvning  

6. Frigiver ændringen 

 

Slutresultat Vurderingskriterier, beregninger og udbetalinger følger de(n) nye værdi(er) fra og 

med ikrafttrædelsesdatoen.  

 

Bemærkninger:  

For nye satser og beløbsændringer, skal der typisk tages stilling til om ændringen skal have 

indflydelse på alle sager med løbende udbetaling, udvalgte eller kun kommende/nye sager. 

 

Krav ID 109 Use case UC-9: Vedligeholdelse af forretningsmæssige parametre  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-9 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

5.4.2 Opsætning af kommunale stamoplysninger 

Hver kommune har en række stamoplysninger, som anvendes til at identificere den  
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Krav ID 110 Opsætning af kommunespecifikke oplysninger 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt at opsætte en række kommunespecifikke 
oplysninger, herunder: 

• Myndighedsoplysninger: SE-nr., Kommunenavn og adresse 

• Udbetalingssystem 

• Udbetalingsenhed 
 

 Samt oplysninger til borgervendte breve, udbetalingsspecifikkationer m.m. 

• Kommunenavn  

• Logo/ Byvåben 

• Kontaktoplysninger  

• Åbningstider 

 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

5.4.3 Opsætning af bogføring 

I forbindelse med økonomiske transaktioner skal Systemet registrere bevægelser i kommunernes 

økonomisystemer. Dette gøres ved hjælp af ØIR (Økonomi i Rammearkitekturen), der stiller en snitflade til 

rådighed, som gør det muligt at integrere med de forskellige økonomisystemer på markedet.  

Snitfladen benytter sig af et antal konteringsdimensioner med værdisæt, som aftales med kommunerne, og 

som de så i deres økonomisystemer mapper til de konkrete registreringsniveau i de kommunale 

kontoplaner. 

Den primære dimension er autoriseret i form af Økonomi og Indenrigsministeriets kontoplan for 

kommunerne. Dette sikrer, at de lovpligtige niveauer overholdes. Derudover kan det aftales, at anvende en 

detaljering af denne primære dimension og op til to yderligere sekundære dimensioner til at supplere den 

autoriserede kontoplan.  

Værdierne til den primære og de evt. sekundære dimensioner findes i delsortimenter af klassificerede 

elementer i støttesystemet Klassifikation. Økonomisystemerne vil abonnere på disse sortimenter og 

dermed sikre, at konteringsniveauerne er kendte og kan mappes til kommunernes kontoplaner. 
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Krav ID 111 Konfigurering af låsning af indkomstår 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger at sætte datoen for, hvornår der 

ikke længere kan indberettes til kontering i et bestemt regnskabsår. 

Datoen slår igennem, således at Brugeren ikke kan indberette til kontering i 
det låste regnskabsår.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 112 Valg af konteringsniveauer 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt at konfigurere konteringsniveauet for alle 

økonomiske transaktioner, herunder ydelsesudbetaling, træk i udbetalinger 

og mellemkommunal afregning. Konfigurationen kan foretages ud fra 

delsortimenter fra Klassifikation. 
 

Bemærkning: Udtræk fra Klassifikation foretages med SF1510/SF7002. 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 113  Opsætning af bogføringskonti 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt for en medarbejder at angive kommunens 
kontooplysninger til bogføring for bolig, varme, el, hvis kommunen har 
offentlige plejehjem og beskyttede boliger. 
Opsætning skal ske som en del af kommunal systemadministration.  
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Use case UC-10  Navn: Vedligehold konteringsniveauer 

 Baseret på følgende lovgivning  
 

Igangsættende aktør 
Kommunal 
administrator 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

For at muliggøre tilpasning af konteringsniveauer skal være en del af  

Udløsende 
begivenhed 

Der er oprettet en ny ydelse, der skal kunne udbetales af Systemet 

Startbetingelser Central administrator er logget på og har rettigheder til at oprette og opdatere 
konteringsniveauer  

Handlinger 

Central administratoren 

1. Vælger den ydelse, som skal have anført konteringsniveauer 
2. Vælger konteringsniveauer fra de tilgængelige sortimenter 
3. Indsætter dato for ikrafttrædelse 
4. Registrerer årsag samt kilde til ændring 
5. Vælger at værdien ikke skal kunne ændres lokalt 
6. Gemmer ændringerne 

Lokale administratorer i egne økonomisystemer 

7. Angiver den korrekte mapning til den kommunale kontoplan  
8. Vælger ikrafttræden senest samme dato som konteringsniveauet i Systemet 

Slutresultat Systemet kan angive kontering for en ny ydelse 

Bemærkninger:  

I stedet for en helt ny ydelse kunne også der også være tale om en specialisering af en eksisterende 
ydelse, en træktype eller konteringer i forbindelse med mellemkommunal afregning for en given 
ydelsestype. 

 

Krav ID 114 Use case UC-10: Vedligehold kontoplan 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-10 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 
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5.4.4 Opsætning af hændelser og opgaver 

For hændelser og opgaver skal systemet understøtte en række særskilte konfigurationer. 

 

Krav ID 115 Konfigurering af automatisk generering af opgaver 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger, at vælge hvilke hændelser, der 
skal generere en opgave. 

Bemærkning:  
 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 116 Konfigurering af grænseværdier for opgaveoprettelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger at indsætte grænseværdier for, 

hvornår en hændelse skal danne en opgave, som minimum for: 

• Ændring i indkomst 

• Ændring af formue 

• Ændring af den personlige tillægsprocent 

• Ændring af skatteprocent 

Bemærkning:  
 

Forretningsbehov: FB05 

 

 

Krav ID 117 Fordeling af opgaver 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger at opsætte en fordelingsnøgle for 

opgaver. Fordelingsnøglerne skal som minimum være: 

• Sagstype 

• Ydelsestype 

• Opgavetype 

 

Brugeren kan vælge i hvilken rækkefølge de forskellige fordelingsnøgler skal 

anvendes.  
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Bemærkning:  
 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 118 Konfigurering af deadline for opgaver 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger at opsætte deadline for hver 

opgavetype, udtrykt som et antal arbejdsdage fra oprettelsen/hændelsen der 

oprettede opgaven.  

Bemærkning:  
 

Forretningsbehov: FB05 

 

 

5.4.5 Opsætning af journal 

Nogle journalnotater er lovpligtige, derudover vil de enkelte kommuner kunne sætte egne niveauer for 

journalføring. 

 

Krav ID 119 Konfigurering af automatisk generering af Journalnotat  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
Systemet skal gøre det muligt for en Bruger, at vælge hvilke hændelser, der 
skal generere journalnotater. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 120 Lokal frist for at kunne redigere et journalnotat 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal muliggøre, at kommunens administrator kan konfigurerer det 
antal dage, der skal gå før et journalnotat låses af Systemet, så det ikke 
længere er redigerbart. 
  

Bemærkning:   

Forretningsbehov: FB05 
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Krav ID 121 Default frist for låsning af et journalnotat 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal have en default periode på 3 dage, hvorefter  et journalnotat 
låses af Systemet, så det ikke længere er redigerbart. 
 
Systemet skal ved ibrugtagening være opsat med defaultværdien 
  

Bemærkning:   

Forretningsbehov: 
FB05 

 

 

5.4.6 Opsætning af ydelser 
 

De enkelte kommuner anvender forskellige strukturer for ydelsesudbetalinger, der dog alle er underlagt 

rammerne i lovgivningen og Indenrigsministeriets konteringsregler. Der er derfor brug for at kommunen kan 

specificere de klassificerede ydelser, som alle kommuner kan anvende. 

 

Krav ID 122 Specialiseringer af ydelser 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger at tilføje nye specialiserede 

udgaver af eksisterende ydelser. 

  

Bemærkning: Specialiseringen betyder, at en eksisterende ydelse duplikeres og visse 

attributter kan tilrettes. Dog kan attributter, der sikrer overholdelse af 

bevillingsregler, klassifikation og lovhjemmel ikke rettes. 

 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 123 Tilretning af specialiserede ydelser 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger at rette i en specialiseret ydelse. 
  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: 
FB05 
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Use case UC-11  Navn: Opsætning af ydelse 

 Baseret på følgende lovgivning  
 

Igangsættende aktør 
 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

Sikre en fleksibel opsætning og vedligeholdelse af ydelser i henhold til 
lovgivning og de lokale kommunale behov 

Udløsende 
begivenhed 

Behov for opsætning af ny ydelse eller vedligeholdelse af en ydelse 

Startbetingelser En Bruger med rettighed til at oprette og vedligeholde ydelseskataloget 

Handlinger 

Administrator: 
1. Vælger reference til eksisterende ydelsesklassifikation  
2. Angiver navn og beskrivelse for ydelsen 
3. Indsætter evt. detaljering eller supplerende dimensioner til mapning i ERP-system 
4. Opsætter evt. takst, beløb, grænseværdier 
5. Angiver om ydelsen er forud- eller bagudbetalt (eller følger borgerens pension) 
6. Opsætter udbetalingsfrekvens (straks, ugentlig, månedlig) 
7. Angiver virkningsdato 
8. Angiver evt. slutdato 
9. Gemmer ydelsen og/eller ændringen 

 
Systemet 

10. Gemmer ydelsen 
11. Gemmer metadata om hvem og hvornår ydelsen er oprettet/ændret 

 

Slutresultat En ydelse er oprettet/ajourført 

Bemærkninger:  

Bemærk at disse ydelser skal være opsat inden konvertering og ibrugtagning: 
Dette gælder både de rent kommunale ydelser og ydelser bevilget og/eller finansieret af kommunen 
men udbetalt af Udbetaling Danmark. 
 
Bemærk at samme ydelse evt. skal dubleres hvis den kan bevilges efter flere love (§) og hvis der er 
forskellige udbetalingsfrekvenser. 

 

 

Krav ID 124 Use case UC-11: Opsætning af ydelse  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-11 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

5.4.7 Opsætning af træk i ydelse 
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Krav ID 125 Oprettelse af træktyper 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger at oprette træktyper, som kan 
anvendes ved oprettelse af konkrete træk. 

Bemærkning: 
Træktyper indeholder: 

- Lovgrundlag for træk (§42, §43, Relevant § i Serviceloven) 
- Yderligere specifikation ift. kontering 
- Prioritering 
- Myndighed der skal foretage trækket (UDK ) 
- Evt. begrænsning ift. pensionstyper 
- Evt. relateret TF-kode 
- Evt. standard beløb 

 
Træktyper skal både kunne oprettes centralt og lokalt i den enkelte kommune. 

Forretningsbehov: FB05 

 

 

 

5.4.8 Opsætning af tekster 
 

Krav ID 126 Opsætning tekster 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger at opsætte tekster, som kan 
indsættes i dokumentskabeloner eller som notatskabeloner. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: 
FB05 

 

 

5.4.9 Opsætning af breve 
 

Krav ID 127 Opsætning af standard PostKategoriKode 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger at opsætte om breve som 
standard skal sendes som: 
Prioritaire (Quick-brev), Economique (brev) eller Rekommanderet. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 
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5.5 Pensionssag  
Pensionssagen er den centrale sag i Systemet.  

En Borger kan blive tilkendt flere forskellige pensionstyper, hvilket overordnet kan være førtidspension og 

folkepension. Disse er forudsætninger for en række af de øvrige ydelser, som kan bevilges gennem 

systemet. 

En borger kan kun have én aktiv pensionssag ad gangen. Selvom Systemet anvender enkeltsagsprincippet 

og pensionstypen ændres over tid vil det i mange sammenhænge være den oprindelige tilkendelse, som er 

styrende for det regelsæt, der er gældende for den enkelte borger. Det er derfor vigtigt at have styr på 

bevillingshistorikken. 

 

Pensionsforløb: Førtidspension Folkepension 

Pensionstype: Én førtidspensionstype En anden førtidspensionstype Folkepension 

Evt. personligt 

tillæg: 

 Personligt tillæg  Personligt tillæg 

Evt. Helbredstillæg: Helbredstillæg Helbredstillæg Helbredstillæg Helbredstillæg Helbredstillæg 

Evt. udvidet 

helbredstillæg: 

Udvidet 

Helbredstillæg 

  Udvidet 

Helbredstillæg 

 

Figur 11 Hierarkisk forhold mellem bestandig pensionstilkendelse, pensionstyper og underliggende supplerende ydelser 

Det er i særlige tilfælde også muligt at tilkende ydelser til borgere, der ikke har en aktiv pensionssag.  

 

Krav ID 128 Opbevaring af pensionsdata 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gemme de oplysninger, som modtages fra UDK i forbindelse med 

oprettelsen af en pensionssag, og efterfølgende ændringer.  

Bemærkning: Der anvendes snitfladerne SF1411_A og SF1411_D 

Forretningsbehov: FB04 
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5.5.1 Førtidspension 

Førtidspension udgør en række forskellige ydelser til personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant 

omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. 

Det er overordnet set førtidspension tilkendt frem til 31.12.2002, der styres af Lov om højeste, mellemste, 

forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Gammelførtidspensionsloven) og førtidspension 

tilkendt fra d.1.1.2003, der styres af Lov om social pension(Pensionsloven). 

Der har i tidens løb været muligt at tilkende flere forskellige slags førtidspension som består af forskellige 

ydelser på forskelligt lovgrundlag, og er oprettet med forskellige KLE nr. jf. Tabel 3: Typer af førtidspension. 

 

KLE-nr. Type Lovgrundlag 

32.03.16 Førtidspension Pensionsloven 

32.03.18 Seniorførtidspension Pensionsloven 

32.03.20 Invaliditetsydelse Gammelførtidspensionsloven 

32.03.32 Højeste førtidspension Gammelførtidspensionsloven 

32.03.34 Mellemste førtidspension Gammelførtidspensionsloven 

32.03.36 Forhøjet almindelig førtidspension Gammelførtidspensionsloven 

32.03.38 Almindelig førtidspension Gammelførtidspensionsloven 

Tabel 3: Typer af førtidspension 

Ved skift mellem forskellige typer af førtidspension vil der i udgangspunktet ikke være tale om frakendelse 

og nytilkendelse, men et kontinuert pensionsforløb bestående af flere pensionstyper. 
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Figur 12 Proces for bevilling  og vedligeholdelse af førtidspension 

 

Use case UC-12 Navn: Opret bevilling af førtidspension 

 Baseret på følgende lovgivning: 

• Pensionsloven 

• Bekendtgørelse om seniorførtidspension 
 

Igangsættende aktør 
Sagsbehandler 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

Det skal være muligt manuelt at oprette en førtidspensionssag, når kommunen 
har bevilget førtidspension 

Udløsende 
begivenhed 

• Borger har søgt om førtidspension 

• Rehabiliteringsteamet har tilkendt en førtidspension 
 

Startbetingelser Der findes ikke en aktiv pensionssag på borgeren i forvejen 

Handlinger 

Medarbejder: 
1. Indtaster cpr-nummer på borger for ny sag 

 
Systemet: 

2. Validerer CPR-nummer for ikke afsluttet sag: 
a. Hvis eksisterende ikke afsluttet sag, se alternativ 1. 

 
Hvis der ikke er nogen åbne sager på borger 
3. Spørger Brugeren hvilken type sag, der ønskes oprettet 

 
Medarbejder: 

4. Vælger pensionssagstype 
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Systemet: 

5. Henter borgeroplysninger i CPR 
6. Opretter sag og autogenererer metadata 
7. Danner journalnotat om start af sag 

 
Medarbejder: 

8. Åbner og udfylder blanket fra KLs blanketsamling (UDK 251) 
9. Sender blanketten digitalt til UDK 
10. Journaliserer og gemmer blanketten i Systemet 

Systemet: 

11. Gemmer oplysninger og dokumenter på Sagen 
 

Medarbejder: 
12. Opretter en bevillingsskrivelse og sender til Borgeren 
13. Gemmer bevillingsskrivelse i Systemet 

 
Systemet: 

14. Gemmer oplysninger og dokumenter på Sagen  

 

Slutresultat Der er oprettet en ny førtidspensionssag, besked er sendt til UDK om start af 
udbetaling og bevillingsskrivelse er sendt til Borger 

Alternativ 1: Der eksisterer en ikke afsluttet førtidspensionssag 

Hvis der jf. pkt. 2.a allerede findes en aktiv førtidspensionssag eller en sag i bero eller anden ikke afsluttet 
førtidspensionssag, skal Systemet forhindre at der oprettes en ny. Der må ikke være to aktive 
pensionssager. 
 
Systemet: 

1. Finder eksisterende sag 
2. Giver Medarbejderen en besked om denne sag inkl. Sagsnummer  
3. Præsenterer sagen 

 
 

Sluttilstand Medarbejder har fået vist den aktive sag. 

Bemærkning:  

Der kan over tid være flere førtidspensionssager til samme borger, men kun én ”ikke-afsluttet” ad gangen. 

 

Krav ID 129 Use case UC-12: Opret bevilling af førtidspension 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-12 skal være opfyldt. 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 130 Vedligeholdelse af sag uden fuld optjeningsprocent, samt 
brøkpensionssager 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne danne en hændelse med deraf følgende opgave, når en 
førtidspensionssag oprettes uden fuld optjeningsprocent samt brøkpension.  
 
Der skal ydermere kunne opsættes særskilte hændelser for denne gruppe 
pensionister ved ændring i indkomst eller udenlandsk pension. 

Bemærkning: 
Brøkpensionssager vil være konverterede sager, dvs. eksisterende sager. 
Opdateringer sker via SF 1411_D. 
 
Opdatering af oplysninger om indkomstændringer er vigtige for at kommunen kan 
revurdere den fortsatte berettigelse for supplement. 
 
Den videre arbejdsgang vedr. supplement er beskrevet i afsnit 5.15  
Brøkpension. 

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 131 Førtidspensionstyper 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for at oprette førtidspensionssager med 

ydelsestyper som nævnt i Tabel 4: Typer af førtidspension. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 132 Sagstyper 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte alle sagstyper med KLE nr. under pensionsområdet, 

samt en række sagstyper under serviceloven. 

For en foreløbig liste se Tabel 4: Typer af førtidspension.  

Bemærkning:  
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Forretningsbehov: FB04 

 

Det skal være muligt at oprette følgende typer af førtidspensionssager: 

KLE-nr. Type 

32.03.38 Førtidspension 

32.03.36 Forhøjet almindelig førtidspension 

32.03.34 Mellemste førtidspension 

32.03.32 Højeste førtidspension 

32.03.16 Førtidspension 

32.03.18 Seniorførtidspension 

32.03.24 Delpension (håndteres af Udbetaling Danmark) 

32.03.04 Folkepension (bevilges af Udbetaling Danmark) 

32.03.20 Invaliditetsydelse 

Tabel 4: Typer af førtidspension 
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Krav ID 133 Vis Førtidspensionssag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne gemme og vise følgende pensionsoplysninger, som 

metadata for personen: 

• Pensionstype jf. tabel 4 

• Førtidspension (bemærk der skelnes mellem FØP bevilliget:  
o før 1.3.1999, 
o efter 1.3.1999 inden 2003 (Bekendtgørelse af lov om højeste, 

mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., 
LBK nr. 11 af 12/01/2015) 

o efter 2003 

 

• Folkepension (brøk: 40/40), for brøkpensionister er brøk minder end 
40/40 

• Folkepension procentoptjening (for pensioner efter 1.7.2018) 

• Førtidspension (brøk 4/5) – angivet i fyrretyvendedele 

• Førtidspension procentoptjening (for pensioner efter 1.7.2018) 
 

• Forud-/bagudbetalt 

• Pensionsstatus 

• Sagens status 

• Ansøgningsdato (for førtidspension) 

• Bevillingsdato for pensionen 

• Gyldig fra (dato pensionen betales fra) 

• Dato for frakendelse 

• Administrativ enhed 
o Juridisk enhed 

• Pensionsudbetaling fordelt på måned 
o De sidste XX måneder: udbetalt beløb, kommunalt fradrag, 

Udbetaling i alt, ….. (hentes fra ydelsesindeks) 
 

• Samlivsstatus 

• Beregningsstatus (hentes fra UDK) 

• Samlevers cpr-nummer 

• Samlevers pension (option) 

• Personlig tillægsprocent 

• Helbredstillægsprocent 
  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

5.5.2 Folkepension 
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Use case UC-13 Navn: Opret folkepensionssag – manuelt 

 Baseret på følgende lovgivning 

• Pensionsloven bl.a. § 54a 

• Lov om social service § 79a 

Igangsættende aktør 
Medarbejder 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

1. Når en folkepensionist søger om tillæg eller kontakter kommunen af 
anden årsag, skal det være muligt at oprette en folkepensionistsag til at 
dokumentere forløbet og evt. afgørelser 

2. En folkepensionist søger råd og vejledning, hvor kommunens skal 
dokumentere forløbet og hvad der er sagt 

3. En folkepensionists udbetaling skal administreres af kommunen  
4. En folkepensionist fængsles og ansøger om udbetaling af del af 

pensionen til betaling af husleje 
5. Kommunen har desuden ansvar for at kunne foretage forebyggende 

hjemmebesøg til borgere i det år de fylder 75 og 80 år 

Udløsende 
begivenhed 

Ad 1 og 2) En folkepensionist henvender sig eller sender ansøgning 
Ad 3) Kommunen eller borger tager initiativ til at administrere 
pensionsbetalingen 
Ad 4) Kommunen modtager en ansøgning om udbetaling af del af pension i 
forbindelse med fængsling 
 

Startbetingelser Der er modtaget en ansøgning fra folkepensionist 
Kommunen har ikke en sag på den pågældende folkepensionist. 

Handlinger 

Medarbejder: 
1. Søger borgerens cpr-nr. i systemet 

 
Systemet: 

2. Søger cpr-nr. i eget System  
a. Melder tilbage til medarbejder, at den pågældende borger ikke findes i systemet. 
b. Giver medarbejderen mulighed for at rette cpr-nummer eller hente evt. sag hos UDK 

 
Medarbejder: 

3. Vælger at oprette en sag på baggrund af oplysninger fra UDK 
 
Systemet: 

4. Henter oplysninger fra UDKs pensionsløsning 
5. Opretter sag 
6. Gemmer oplysninger 
7. Viser pensionistoverblik 

 
 

Slutresultat Der er oprettet en ny folkepensionssag 

Alternativ 3: UDK har ikke en sag, der svarer til det søgte cpr-nummer 

 
Systemet: 
 
4b. UDK’s pensionssystem melder tilbage, at den pågældende borger/cpr-nummer ikke findes i 
systemet 
 
*b.  Giver mulighed for at rette cpr-nummer og gentage søgning eller afslutte søgningen 
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Sluttilstand Systemet viser brugermeddelelse, og viser søgemulighed 

Alternativ c: Borgeren har allerede en folkepensionssag i kommunen 

 
2c. Systemet: 

• Finder den eksisterende sag  

• Viser pensionistoverblik 
 

Sluttilstand Borgeren har en eksisterende sag, og der skal derfor ikke oprettes en ny. 

Bemærkning:  

Data og hændelser fra UDK’s pensionssystem udveksles via SF1411_A 

 

Krav ID 134 Use case UC-13: Opret folkepensionssag – manuelt 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-13 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Use case UC-14 Navn: Opret kommunal folkepensionssag – automatisk 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Bekendtgørelse af lov om social pension, 
LBK nr 1239 af 13/10/2016 § 1a og §56a 
stk. 4 

• Lov om social service § 79a, LBK nr 369 
af 18/04/2017  

• Pensionsloven 56a 

Igangsættende aktør  
System 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

• Udbetaling Danmark bevilger og udbetaler folkepension, men kommunen 
har behov for en kommunal folkepensionssag, for at kunne reagere på 
hændelser for de pågældende personer.  

• Kommunen skal agere proaktivt i forhold til visse borgere, hvor 
kommunen skal adviseres om sager oprettet af UDK. 

• ”Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen for en pensionist skal, uden 
at borgeren indgiver ansøgning herom, vurdere, om borgeren har ret til 
anden hjælp fra kommunen end pension, når Udbetaling Danmark giver 
afslag på pension på grund af regler om optjening eller tilkender en 
procentandel af fuld pension.”  
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• UDK opretter en folkepensionssag, hvor der ikke er fuld 
optjeningsprocent, og hvor kommunen skal vurdere borgerens 
berettigelse til supplement til pensionen. Hvis UDK starter en 
pensionssag til en borger uden fuldt opholdsgrundlag, dvs.  borger med 
brøkpension eller en uden fuld optjeningsprocent, skal UDK give 
kommunen besked, dvs. UDK sender via SF 1411_D besked om en ny 
folkepensionssag, da kommunen har pligt til at vurdere om borgeren har 
ret til anden hjælp 

• Når en førtidspensionist overgår til folkepension, skal kommunen have 
besked fra UDK om dette 
  

Udløsende 

begivenhed 

Hændelse fra Udbetaling Danmark angående folkepensionssag, hvor der ikke 
udbetales fuld pension 

Startbetingelser Det er muligt at modtage CPR-oplysninger og pensionsoplysninger på borger fra 

Udbetaling Danmark, samt supplerer sagen med oplysninger vedrørende 

økonomiske forhold fra ydelsesindeks, eIndkomst (SKAT) 

Handlinger: UDK sender besked om ikke fuldt optjent folkepension 

Systemet: 

1. Modtager en hændelse fra Udbetaling Danmarks pensionssystem, om at der ikke kunne 
udbetales fuld folkepension pga. manglende opholdsoptjening (pensionsbrøk mindre end 40/40 
eller en borger med ikke fuldt optjent pensionsprocent) 

2. Opretter en kommunal folkepensionssag  
3. Danner en hændelse med til deraf følgende opgave til vurdering af behov for supplement 

  

Slutresultat Der er oprettet en kommunal folkepensionssag 

Alternativ 1: Førtidspensionist overgår til folkepension 

Systemet: 
1. Modtager en hændelse fra Udbetaling Danmarks pensionssystem, med oplysninger om en 

nyoprettet folkepensionssag for en borger, som overgår fra førtidspension 
2. Opretter en folkepensionssag på baggrund af data fra UDK’s pensionssystem 
3. Førtidspensionssagen for borgeren afsluttes  
4. Danner en hændelse om overgang til folkepension 

 

Sluttilstand 
Der er automatisk genereret en folkepensionssag på baggrund af en hændelse, og der 
genereres en hændelse vedrørende overgang til folkepension 

Bemærkning: 
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Krav ID 135 Use case UC-14: Opret automatisk kommunal folkepensionssag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-14 skal være opfyldt. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

5.6 Manuel vedligehold af sag  
 

5.6.1 Manuel opdatering af pensionssag 

 

Use case UC-15 Navn: Manuel opdatering af pensionssag – Borger henvendelse 

 Baseret på følgende lovgivning:  
Pensionsloven 

Igangsættende aktør 
Sagsbehandler 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

Sikre at førtidspensionssagen altid er opdateret med relevante og aktuelle 
oplysninger, og at der om nødvendigt er givet besked til Udbetaling Danmark om 
ændringer. 
 
Medarbejder har oplysninger til metadata eller indhold, som skal ændre sagen. 

Udløsende 
begivenhed 

1. Borger henvendelse 
2. Kommunen modtager besked om institutionsophold 
3. Kommunen bevilger institutionsophold, som medfører ændring af 

samlivsstatus   

Startbetingelser Der eksisterer en åben førtidspensionssag på borgeren 

Handlinger 

Medarbejder: 
1. Søger og åbner pensionssagen 
2. Opdaterer specifikt felt i Systemet fx efter borgerhenvendelse vedrørende social begivenhed eller 

anden oplysning 
3. Opdaterer journalen 

 
Systemet: 

4. Gemmer og viser opdaterede oplysning 
5. Gemmer i loggen hvem, hvad og hvornår der ændret  

 

Slutresultat Sagen, historik og log er opdateret 

Bemærkning:  
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Krav ID 136 Use case UC-15: Manuel opdatering af pensionssag – Borger henvendelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-15 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 137 Manuel registrering af værgemål 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give en sagsbehandler mulighed for at registrere oprettelse og 
ophævelse af et værgemål for en pensionist. 
 
Det skal i systemet være muligt at skelne mellem følgende værgemål, jf.  LBK nr 
1015 af 20/08/2007, hvoraf nogle registreres i folkeregisteret. 
 

• Almindeligt værgemål (§5) 

• Værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (§6) 

• Samværgemål (§7) 
 

Systemet skal give mulighed for at gemme: 

• Datoen for værgemålets start 

• Typen af værgemål 

• Værgemålet skal kunne tidsbegrænses (start - og evt. slutdato (§8) 

• Værgemålet skal kunne markeres som foreløbigt. 

• Navn, cpr-nr. og kontaktoplysninger på værge 
Navn og adresse skal hentes fra folkeregisteret via cpr-nr. 

• Værgens relation (evt. familierelation: forældre, søn/datter, søskende, 
ægtefælle, slægtning, beskikket) til pensionisten skal kunne registreres. 

 
Oplysninger om værgemål skal fremgå af Systemets pensionistoverblik.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 138 Automatisk registrering af værgemål 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal automatisk kunne opdatere oplysninger vedrørende værgemål ud 
fra hændelse og oplysninger hentet fra CPR. 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB03 
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Krav ID 139 Registrer pårørende som kontaktperson 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en sagsbehandler at registrere en pårørende 
som kontaktperson for en pensionist (som sekundær sagspart). 
 
Systemet skal gøre det muligt at hente navn og adresse på kontaktperson via 
opslag på cpr-nr. i folkeregisteret. 
 
Desuden skal det være muligt at tilføje følgende oplysninger til 
kontaktpersonen: Telefonnr. og relation til pensionisten (forældre, barn, søskende, 
slægtning eller en nær ven/andet). 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 140 Registrér hjemløshed 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal i systemet være muligt at se, at en pensionist ikke har en fast 
folkeregisteradresse. Oplysningen registreres i CPR og kommer herfra.  
 
Oplysningen skal fremgå af pensionistoverblikket. 
 
Det skal være muligt at angive, hvor evt. fysisk post skal sendes til, samt andre 
kontaktkanaler.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 141 Fritagelse fra Digital Post 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at registrere om en borger er fritaget fra Digital post. 
 
Det skal være muligt i pensionistoverblikket at se om en borger er fritaget for digital 

post.  

Bemærkning: Jf. Lov om Digital Post fra offentlige afsendere, Nr. 528 af 11. juni 2012 

Finansministeriet, samt 

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital 

Post m.v., Nr. 1553 af 18. december 2013 

Forretningsbehov: FB03 
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5.6.2 Ændring af førtidspensionstypen 

 

Use case UC-16 Navn: Ændring af førtidspensionstype 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Bekendtgørelse om lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v.  
LBK nr 1240 af 13/10/2016, § 14, §26 

• Bekendtgørelse af lov om social pension, 
LBK nr 1239 af 13/10/2016, 
§ 31, 32c, §66  

Igangsættende aktør  
Medarbejder 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

Håndtere ændring af førtidspension, en ændring kan være en forhøjelse af 

pensionstillæg (jf. LBK nr 1240 §14) for eksempel: 

• Almindelig til forhøjet almindelig førtidspension 

• Forhøjet almindelig til mellemste førtidspension 

• Mellemste til højeste førtidspension 

 

Eller nedsættelse af pension kan ske ved en nedsættelse af pensionstillægget 

(LBK nr 1240 §29), som følge af ændret indtægtsgrundlag eller ændret 

samlivsstatus. 

 

Beløbet for forhøjelser er lovfastsat og beregnes og udbetales af Udbetaling 

Danmark. 

Udløsende 

begivenhed 

• Ændring i helbredsmæssige forhold, samlivs- eller indtægtsforhold 

• Kommunen modtager en ansøgning om forhøjelse af pension 

Startbetingelser • Der er en aktiv (ikke afsluttet) førtidspensionssag tilkendt senest i 2003 

• Hændelse til kommunen fra Udbetaling Danmark eller Skat 

•  

Handlinger: Henvendelse ang. Ændrede helbredsmæssige forhold 

Medarbejder: 

1. Modtager en henvendelse fra sundhedspersonale, kontaktperson eller borger angående ændrede 

helbredsmæssige forhold  

2. Indhenter dokumentation for ændret arbejdsevne (jf. LBK nr 1240 §14) 

3. Gemmer dokumentation på en sag vedr. den søgte pensionsydelse 
4. Vurderer om de ændrede forhold giver anledning til ændring i pension 
5. Hvis dette giver anledning til ændring – vælger at ændre pensionen, dvs. foretage en forhøjelse af 

pensionen samt dato for ikrafttrædelse 
1. .  
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6. Skriver og sender bevillingsskrivelse til borger på baggrund af standardskabelon 

7. Gemmer bevillingsskrivelse på sagen 

8. Udfylder og afsender ændringsblanket til Udbetaling Danmark  

Afventer Udbetaling Danmarks behandling af sagen 

Systemet: 

9. Modtager ændringshændelse via SF1411D 
10. Retter pensionistens pensionstype  
11. Gemmer bevillingen på sagen 
12. Gennemgår øvrige aktive ydelser for om de er i konflikt med pensionstypen og opretter evt. 

hændelse med deraf følgende opgave 

 

Slutresultat • Der er gemt og effektueret en ændring af pensionstypen for en 

førtidspension 

• Der er sendt bevillings-/afslagsskrivelse til borgeren 

Alternativ 1: Der skal ikke foretages ændringer 

 Medarbejder 

• Giver afslag på forhøjelse og skriver journalnotat med begrundelse, samt sender et afslagsbrev 
til borger 

Sluttilstand Sagen er opdateret 

Bemærkning: 

 

 

Krav ID 142 Use case UC-16: Ændring af førtidspensionstype 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-16 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

5.6.3 Sæt pensionsudbetaling i bero pga. fængselsophold 
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Udbetaling Danmark sørger for at udbetaling af selve pensionen stoppes ifm. et fængselsophold. 

Kommunen skal sørge for at stoppe evt. løbende kommunale ydelser, samt at sørge for den korrekte 

registrering i forhold til mellemkommunal afregning i forbindelse med fængselsopholdet. 

 

Use case UC-17 Navn: Sæt pensionsudbetaling i bero pga. fængselsophold 

 Baseret på følgende lovgivning  

• Pensionsloven § 34 

• Retssikkerhedsloven §9c (vedr. 
mellemkommunal afregning) 

Igangsættende aktør 
Kriminalforsorgen /UDK 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

Det gælder både for folkepension og førtidspension, at en pension skal sættes i 
bero dvs. udbetaling stoppes i forbindelse med fængsling.  Desuden gælder for 
førtidspension, at 6-årsregel sættes i bero. 
 

Udløsende 
begivenhed 

• Kriminalforsorgen sender en besked om fængsling, og at Udbetaling 
Danmark har stoppet udbetalingen (sat denne i bero) 

 

Startbetingelser • En førtidspensionist er blevet varetægtsfængslet eller har startet 

afsoning 

• UDK har stoppet pensionsudbetalingen (pensionsudbetalingen sættes i 

bero). 
 

Handlinger 

Systemet 

1. Modtager en hændelse fra Udbetaling Danmark, at pensionsudbetalingen er stoppet 
2. Oplysningen gemmes som et journalnotat på førtidspensionssagen 
3. Opdaterer personoplysninger for borgeren 
4. Stopper evt. løbende udbetalinger fra kommunen og journaliserer på relevante sager 

 

Medarbejder 

5. Modtager besked fra Kriminalforsorgen (via Folkeregisteret i kommunen) om fængsling af en 
pensionist 

6. Angiver årsag til stop som ”Fængsling” 
7. Gemmer oplysningen som et manuelt journalnotat  
8. Opretter et institutionsophold under Kriminalforsorgen 

Systemet 

9. Optælling i forhold til 6-årsreglen sættes i bero (jf. Retssikkerhedsloven §9c, stk. 2 pkt. 4) ved 
fængsling  

10. Fastsættelse af finansieringskommune foretages 
11. Hvis dette afstedkommer en ændring i finansieringskommune oprettes hændelse for både ny 

og afgivende finansieringskommune. 
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Slutresultat • Sagen og persondata er ajourført 

• Fastsættelse af finansieringskommune er ajourført 

Alternativ 1: Kommunen får en hændelse fra Udbetaling Danmark om stop af udbetaling efter der er 
kommet besked fra Kriminalforsorgen  

 
Det hænder, at Udbetaling Danmark stopper udbetalingen efter, at Kommunen har modtaget besked fra 
Kriminalforsorgen. 
I dette tilfælde skal Systemet gennemløbe pkt.1 – 4 efter 5-10. 
 

Sluttilstand • Sagen og persondata er ajourført 

• Fastsættelse af finansieringskommune er ajourført 

Bemærkning:  

Efterfølgende vil kommunen skulle vurdere om der er behov for at yde delvis udbetaling af pension til 
dækning af husleje mm. 

 

Krav ID 143 Use case UC-17: Sæt pensionsudbetaling i bero pga. fængselsophold 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-17 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

5.6.4 Bevilg delvis udbetaling af pension under fængselsophold 

 

 

Figur 13 Proces for administration af huslejebetaling under fængselsophold 
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I forbindelse med et fængselsophold har kommunen mulighed for i en begrænset periode at bevilge en 

delvis udbetaling af pension for at sikre, at den fængslede og dennes evt. familie ikke mister boligen under 

fængselsopholdet jf. Pensionsloven §46 stk 2, Gammelførtidspensionsloven §45 stk.2. 

 

Use case UC-18 Navn: Betaling af husleje under fængselsophold 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Pensionsloven § 46, stk. 2 
/Gammelførtidspensionsloven §45,2 

Igangsættende aktør  
Sagsbehandler 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

At kommunen kan varetage huslejebetaling for fængslet pensionist, dvs. sikre at 

en del af pensionen udbetales til Kommunen, som derefter sørger for at betale 

husleje og lignende, således at en borger har en bolig at vende tilbage til efter 

fængselsophold. 

 

Udløsende 

begivenhed 

Kommunen modtager ansøgning fra fængslet borger via Kriminalforsorgen 

(blanket).   

 

Startbetingelser • En pensionist er varetægtsfængslet for en kortere periode 

• Udbetaling Danmark har stoppet pensionsudbetalingen 

• Fængselsopholdet er berammet til ca. 6 måned 

Handlinger 

Sagsbehandler 
1. Modtager ansøgning om udbetaling af del af pensionen til betaling af husleje under fængsling 

fra pensionist (indeholdende huslejebeløb og forventet løsladelsesdato). 
2. Gemmer ansøgning og dokumentation 
3. Træffer afgørelse om udbetaling af pension til dækning af husleje 
4. Sender besked til Udbetaling Danmark (via blanket) om beløb til udbetaling og administration 

(cpr-nr. og konto beløbet skal indsættes på). 
5. Gemmer blanketten på sagen 
6. Giver besked om administration til kollega/afdeling i kommunen eller opretter selv 

administrationssag i KY, jf arbejdsgang for administration. 

Systemet 

7. Gemmer blanketten på relevant sag 
 

8. Modtager besked fra Udbetaling Danmark om overgang til administration 
9. Udstiller oplysning om at borgeren er under administration 
  

Slutresultat Udbetaling Danmark beregner og udbetaler en del af pensionen til kommunen 

Bemærkning: 

• Udbetalt pension til husleje under fængsling har ikke indflydelse på beregning af 6- årsreglen 
og mellemkommunal afregning, da pensionen er i bero under fængselsophold 
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Krav ID 144 Use case UC-18: Betaling af husleje under fængselsophold 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-18 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

5.6.5 Stop huslejebetaling og genoptag pensionsudbetaling 

 

Use case UC-19 Navn: Stop huslejebetaling og genoptag af pensionsudbetaling 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Pensionsloven § 46 

Igangsættende aktør  
Sagsbehandler 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

• Når en fængslet pensionist løslades, stopper evt. delvis udbetaling af 
pension til kommunen 

• Kommunen skal ikke længere sørge for betaling af husleje 

• Sagsbehandleren skal kunne få et overblik over pension udbetalt til 
kommunen, så dette kan afregnes og afstemmes korrekt, og evt. 
tilbagebetales til UDK, hvis der er udbetalt for meget pension 

Udløsende 

begivenhed 

• Kommunen modtager information fra Kriminalforsorgen om, at en 
pensionist er blevet løsladt 

• Kommunen modtager besked fra Udbetaling Danmark at 
pensionsudbetalingen genoptages 

 

Startbetingelser Kommunen modtager en besked fra Kriminalforsorgen  

Handlinger 

Sagsbehandler 

1. Modtager besked fra Kriminalforsorgen om løsladelse af pensionist 
2. Åbner sag og tjekker for aftale om huslejebetaling i forhold til månedsskift og udbetalinger 

3. Sender besked til Udbetaling Danmark (via blanket) om ophør af administration 

4. Giver besked om ophør af administration til kollega/afdeling i kommunen eller opretter selv 

administrationssag i KY, jf arbejdsgang for administration. 

5. Afslutter institutionsophold  

6. Skriver journalnotat og lægger blanketten på sagen 

 

Systemet 
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7. Gemmer blanketten på relevant sag  

8. Modtager besked fra Udbetaling Danmark, at administration er afsluttet  

9. Ændring visning af administration 

10. Modtager besked fra Udbetaling Danmark, at pensionsudbetalingen genoptages 

11. Ændring visning af udbetalingsstatus 

Sagsbehandler 

12. Genoptager evt. løbende kommunale ydelser 

Systemet 

13. Genaktiverer løbende kommunale ydelser 
  

Slutresultat Personoplysninger er opdateret. 

Udbetalinger er genoptaget. 

Optælling af 6 års regel til MAF er genoptaget. 

Sagsbehandlingstrin er dokumenteret. 

 

Bemærkning: 

 

 

Krav ID 145 Use case UC-19: Stop huslejebetaling og genoptag af pensionsudbetaling 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-19 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

5.7 Automatisk vedligehold af sag  
 

Oplysninger vedr. pensionisten og dennes sager i Systemet opdateres primært af Systemet med 

udgangspunkt i hændelser der modtages fra eksterne Systemer. Størstedelen modtages fra UDK vha. 

snitfladen SF1411_A og opdateres med SF1411_D, men der modtages også oplysninger fra CPR (replika 

på Serviceplatformen) og SKAT. 
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5.7.1 Generelt vedligehold af sag ud fra en hændelse 
 

Krav ID 146 Automatisk vedligeholdelse af pensionssag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal automatisk vedligeholde en pensionssag med data, når der sker 
ændringer: 

• UDK (vha. snitfladen SF1411_A og opdateres med SF1411_D) 

• CPR (vha snitfladen SF1520) 

• SKAT (vha snitfladen SF0770_A) 
 
  

Bemærkning: Typer af oplysninger, der vedligeholdes, er blandt andet: 

• Borgerens fulde navn, adresse og cpr-nr.  

• Pensionstype  

• Opholdsgrundlaget (i fyrretyvendedele (indtil 1.7.2018) eller i procent 
pensioner efter 1.7.2018) 

• Dato og kommune for oprindelig tilkendelse 

• Pensionsstatus 

• Samlivsstatus 

• Økonomiske oplysning (formue og indkomst fra andre pensioner) 
 

Forretningsbehov: FB05 

 

 

Use case UC-20 Navn: Vedligehold sag – CPR-hændelse 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Pensionsloven, §3, kap. 3,  

• Lov nr. 995 af 30/08/2015 
Lov om ændring af lov om social pension 

• Retssikkerhedsloven 

• Lov nr. 380 af 27/04/2016 
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område og 
forskellige andre love 

Igangsættende aktør  
System 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

• Sikre at sager og oplysninger på pensionister er ajourført  

• Håndtere ændringer i en pensionists sociale forhold 

 

Udløsende 

begivenhed 

• Modtage en hændelse fra CPR om navn- eller adresseændring 

• Modtage en hændelse fra CPR om ændret civil status eller død 
 

Startbetingelser • Der eksisterer en aktiv (ikke lukket eller arkiveret) kommunal 
pensionssag på borgeren 

• Kommunen har abonnement på CPR hændelse 

Handlinger 
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Systemet: 

1. Modtager en hændelse fra CPR vedrørende en eksisterende borger i Systemet 
2. Opdaterer persondata på pensionisten. Disse skal tilføjes med ny virkningsperiode i historikken  
3. Tjekker for aktive kommunale udbetalingssager (f.eks. helbredstillægssag, bistandstillægssag), hvis 

der er tale om flytning fra kommune, død eller ændret civilstand 
4. Danner en hændelse med deraf følgende opgave, hvis der er en løbende udbetaling 
5. Danner et journalnotat til dokumentation af ændring på aktive sager (dato og ændring) 

 
For førtidspensionssager: 
6. Danner en opgave til en sagsbehandler, hvis der er tale om en tilflytter og/eller hvis sagen er 

omfattet 6-års reglen:  
6.1. Opdaterer fastsættelse af finansieringskommune hvis der er tale om ændret bopælskommune 

  

Slutresultat • Pensionssagen og persondata er ajourført 

• Oplysninger og beregninger om mellemkommunal afregning kan ske korrekt. 

Bemærkning: 

 

 

Krav ID 147 Use case UC-20: Vedligehold sag – CPR-hændelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-20 skal være opfyldt. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Use case UC-21 Navn: Vedligehold sag – Hændelse fra UDK’s pensionssystem 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Pensionsloven 

• Lov om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension m.v 

• Lov om Udbetaling Danmark 
    

• Lov nr. 995 af 30/08/2015 
Lov om ændring af lov om social pension 

• Retssikkerhedsloven 

• Lov nr. 380 af 27/04/2016 
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område og 
forskellige andre love 

Igangsættende aktør  
System 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

• Sikre at sager og oplysninger på borger er ajourført 

• Håndtere ændringer i en pensionists sociale forhold 
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Udløsende 

begivenhed 

• Modtager en hændelse fra UDK vedr. ændringer i pensionsstatus, 
samlivsstatus, formue, personlig tillægsprocent 

• Modtage en hændelse fra Udbetaling Danmark vedrørende flytning fra 
landet, og tilflytning fra udlandet for pensionister 

 

Startbetingelser • Der eksisterer en aktiv (ikke lukket eller arkiveret) kommunal 
pensionssag på borgeren 

 

Handlinger 

Systemet: 

1. Modtager en hændelse fra Udbetaling Danmarks Pensionssystem angående ændringer af 
persondata 

2. Opdaterer persondata på pensionisten. Disse skal tilføjes med ny virkningsperiode i historikken. 
3. Håndterer evt. korrektion af eksisterende historik som følge af hændelsen 
4. Tjekker for aktive kommunale udbetalingssager (helbredstillægssag, personlig tillægssag el.lign.), 

hvis der er tale om ændring i personlig tillægsprocent, samlivsstatus, formue 
For ændring af personlig tillægsprocent: 

4.1. Genberegn helbredstillægsprocent  
For ændring af samlivsstatus 

4.2. Foretager mapning som den fremgår af integrationsbeskrivelsen for SF1411_A 
For ændring af formue 

4.3. Tjek for ”ikke-afgjort” ansøgning om helbredstillæg eller personligt tillæg, der afventer 
formueoplysning 

5. Danner evt. opgave til manuel håndtering  
6. Danner et journalnotat til dokumentation af ændring på aktive sager (dato og ændring) 

 

Slutresultat • Pensionssagen og persondata er ajourført 

• Oplysninger og beregninger om helbredstillægsprocent er opdateret 

Alternativ 1: En borger, som er tilkendt førtidspension, flytter midlertidigt til udlandet  

 Systemet: 

• Danner en opgave til en sagsbehandler, som denne kan tage stilling til om den nye situation 
har betydning for eksisterende ydelser 

• Gemmer journalnotat på sagen 

Medarbejder: 

• Åbner og håndterer opgaven 

Sluttilstand Sagen er opdateret 

Bemærkning: 
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Krav ID 148 Use case UC-21: Vedligehold sag – Hændelse fra UDK’s pensionssystem 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-21 skal være opfyldt. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Use case UC-22 Navn: Vedligehold pensionssag – eIndkomst-hændelse 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Pensionsloven, kap. 3,  

• Lov nr. 995 af 30/08/2015 
Lov om ændring af lov om social pension  

Igangsættende aktør  
System 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

• Sikrer at sags- og persondata er ajourført for at kunne vurdere om 
betingelser for tilkendelse stadig er gældende. Dette gælder for 
pensionsudbetaling for førtidspensionister, samt for helbredstillæg for 
både førtids- og folkepensionister.  
 

• Håndtering af væsentlige ændringer i en pensionistens økonomiske 
forhold 

Udløsende 

begivenhed 

• Modtager en hændelse fra SKAT (eIndkomst) angående ændret indtægt  

Startbetingelser • Der eksisterer en aktiv (ikke lukket eller arkiveret) pensionssag på 
borgeren 

• Kommunen har abonnement på hændelse fra SKAT 

Handlinger 

Systemet: 

1. Modtager en hændelse fra SKAT’s eIndkomst om ændring af indtægt for borger med en førtids- 
eller folkepensionssag i kommunen 

2. Sammenholder ændringen med de satte parametre for indkomstændringer for hændelse 
3. Danner et journalnotat på sagen for hændelsen 
4. Opdaterer personoplysningerne 
5. Sammenholder ændringen med de satte parametre for indkomstændringer for oprettelse af opgave 
6. Danner en opgave om indtægtsændring, hvis der er opsat abonnement for dette 
 
Medarbejder:  
7. Åbner opgaven og vurdere oplysningerne 

7.1. Hvis der er sket en væsentlig indtægtsforøgelse, kan det give anledning til revurdering af en 
eller flere ydelser. 
 

  

Slutresultat Persondata på sag(er) og pensionist er ajourført 

Bemærkning: 



 

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 122 af 348 
 

 

 

Krav ID 149 Use case UC-22:  Vedligehold pensionssag – eIndkomst-hændelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-22 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

 

5.8 Flyt pensionssag  
Når en pensionist flytter bopælskommune, vil det oftest betyde at handleansvaret flytter med. Der kan dog 

være årsager til at denne handling skal udsættes. 

Besked om flytning modtages fra både CPR (for alle adresseændringer) og fra UDK for flytninger over 

kommune og landegrænser. 

Borgere med fast bopæl i udlandet overgår til UDKs afdeling for internationale pensionister. Mens borgeren 

således er i udlandet, modtager Systemet ikke hændelser om borgeren fra UDK. 

 

Krav ID 150 Flyt pensionssag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne igangsætte flytning af en pensionist til en anden kommune 

ud fra en flyttehændelse, der er modtaget fra CPR. 

I en periode før månedskørslen skal flytningen blive udsat til efter kørslen er 

gennemført. Denne periode skal bestemmes som parameter. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 151 Flytning af sager under administration 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne udsætte effektueringen af en flyttehændelse på en 

pensionist, hvis udbetalingen er under administration.  

I disse tilfælde skal der dannes en specifik hændelse, der kan danne en opgave 

i både Fraflytnings- og Tilflytningskommunen. 

Udsættelsen skal være gældende indtil en dato som i den enkelte sag 

fastsættes af Fraflytningskommunen. 

Bemærkning: Se yderligere krav om administration af en borgers ydelser i afsnit 5.20 

Administration af en borgers udbetalinger. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 152 Fra- og tilflytning 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Når en fraflytning effektueres skal Systemet sørge for at følgende handlinger 

foretages: 

Fraflytningskommunen: 

- Alle kommunale Bevillinger og træk stoppes i Fraflytningskommunen. 

- Alle fremtidige opgaver vedr. borgeren i Fraflytningskommunen sættes 

til løst 

- Alle institutionsophold stoppes 

- I alle journaler for pensionisten noteres fraflytningen 

- Sager på nær sag om mellemkommunal refusion stoppes 

Tilflytningskommunen 

- Hvis der var en helbredstillægsbevilling i Fraflytningskommunen 

oprettes en ny i Tilflytningskommunen 

- Der oprettes sager for den relevante pensionsydelse og evt. 

helbredstillæg 

- Der oprettes en hændelse og evt. afledt opgave for tilflytning fra anden 

kommune. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 153 Udrejse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Når en fraflytning sker til udlandet, skal afventes flyttehændelse fra UDK om 

overtagelse af sagen. Herefter gennemføres samme handlinger for 

fraflytningskommunen, som ved en indenlandsk flytning. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 154 Indrejse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Når der modtages en CPR-hændelse om at en pensionist flytter ind i landet skal 

Systemet afvente en flyttehændelse fra UDK om overdragelse af sagen til en 

dansk kommune. Herefter skal Systemet sørge for at følgende handlinger 

foretages: 

- Der oprettes sag for den relevante pensionsydelse  

- Der oprettes en hændelse og evt. afledt opgave for indrejse  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 155 Manuel flytning 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger manuelt at fastholde en pensionist i 

kommunen på trods af en fysisk flytning. 

Bemærkning: Kommunerne kan indgå aftale om at en borger får opholds- og handlekommune, 

som adskiller sig fra bopælskommunen. 

Forretningsbehov: FB04 

 

5.9 Afslut sag 
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Krav ID 156 Overgang fra Førtidspension til Folkepension 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne igangsætte en hændelse, et antal måneder før en borger 

kan overgå til Folkepension. 

Bemærkning: Antallet af måneder er en parameter i systemet, der kan opsættes af en 

Systemansvarlig. Defaultværdien er 3 måneder. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 157 Afslutning af pensionsforløb 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Når Systemet modtager en hændelse om afsluttet eller frakendt pensionssag fra 

UDK skal Systemet kunne stoppe alle kommunale bevillinger og oprette en 

hændelse med evt. afledt opgave.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 158 Genoptag sag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne genoptage bevillinger og beregning af 
Finansieringskommune uændret, hvis en hændelse om afslutning eller 
frakendelse af et pensionsforløb efterfølgende bliver annulleret. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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5.10  Indkomstoplysninger 
 

Sagsbehandler har bruge for adgang til oplysninger om en borgers indkomst.  

Sagsbehandler anvender oplysninger vedr. en borgers indkomst til bl.a. beregning af tillæg og supplerende 

hjælp. Oplysningerne anvendes ligeledes til budgetlægning, f.eks. når en borger flytter på plejehjem. 

Derudover anvendes oversigtsbilledet i forbindelse med rådgivning, når borgere kontakter kommunen med 

spørgsmål til bl.a. ændring i pension, tillæg mv.  

  

   

  

  

  

 

 

  

  

•  
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Krav ID 159 Oversigt over indkomstoplysninger 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt for en medarbejder at se en oversigt over en valgt borgers 
indkomstoplysninger. 
 
Følgende skal vises: 

1. Udbetaler (f.eks. UDK, Rødovre kommune, pensionsselskab, ATP og 
lønindkomst) 

2. Indkomstart (Løn, Social pension, visse understøttelser, anden personlig 
indkomst eller kontant hjælp – disse felter henviser til tilsvarende felt på 
Selvangivelsen/Forskudsopgørelsen) 

3. Lønperiode angivet fra dato til dato (anvendes til at se evt. 14-dages 
lønning) 

4. Udbetalt d. (angiver dato for udbetaling – forud eller bagud betalt) 
5.   Skattemåned (den måned SKAT påligner beløbet – åå-mm) 
6.   A og B Indkomst (bruttoindkomst) 
7.   A-skat (viser hvilken skat der er betalt af brutto-beløbet) 
8.   Heraf AM-bidrag (viser hvis eller hvor meget der er betalt i AM-bidrag) 
9.  Heraf henlagt til feriepenge (viser det beløb, der evt. er henlagt til 

feriepenge i det kommende ferieår) 
  

Bemærkning: 
Oplysninger hentes direkte fra SKAT’s eIndkomst 
 

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 160 Filtrering af indkomstoplysninger 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at fremsøge Indkomstoplysninger på en borger for en 
ønsket periode – ’fra dato til dato’.   

Bemærkning: Det vurderes, at det er tilstrækkeligt at kunne fremsøge indkomstoplysninger 2-3 
år tilbage i tiden, men det endelige tidsinterval afklares i den relevante Etape.  
 

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 161 Foruddefineret filtrering af indkomstoplysninger 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise følgende foruddefinerede søgninger for 
Indkomstoplysninger: 

• Seneste 5 år  

• År til dato 

• Seneste 12 måneder 

• Seneste kalenderår  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 162 Sammentælling af indkomst 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal vise en sammentælling (summen) af indkomst fordelt på 
indkomsttype, pr. måned og i alt for den valgte periode.  
 
Der er følgende indkomsttyper: 

• Løn  

• Social pension  

• Visse understøttelser  

• Anden personlig indkomst 

• Kontanthjælp  

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB04 

 

5.11 Råd og vejledning  
En borger henvender sig for at få vejledning omkring pensionsrelaterede emner. Det vurderes om sagen 

hører til i kommunen eller om borgeren skal henvises til UDK.  

Ved råd og vejledning dokumenterer Sagsbehandler forløbet i Systemet. 
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Figur 14 Proces for rådgivning og vejledning af borger 

 

Use case UC-23 Navn: Råd og vejledning 

 Baseret på følgende lovgivning  
 

Igangsættende aktør 
Borger 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

At understøtte sagsbehandler i forbindelse med råd og vejledning af en borger, 

så forløbet og eventuelle beslutninger bliver dokumenteret. 

At indhente oplysninger omkring borgeren, der kan hjælpe til afklaring af evt. 

videre sagsbehandling 

Udløsende 
begivenhed 

• En borger har behov for at få råd og vejledning vedr. behov for 

assistance og hvilke muligheder der er. 

Startbetingelser • En borger har henvendt sig for at få råd og vejledning 

• Borgerens sag ligger hos kommunen 

Handlinger 

Medarbejder 
 

1. Slår borger op i Systemet 
2. Indhenter eventuelt supplerende oplysninger om sagen (f.eks. stamdata på borger, 

skatteoplysninger mv.) – enten hos borger selv eller hos UDK, manuelt opslag eller via 
etableret snitflade. 

3. Analyserer behovet for assistance og vejleder borgeren. 
4. Vurderer kommunal økonomisk assistance 
5. Igangsætter ansøgningsprocedure 
6. Udarbejder journalnotat og gemmer på sagen – såfremt der ikke er oprettet en sag, 

oprettes der en sag på borgeren 
 

Slutresultat Borgeren har fået råd og vejledning og journalnotat er gemt på sagen. 

Borgeren er evt. sendt videre gennem ansøgningsprocessen. 

Alternativt:  
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Hvis sagen ikke skal håndteres af kommunen og derfor sendes videre til UDK, angives dette i et 
journalnotat der gemmes på sagen. Såfremt der ikke allerede er oprettet en sag, oprettes der en sag på 
borgeren. 

Sluttilstand  

Bemærkning:  

Ansøgningsprocedure er beskrevet i afsnittene vedr. de enkelte tillæg. 

 

Krav ID 163 Use case UC-23 Råd og vejledning 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-23 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

5.12  Almindeligt helbredstillæg 
 

Helbredstillæg kan ydes til pensionister der bor i Danmark. Tillægget kan ansøges af folkepensionister og 

førtidspensionister, som modtager pension efter reglerne fra før 2003. Tillægget skal som udgangspunkt 

søges digitalt på borger.dk, men kan også søges ved at aflevere en blanket i Borgerservice. Tillægget 

bevilges af kommunen og beregnes på baggrund af pensionistens likvide formue og personlige 

tillægsprocent. Den personlige tillægsprocent beregnes af UDK ud fra pensionistens indkomstgrundlag og 

kan være fra 0-100%. 

Helbredstillægsprocenten udgør pr. marts 2019, 85% af den personlige tillægsprocent. Dette betyder, at 

der maksimalt kan gives tilskud til 85% af den aktuelle udgift. 

Almindeligt helbredstillæg (helbredstillægsprocent/helbredskort) bevilges som tilskud til medicin, tandlæge, 

høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, til ydelser hvor der kan gives 

tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. Tillægget er en løbende ydelse. 

 

5.12.1 Forretningsproces – Behandl ansøgning om 
helbredstillægsprocent 

 

En pensionist ansøger kommunen om helbredstillægsprocent. Ansøgningen sker via Borger.dk eller i 

særlige tilfælde på en blanket, der afleveres på kommunen. For at få beregnet en helbredstillægsprocent, 

benytter kommunen oplysninger om likvid formue og den personlige tillægsprocent, som er fastsat af UDK. 
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Helbredstillægsprocenten fremsendes til pensionisten pr. brev, som kan medbringes som dokumentation 

på procentsatsen (helbredskort). 

 

 

Figur 15 Proces for behandling af ansøgning om Helbredstillægsprocent 

 

Use case UC-24 Behandl helbredstillægsprocent  

(ansøg, opret og udskriv) 
 

Baseret på følgende lovgivning: 
• Pensionsloven §§ 14a -14c 

• Bekendtgørelse af lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. §18,  

• Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed 
og administration på det sociale område 
Kap. 10 (vedrørende klageregler) 

Igangsættende aktør  
Sagsbehandler 

Formål, 

beskrivelse og 

afgrænsning 

Håndtere en ansøgning om helbredstillægsprocent samt fornyelse af 
helbredstillægsprocent.  

Sagsbehandler skal afgøre om en borger er berettiget til helbredstillæg, på 
baggrund af en beregnet helbredstillægsprocent og udskrive et helbredskort. 

Udskrivningen skal ske således, at pensionisten kan få en fysisk 
dokumentation for bevillingen til helbredstillæg. 

 

Udløsende 

begivenhed 

• Kommunen modtager en ansøgning om helbredstillæg fra en borger 
via en af KL bølge 4’s obligatorisk selvbetjeningsløsning (Effektiv 
digital selvbetjening – EDS) 

• Borger henvender sig hos kommunen for at ansøge om 
helbredstillæg. 

• Kommunen modtager ændring i formue eller personlig tillægsprocent 
fra Udbetaling Danmark 
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Startbetingelser • Borgeren ansøger om helbredstillæg 

• Borgeren har oplyst om vedkommende er medlem af en privat 
sygeforsikring f.eks. Sygeforsikring Danmark 

• Borgerens formueoplysninger hos UDK er aktuelle 
 

Handlinger 

Medarbejder 

1. Opretter en helbredstillægssag og angiver relevante oplysninger 

2. Gemmer ansøgningen på sagen 

Systemet 

3. Validerer løbende om nødvendige oplysninger er til stede og formatet er korrekt 

4. Viser den nyoprettede sag  

5. Verificerer om sagen opfylder kriterierne for at kunne ansøge 

6. Modtager oplysninger fra UDK (aktuel likvid formue, personlig tillægsprocent) 

7. Præsenterer en oversigt over opfyldte/ikke opfyldte kriterier for helbredstillæg 

8. Hvis kriterierne er opfyldt beregner Systemet borgerens helbredstillægsprocent 

9. Gemmer bevillingen og helbredstillægsprocenten med periode for gyldighed (gyldighed er 

altid indtil årskiftet fra beregningen, medmindre der sker ændringer i den personlige 

tillægsprocent, som Systemet modtager en hændelse på fra Udbetaling Danmark). 

Medarbejder 

10. Åbner sagsoverblikket med relevante data 

11. Godkender oplysninger om bevillingen 

12. Tilretter systembrev ’Bevillingsbrev’ 

13. Sætter relevante dokumenter til print/fremsendelse 

Systemet 

14. Systembrev, bevilling og helbredskort, udskrives på medarbejderens standardprinter eller 

via Fjern print eller sendes til borgerens digital postkasse. 

15. Det Centrale Tillægsregister (CTR) oplyses om helbredstillægsprocenten 

16. Lukker automatisk sagen, når bevillingen udløber 

Slutresultat • Ansøgning om helbredstillægsprocent er behandlet og bevilget. 

• Helbredstillægsprocent er beregnet og oplyst til borger og CTR  

Alternativt:  

Medarbejder udarbejder og sender et afslagsbrev til borger, hvis de objektive kriterier for at modtage 

helbredstillæg ikke er opfyldt.  

 

Sluttilstand Der er fremsendt et afslagsbrev til borger 

Bemærkninger: 
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Kommunerne får de fleste ansøgninger på papir, da rigtig mange af deres pensionister IKKE er 

digitale. De ansøgninger de modtager digitalt er ikke validerede – der hentes ingen oplysninger fra 

systemet, så alle oplysninger tjekkes manuelt. 

Helbredstillægsprocent fornyes årligt eller ved ændring i personlig tillægsprocent.  

Der skal kun ansøges første gang og derefter sker fornyelsen automatisk. 

 

 

Krav ID 164 Use case UC-24: Behandl helbredstillægsprocent  

(ansøg, opret og udskriv) 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-24 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 165 Afvent opdatering af formue 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne danne en opgave, når oplysninger om borgers formue 

er opdateret.  

Bemærkning: Såfremt oplysninger om formue hos UDK ikke er aktuelle, bedes borgeren om 

at opdatere disse hos UDK. Ansøgningen venter indtil der modtages besked 

om, at oplysningerne er modtaget, hvorefter besked sendes til Systemet. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 166 Manuel oprettelse af en pensionstillægssag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt i Systemet at oprette en manuel sag, hvor ansøgningen 

gemmes. Sagen skal automatisk klassificeres ifølge KLE (sagsklassifikation).  

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 167 Hent personlig tillægsprocent 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne modtage og vise den personlige tillægsprocent fra UDK, 
for alle pensionister, både Folkepensionister og Førtidspensionister med 
bopæl i kommunen. Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling 
Danmark.  

Oplysningen skal kunne gemmes som pensionsrelateret oplysning på en 
borgers sag. 

 

Bemærkning: Vigtigt, at Kommunerne modtager ALLE ændringer i den personlige 

tillægsprocent, da den er afgørende for det tilskud de skal udbetale. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 168 Behandl ændring i personlig tillægsprocent  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne modtage ændringer i den personlige tillægsprocent, 

som en hændelse fra Udbetaling Danmark, når UDK har beregnet eller 

genberegnet og ændret den personlige tillægsprocent.  

 

Hændelsen skal danne en opgave. 

Bemærkning: En ændring af den personlige tillægsprocent, har indflydelse på fastsættelsen 

af helbredstillægsprocenten. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 169 Vis gældende og historik for personlige tillægsprocenter 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt både at se den gældende og 
tidligere personlige tillægsprocenter i pensionsoverblikket inklusiv datointerval 
for gyldighedsperioder. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: 
FB04 
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Krav ID 170 Modtag formueoplysninger 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne modtage, gemme og vise en pensionists "aktuelle 
likvide formue" opgjort af UDK. Dette skal inkludere en opgørelsesdato for 
formuen, da der er tale om den aktuelle formue på en bestemt dato (eller 
interval). 

Formuen opgøres som fælles for partner/ægtefæller undtagen, hvis 
borgerens samlivsstatus er:  

• (A =) Gift - faktisk adskilt 

• (B =) Gift - faktisk adskilt pga. plejehjemsophold 

• (O =) Overgangsordning – tilkendt pension før 26.04.1990 

• (S =) Samlevende – tilkendt pension efter 26.04.1990 og før 
01.03.99 

• (Z =) Samlevende – tilkendt pension efter 01.03.99 

 

Bemærkning: Den "aktuelle likvide formue" skal hentes snitfladen SF1411_A fra UDK. 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 171 Validerer ansøgning  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal validere om alle relevante informationer er tilstede for at kunne 

afgøre, om ansøgningen kan afgøres. 

Relevant information kan være: 

• Er pensionist bosat i kommunen? 

• Aktuel likvide formue oplysning, hvis formuen overskrider den årligt 

fastsatte grænseværdi som er sats betinget, så skal der dannes en 

advarsel til Sagsbehandler.  

• Er der modtaget en Personlig tillægsprocent? 

• Har borgeren oplyst om vedkommende er medlem af en privat 

sygeforsikring (evt. Sygeforsikring Danmark)? 

 

Bemærkning: Den aktuelle likvide formue hentes fra Udbetaling Danmark og 

sammenholdes med de oplysninger som Borger har indberettet via EDS.  

 

Forretningsbehov: 
FB04 
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Krav ID 172 Behandl afslagsbrev 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Medarbejder skal kunne udarbejde et afslagsbrev til borgeren. Afslagsbrevet 
skal kunne sendes med digital post, med mindre borger er fritaget. 

Der skal i afslagsbrevet være et link til borger.dk, hvor borgeren kan 
dokumentere deres formue. 

Dokumentation for afslaget skal gemmes på sagen.  

Afslagsbrevet skal som minimum indeholde oplysningerne: 

• Begrundelse med på afslaget 

• Hvilke oplysninger der ligger tilgrund for afslaget (Oplysninger fra 
Udbetaling Danmark skal fremgå af afgørelsen, jf. 14a stk. 6) 

• Afgørelsens praragrafhenvisning 

• Klagevejledning 

Det skal defineres på et senere tidspunkt, præcis hvad afslagsbrevet skal 
indeholde af oplysninger. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 173 Beregn helbredstillægsprocenten 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne beregne og gemme en borgers helbredstillægsprocent, 

på baggrund af borgerens "personlige tillægsprocent" og den i loven fastsatte 

procentsats.  

 

Helbredstillægsprocent = personlig tillægsprocent x 0,85. 

 

Bemærkning: Den i loven fastsatte procentsats bør gemmes som en parameter, da den er 

lovfastsat og vil kunne ændres. Satsen er pt. 0,85. 

 

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 174 Vis gældende og historik for helbredstillægsprocent 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt både at se den gældende og 
tidligere helbredstillægsprocenter i pensionsoverblikket inklusiv datointerval for 
gyldighedsperioder. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 175 Helbredstillægskortet 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give en medarbejder mulighed for at danne et fysisk 
helbredstillægskort, som en borger kan fremvise hos en 
behandler/serviceydelsesleverandør ved behandling for ydelser under 
almindeligt helbredstillæg og udvidet helbredstillæg (tandbehandling 
(protese), briller, fodbehandling). 

Kortet skal bl.a. indeholde følgende oplysninger som:  

• Borgerens navn  

• Adresse  

• CPR. nr.  

• Dato for udstedelse  

• Gyldighedsperiode  

• Helbredstillægsprocent. 

• Tilkendelsesgrundlag, dvs. fælles eller individuel formue. 

• Beskrivende tekst med henvisning til lovgrundlaget. 

• Klageregler 

• Borgerens oplysningspligt 

 



 

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 138 af 348 
 

Bemærkning: Det nuværende helbredstillægskort er todelt. Den ene del indeholder følgende 
oplysninger:  

• Borgerens navn  

• Adresse  

• CPR. nr.  

• Dato for udstedelse  

• Gyldighedsperiode  

• Helbredstillægsprocent. 

Det skal fremgå af helbredskortet, at det er Udbetaling Danmark, som har 
opgjort grundlaget for likvid formuen og personlig tillægsprocent. 

Tilkendelsesgrundlag, dvs. fælles eller individuel formue. 

Beskrivende tekst med henvisning til lovgrundlaget: Pensionsloven § 14, Lov 
om højeste mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension´m.v. 
(gammel pensionslovgivning) § 18, Sundhedsloven kap. 15 og 42, og 
beskrivelse af hvad kortet er gyldigt til i klar tekst 

• Klageregler 

• Borgerens oplysningspligt 

Den anden del af kortet, som skal kunne fraklippes og benyttes særskilt, skal 
indeholde: 

• Borgerens navn  

• Adresse  

• CPR. nr.  

• Dato for udstedelse  

• Gyldighedsperiode  

• Helbredstillægsprocent. 

Udstedende kommunes navn, adresse, telefonnr. og åbningstider 

Forretningsbehov: FB05 

 

 

Krav ID 176 Kommunal specifik tekst på helbredstillægskortet 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at hver kommune kan tilpasse teksten på 
helbredstillægskortet, både med permanente og periodiske meddelelser til 
borgerne. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB07 
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Krav ID 177 Oplys om helbredstillægsprocenten 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give medarbejderen mulighed for at vælge udskriftsmetode til 
Bevillingen (helbredstillægskort):  

• Central print (skal vælges som default, da borger skal have 
Helbredstillægskortet i fysisk form) 

• Digital post 

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB07 

 

 

Krav ID 178 Håndtering af at aktuel likvid formue mangler for pågældende borger 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne håndtere, at der ved ansøgning fra borger ikke er en 
aktuel likvid formueoplysning oplyst.  
 
Systemet skal sende en anmodning til Udbetaling Danmark herom.  
 
Systemet skal kunne: 
Modtage en ansøgning og afventer oplysninger om en fastsat formue fra UDK 

• Efter <XX> dage skal dannes en opgave til manuel håndtering 
(<XX> er en kommunal fastsat parameter) 

 

Bemærkning: Der foreslås at XX som default sættes til 10 arbejdsdage. 
 
Likvid formue mangler når borger ikke har indberettet denne. 
 

Forretningsbehov: FB04 

 

 

5.12.2  Use case – Revurdering af helbredstillægsprocent 
 

Use case UC-25 Modtag besked fra UDK om ændring af personlig tillægsprocent 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Lov om Udbetaling Danmark (§8) 

• Lov om Social Pension §14 og §17 

Igangsættende aktør  
Sagsbehandler 
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Formål, 

beskrivelse og 

afgrænsning 

At modtage en hændelse fra Udbetaling Danmark om ændring af personlig 
tillægsprocent for en borger med helbredstillægsprocent, for på den baggrund 
at genberegne helbredstillægsprocent  

Udløsende 

begivenhed 

• Kommunen modtager ændring om personlig tillægsprocent fra 
Udbetaling Danmark 

 

Startbetingelser • Der er en ændring i borgers personlige tillægsprocent 

• Kommunen har modtaget borgers personlige tillægsprocent fra UDK 

• Borger er stadig berettiget til helbredstillægsprocent 

Systemet 

1. Modtager personlig helbredstillægsprocent fra Udbetaling Danmark 
2. Beregner og gemmer ny helbredstillægsprocent  
3. Vurderer om ændring af personlig tillægsprocent giver anledning til udstedelse af nyt 

helbredstillægskort 
4. Danner en opgave til en medarbejder (evt. udskriv nyt helbredstillægskort)  
5. Informerer CTR om den nye helbredstillægsprocentsats 

 

Sagsbehandler 
6. Åbner evt. opgave 
7. Tjekker helbredstillægsprocent og udarbejder bevillingsbrev 
8. Vurderer om der skal udstedes en ny bevilling med ny procentsats, og dermed udstedes et 

nyt helbredstillægskort  
 
Systemet 

9. Helbredskortet sendes til borgeren enten via digital post eller almindeligt brev  

 

Slutresultat • Pensionssagen er opdateret med nyeste personlige tillægsprocent 

• Helbredstillægsprocent er beregnet og oplyst til borger og CTR 

• Helbredskort er sendt til borger  

Alternativt: 
 

Hvis kriterierne for helbredstillægskortet ikke længere er gyldige, skal systemet stoppe den tidligere 
bevilling og lukke sagen for gyldigt helbredskort. Der sendes besked til borgeren om stop af bevilling. 
 

Sluttilstand Sagen for helbredstillægskort er lukket og der er sendt besked om dette til borger. 

Bemærkninger:  
 

 

 

Krav ID 179 Use case UC-25: Modtag besked fra UDK om ændring af personlig 
tillægsprocent 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-25 skal være opfyldt. 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Use case UC-26 Forny bevilling af helbredstillæg 
 

Baseret på følgende lovgivning: 
• Vejledning om folkepension efter lov om 

social pension (nr. 53 af 31. august 2007) 
punkt 121 

• Vejledning om førtidspension fra 1. 
januar 2003 (nr. 105 af 23. oktober 
2002) 

• Igangsættende 
aktør  

• Sagsbehandler 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

At revurdere bevilling af helbredstillæg. Bevillingen afsluttes ved årsskiftet og 
genoptages som ny sag, såfremt borgeren stadig er berettiget til helbredskort 
(dette kræver ikke en fornyet ansøgning) 
 
Revurderingen sker på baggrund af oplysninger vedr. den likvide formue og 
personlig tillægsprocent. 
 

Udløsende 

begivenhed 

• Det er tid til den årlige revurdering af eksisterende helbredskort 

Startbetingelser  

Handlinger 

Systemet 

1. Gennemløber alle sager, hvor der er et bevilget helbredskort (bevilget 

helbredstillægsprocent) 

2. Henter nye oplysninger om bevillingskriterier fra Udbetaling Danmark (for hver sag) 

3. Tjekker for fastsættelse af en ny formue og/eller personlig tillægsprocent hos Udbetaling 

Danmark  

4. Genberegner helbredstillægsprocenten (ud fra den personlige tillægsprocent) 

5. Hvis bevillingen stoppes/ændres, skal der gives besked til CTR 

6. Udskriver nyt helbredskort 

 

Sagsbehandler 

7. Udarbejder bevillingsbrev 

8. Vurderer om der skal udstedes en ny bevilling med ny procentsats, og dermed udstedes et 

nyt helbredskort  
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9. Helbredskortet sendes til borgeren enten via digital post eller almindeligt brev (afhængig af 

kommunens opsætning) 

 

Slutresultat • Pensionssagen er opdateret med nyeste personlige tillægsprocent 

• Helbredstillægsprocent er beregnet og oplyst til borger og CTR 

• Helbredskort er sendt til borger  

Alternativt: 
 

Hvis borgeren flytter kommune, tages bevillingen i princippet med, men denne genberegnes. 
Borgeren skal ikke ansøge på ny. 
 

Sluttilstand Bevillingen genberegnet. 

Bemærkninger: 

Hvis der sker ændringer i formueoplysningerne i løbet af året, ændres helbredstillægsprocenten – men 
bevillingen fastholdes. 

 

Krav ID 180 Use case UC-26:  Forny bevilling af helbredstillæg 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-26 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 181 Ændret helbredstillægsprocent 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at der, når en helbredstillægsprocent er ændret, sendes 

besked til Sundhedsstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR).  

 

Helbredstillægsprocentens gyldighedsperiode fastsættes til årsskiftet (d.d. – 

31.12.yyyy) 

 

Bemærkning: Hvis der sker ændringer i formueoplysningerne i løbet af året, ændres 
helbredstillægsprocenten – men bevillingen fastholdes. 
 

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 182 Lukning af bevilling 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt for sagsbehandleren, at lukke en bevilling manuelt, 

f.eks. ved angivelse af slutdato.  

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

5.12.3  Forretningsproces – Almindeligt helbredstillæg 

En borger der har fået bevilget en helbredstillægsprocent, kan få betalt en del (svarende til 

helbredstillægsprocenten) af deres faktiske udgifter til medicin, fysioterapeut, tandlæge mv. Dette 

effektueres ved, at borgeren henvender sig til kommunen med en faktura og får beløbet refunderet. 

Alternativt kan serviceleverandøren sende en splittet faktura, hvor kommunens del automatisk sendes til 

kommunen. 

 

 

Figur 16 Proces for administration af betaling for almindeligt helbredstillæg 

 

Use case UC-27 Navn: Modtag og validér faktura vedr. almindelig helbredstillæg 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Pensionsloven §§ 14a-14c 

• Bekendtgørelse af lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. §18, stk. 1 

• Sundhedsloven kap. 15 og 42 

• Skrivelse om helbredstillæg til 
høreapparat (SKR nr. 9351 af 05/07/2013) 

Igangsættende aktør  
Sagsbehandler 
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• Vejledning: Satser på 
beskæftigelsesministeriets område 201X 

• Vejledning om folkepension efter lov om 
social pension (nr. 53 af 31. august 2007)  

• Vejledning om førtidspension efter lov om 
højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension (gammel 
ordning)  

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

At håndtere faktura for en serviceydelse bevilget i henhold til reglerne for 

almindeligt helbredstillæg. Fakturaen kan komme digitalt fra en 

serviceleverandør eller ikke-digitalt fra en borger. 

 

At kontrollere fakturabeløb i henhold til bevilling og helbredstillægsprocent, 

beregne tillæg og foretage (ud)betaling og kontering. 

 

At vurdere om en faktura skal betales, dvs. om beløb er korrekt og berettigelse 

til et almindeligt helbredstillæg er opfyldt. 

 

Udløsende 

begivenhed 

• Kommunen modtager en faktura fra en serviceleverandør for en 
serviceydelse, der er bevilget og leveret i henhold til reglerne om 
almindeligt helbredstillæg eller  

• En borger søger om refusion af en betalt regning, som dækker udgifter 
omfattet af et almindeligt helbredstillæg 
 

Startbetingelser • Der er en oprettet sag 

• Borgeren har fået bevilget en helbredstillægsprocent (dvs. fået et 
helbredskort), og har dermed fået bevilget helbredstillæg til betaling af 
bestemte services eller varer ud fra reglerne om almindeligt 
helbredstillæg 

• Borgeren har modtaget en lægehenvisning, hvis ydelsen omfatter 
fodterapi, fysioterapi eller psykologbehandling. 

• Der er opsat konteringsoplysninger for ydelsestypen i 
systemadministration 

• Faktura er registreret i økonomisystem 
 

Handlinger 

Medarbejder  

1. Videresender faktura til fagsystem 

Systemet 

2. Modtager besked om modtaget faktura 
3. Opretter opgave til Medarbejder 

Medarbejder 
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4. Opretter den relevante ydelse på sagen 

5. Kontrollerer at fakturaen indeholder de relevante oplysninger: 

o Vedrører fakturaen en borger i kommunen med en helbredstillægsprocent? 
o Overholder prisen prisaftalen (overenskomsten for regionens priser) for den konkrete 

ydelse (jf. takstbilag/honorartabel)? 
6. Tjekker i Systemet om borger er medlem af privat helbredsforsikring 

Systemet 

7. Beregner borgers helbredstillæg 

Sagsbehandler 

8. Anviser og betaler faktura/Udbetaler refusion til borger 

Systemet 

Effektuerer udbetalingen 

9. Sender godkendelse til udbetalingssystem, som sender beløbet til udbetaling via ØiR 
10. Konterer beløbet i henhold til de regler, som er opsatte i administrationsmodulet 
11. Opdaterer Ydelsesindekset  
12. Danner en udbetalingsspecifikation til borgeren ud fra en standard 

skabelonUdbetalingsspecifikationen sendes til fjernprint (digital post) 
 
  

Slutresultat Digital faktura vedr. almindelig helbredstillæg er håndteret og udbetalingsspecifikation 

er sendt til fjernprint. 

 

Bemærkninger: 

 

 

 

Krav ID 183 Use case UC-27: Modtag og validér faktura vedr. almindelig 
helbredstillæg 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-27 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 184 Gem faktura på sag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at gemme en manuelt modtaget faktura (som dokument) 
på en sag. 
 

Bemærkning: Fakturaer modtages enten direkte fra en leverandør eller fra en borger, der 

søger refusion. De modtages enten digital eller ikke-digitalt fra en borger. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 185 Udarbejd afslagsbrev til borger og leverandør 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Sagsbehandler skal kunne tilpasse afslagsbrev om, at fakturaen er blevet afvist 

på baggrund af den afviste faktura til borger og evt. leverandøren.  

 

Der skal i brevet angives årsag til afvisning med lovgivningsreference. Der skal 

ligeledes være angivet en klagevejledning.  

 

Bemærkning: Hvis kriterierne for fakturaen/refusionen ikke er overholdt, fremsendes 
afslagsbrev til enten borger eller leverandør. 

 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 186 Dan udbetalingsspecifikation  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet danner automatisk en udbetalingsspecifikation med bl.a. 
nedenstående informationer: 

• Navn 

• Cpr nr. 

• Ydelsesnavn 

• Beløb 

• Startdato  

• Slutdato 

• Helbredstillægsprocent 

• Betalingstype 

• Opdeling af beløb på udvidet helbredstillæg og  

• Almindeligt helbredstillæg 
 
Desuden skal specifikationen have en henvisning til Udbetaling Danmark i 
forhold til fastsættelse af formue og personlig tillægsprocent.  
 
Det skal på et senere tidspunkt fastlægges præcis hvilke informationer der skal 
fremgå af udbetalingsspecifikationen. 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB07 

 

 

Krav ID 187 Effektuering som straks udbetaling 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give mulighed for at der kan udbetales oftere end den 

månedlige udbetaling. Betalingen skal kunne effektueres med det samme 

som en straks betaling. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB07 

 

5.13  Udvidet helbredstillæg 
 

Der kan ydes udvidet helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til tandproteser, briller og 

fodbehandling, som der ikke ydes tilskud til efter sundhedsloven. Det er kommunen der vurderer, om 

udgiften er nødvendig. Borgeren skal ansøge om helbredstillægget. Kommunen skal godkende 

berettigelsen, inden borgeren kontakter leverandør. Helbredstillægget beregnes til 85 procent af priser 

aftalt i indgåede prisaftaler og pensionistens egen andel af udgiften.  

 

5.13.1 Forretningsproces – Bevilling af udvidet helbredstillæg 
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Figur 17 Proces for bevilling af udvidet helbredstillæg 

 

Figur 18 Bevilg udvidet helbredstillæg 

 

Use case UC-28 Modtag ansøgning om udvidet helbredstillæg 
 

Baseret på følgende lovgivning: 
• Pensionsloven § 14a stk. 4 

• Pensionsloven §14d 

• Bekendtgørelse af lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. §18, stk. 4 

• Sundhedsloven 

Igangsættende aktør  
Sagsbehandler 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

Modtage, validere og afgøre berettigelsen af en ansøgning om udvidet 

helbredstillæg. Ved berettigelse får borgeren en betinget bevilling, så borgeren 

kan indhente et behandlingstilbud. 
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. 

Udløsende 

begivenhed 

• Kommunen modtager en ansøgning om udvidet helbredstillæg via en 
(bølge 4) selvbetjeningsløsning  

• Borger henvender sig hos kommunen for at ansøge om udvidet 
helbredstillæg. 
 

Startbetingelser • Borger er pensionist 

• Borger har fået beregnet (bevilliget) en helbredstillægsprocent 

• Der er opsat kontooplysninger for ydelsestypen i systemadministration 

• Kommunen har anskaffet en selvbetjeningsløsning,  

• Der er modtaget en ansøgning 
 

Handlinger 

Medarbejder 

1. Opretter en sag om udvidet helbredstillæg og angiver relevante oplysninger 

2. Gemmer ansøgningen på sagen 

Systemet 

3. Validerer løbende om nødvendige oplysninger er til stede og formatet er korrekt 
4. Viser den nyoprettede sag  

Medarbejder 

5. Verificerer om sagen opfylder kriterierne for at kunne ansøge 
6. Afgør berettigelse ud fra definerede regler og borgerens behov 
7. Tager evt. kontakt til UDK eller borger for supplerende helbreds- og/eller økonomiske 

oplysninger 
8. Udarbejder tilpasset systembrev med en betinget bevilling 
9. Gemmer systembrev og bevilling med periode for gyldighed  

Systemet 

10. Systembrev, bevilling fremsendes via digital post 

 
 

Slutresultat Ansøgning om udvidet helbredstillæg er behandlet og bevilget.  

Bemærkninger: 

De ansøgninger kommunerne modtager digitalt er ikke validerede – der hentes ingen oplysninger fra 

systemet, så alle oplysninger skal tjekkes.  
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Krav ID 188  Use case UC-28: Modtag ansøgning om udvidet helbredstillæg 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-28 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

5.13.2  Effektuér bevilling af udvidet helbredstillæg 

Som sagsbehandler ønsker jeg at kunne håndtere et behandlings- og prisoverslag til et udvidet 

helbredstillæg.  
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Figur 19 Proces for effektuering af bevilling om udvidet helbredstillæg 

 

Figur 20 Effektuer bevilling af udvidet helbredstillæg 

 

Use case UC-29 Navn: Behandler behandlings- og prisoverslag til udvidet helbredstillæg 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Pensionsloven § 14a stk. 4 

• Pensionsloven §14d 

Igangsættende aktør  
Sagsbehandler 
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• Bekendtgørelse af lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. §18, stk. 4 

• Sundhedsloven 

• Bekendtgørelse om social pension 
(førtidspension og folkepension), BEK nr 
1636 af 13.12.2018, kapitel 7 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

At modtage og vurdere behandlings- og prisforslag fra en Serviceleverandør 

samt at håndtere dette i henhold til helbredstillæg til en borger med 

helbredstillæg 

 

Udløsende 

begivenhed 

• Kommunen modtager et behandlings- og prisforslag. Overslaget 

indeholder en pris og behandlingsforslag relateret til en ”betinget 

bevilling” til et udvidet helbredstillæg. 

 

Startbetingelser • Der er oprettet en sag og borgeren har fået en ”betinget bevilling”. 

• Borgeren har fået godkendt en serviceleverance/overslag (pris og 

helbredsmæssigt) før ydelsen leveres 

Handlinger 

Sagsbehandler 

1. Modtager pris- og behandlingsoverslag fra en leverandør til et udvidet helbredstillæg 

(tandprotese, briller, fodbehandling) vedr. en borger 

2. Gemmer overslaget på en åben sag, hvis der findes en åben sag med en ”betinget bevilling” 

af samme type ydelse og vedr. den samme borger 

3. Vurderer behandlings- og prisoverslaget i forhold til berettigelse og nødvendigheden af 

udgiften 

4. Vurderer tilbuddet for pris og behandling, godkender dette  

5. Evt. dialog dokumenteres på sagen 

6. Accepterer overslag, som danner en godkendt bevilling til en borger  

Bevillingen gælder en specifik serviceydelse og pris 

7. Sender et tilpasset standardbrev til borger med den endelige bevilling (beløb og 

serviceydelse) 

  
Slutresultat En borger har fået bevilget og modtaget helbredstillæg samt serviceydelsen 

Bemærkninger: 

Ad. pkt. 4 - såfremt behandlingsoverslaget ikke kan godkendes, har Medarbejderen en dialog med 

serviceleverandøren, indtil der ligger et tilbud som kommunen kan godkende. 
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Krav ID 189  Use case UC-29: Behandler behandlings- og prisoverslag til 
udvidet helbredstillæg 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-29 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

5.13.3 Fakturering - udvidet helbredstillæg 

 

Når en borger har modtaget en serviceydelse, sendes faktura for dette fra serviceleverandøren. Fakturaen 

sendes typisk til borgeren, men der kan også dannes en splittet faktura, hvor beløbet er delt op i, hvad 

borgeren skal betale og hvad kommunerne skal betale.  

Kommunen kontrollerer fakturaen og sørger for, at denne bliver betalt. I tilfælde hvor borgeren selv har 

betalt for serviceydelsen, refunderes udlægget til borgeren. 

 

Figur 21 Proces for fakturering af udvidet helbredstillæg 
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Use case UC-30 Navn: Udbetaler udvidet helbredstillæg 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Pensionsloven § 14a stk. 4 

• Pensionsloven §14d 

• Bekendtgørelse af lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. §18, stk. 4 

• Sundhedsloven 

• Bekendtgørelse om social pension 
(førtidspension og folkepension), BEK nr 
1636 af 13.12.2018, kapitel 7 

Igangsættende aktør  
Sagsbehandler 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

At udbetale et bevilget udvidet helbredstillæg  

Holde modtaget faktura op mod prisaftale med vedkommende leverandør 

Udløsende 

begivenhed 

• Kommunen modtager en faktura vedrørende et udvidet helbredstillæg 

Startbetingelser • Borgeren har fået godkendt en serviceleverance/overslag (pris og 

helbredsmæssigt) før ydelsen leveres og fakturaen modtages 

Handlinger 

Sagsbehandler 

1. Registrerer faktura fra serviceleverandøren i økonomisystem (evt. hvor der er beregnet 

borgerandel og kommunens andel - svarende til helbredstillæg) 

2. Kontrollerer fakturaen og validerer om den stemmer med bevillingen 

3. Sammenligner med leverandøraftale (prisaftale) – kommunen betaler kun det bevilgede 

beløb, uanset at fakturaen evt. er højere 

4. Hvis faktura stemmer med bevilling: Effektueres betaling af faktura, når sagsbehandler 

godkender denne 

5. Kontrollerer helbredstillægsprocent og medlemskab af privat sygeforsikring 

6. Sætter faktura til betaling 

 

Systemet 

7. Effektuerer betaling 

8. Konterer beløbet, så der kan søges statsrefusion 

 

Sagsbehandler 

9. Hvis alle bevillinger er brugt og fakturaerne er blevet betalt lukkes sagen. 

NB. Der kan være mere end en faktura til en bevilling/behandling, så der skal være mulighed 
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for at acceptere flere fakturaer pr. bevilling. 

 

Slutresultat En borger har fået bevilget og modtaget helbredstillæg samt serviceydelsen 

Bemærkninger: 

 

 

 

Krav ID 190  Use case UC-30: Udbetaler udvidet helbredstillæg 

Kategori: (K) Kategori: (K) 

Beskrivelse: Use case UC-30 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

 

 

5.13.4  Funktionelle krav til behandling af udvidet helbredstillæg 
 

Krav ID 191  Afvisning af prisoverslag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give sagsbehandler mulighed for at afvise et modtaget prisoverslag, 

hvis ikke sagsbehandler vurderer der er overensstemmelse mellem borgers behov 

og behandlingens pris.  

Dette indebærer at sagsbehandler skal kunne dokumentere kontakten og dialog i 

sagens journal samt sende afslag til leverandøren. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: 
FB04 
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Krav ID 192  Overslag anvendes som ansøgning 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne håndtere, at en sagsbehandler ønsker at anvende overslaget, 

som en ansøgning fra borger.  

Systemet skal kunne sende en bevillingsskrivelse til borger.  

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 193  Borgeren får bevilget et antal (fod)behandlinger 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne håndtere, at borgeren får en bevilling på et fastsat antal 

behandlinger i en defineret periode, f.eks. 6 behandlinger på et år. 

Det skal fremgå af borgers bevillling, at der vil være flere behandlinger/leverancer 

som kan afregnes hver for sig. 

Dette indebærer, at systemet skal kunne holder styr på, at der er ”X” antal 

delleverancer, der er tilbage for borgeren. 

Bemærkning: Tilsvarende scenarium: Systemet modtager flere fakturaer end bevillingen dækker 

(jf. scenariet for: Serviceleverandørens faktura stemmer ikke med bevillingen) 

 

Forretningsbehov: FB04 

 

 

5.14  Personligt tillæg 
 

5.14.1 Forretningsproces – Behandl ansøgning om personligt tillæg 
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Figur 22 Proces for behandling af ansøgning om personligt tillæg 

 

Som sagsbehandler ønsker jeg at kunne håndtere, vurdere og evt. bevillige personligt tillæg til en borger, 

som har behov og ret til dette tillæg. 

 

Use case UC-31 Navn: Behandl personligt tillæg 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Pensionsloven §14, stk. 1 

• Bekendtgørelse af lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. §18 
(§17stk. 2) 

Igangsættende aktør  
Sagsbehandler 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

En borger søger om personligt tillæg til et konkret formål f.eks. til supplement til 

den borgerbetalte del af udvidet helbredstillæg eller til andet formål. 

• For personligt tillæg som supplement til brøkpension (folkepensionister 
og førtidspensionister før 1.1.2003) se særskilt Use Case.  

• For tilbagebetaling af bevilling af personligt tillæg se selvstændig use 
case. 

Udløsende 

begivenhed 

Kommunen modtager en ansøgning om personligt tillæg. 

Startbetingelser • Borgeren har fremskaffet dokumentation til beregning af en 

rådighedsvurdering 

• Borger er berettiget til personligt tillæg 

Handlinger 

Sagsbehandler 

1. Modtager ansøgning og opretter en sag i Systemet 

Systemet 
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2. Validerer løbende om nødvendige oplysninger er til stede og formatet er korrekt 

3. Viser den nyoprettede sag 

Sagsbehandler 

4. Vurderer ansøgningen og bevillingsgrundlaget (dokumentation, økonomiske vilkår) 
5. Efterspørger evt. supplerende oplysninger 
6. Foretager rådighedsberegning (ikke i systemunderstøttet) og gemmer denne på sagen 
7. Beregner personligt tillæg 
8. Tildeler bevilling og angiver bevilling i Systemet 
9. Udarbejder bevillingsbrev til borger og gemmer dette på sagen 

Systemet   

10. Sender bevillingsbrev til borger 
11. Registrere i journalen afsendelsesdag for brevet. 

 

Sagsbehandler 

12. Gemmer dokumentation for beslutningsgrundlag i Systemet (inkl. dokumentation og input til 
beregninger for rådighedsbeløb) 

  

Slutresultat Der er bevilliget et personligt tillæg  

Bemærkninger: 

Såfremt behandlingen af det personlige tillæg ender med, at tillægget ikke kan bevilges, fremsendes 
afslagsbrev. Afslagsbrev udarbejdes Systemet og gemmes på sagen. 

I mange tilfælde, gives personligt tillæg med aftale om tilbagebetaling.  

 

 

Krav ID 194  Use case UC-31: Behandl personligt tillæg  

Kategori: (K) Kategori: (K) 

Beskrivelse: Use case UC-31 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

5.14.2 Funktionelle krav til Behandling af Personligt tillæg 
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Krav ID 195  Tilbagebetaling af personligt tillæg 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne håndtere at et personligt tillæg gøres tilbagebetalingspligtigt.  

Tilbagebetalingsaftalen udarbejdes i ESDH-system og skal kunne sendes til 

borger via Digital post, men også udleveres personligt. Aftalen skal gemmes på 

sagen. 
 

Bemærkning: Bevillingen gives mod tilbagebetaling (Pensionsloven §32 stk. 3) 

Opsætter tilbagebetalingskrav evt. som træk i pension.  

Der er meget stor forskel på, hvordan kommunerne forvalter dette område, men et 

realistisk bud er at ca. 20-30% af sagerne om Personligt tillæg, som gøres 

tilbagebetalingspligtigt.  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 196  Håndtering af fast periodisk revurdering 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne håndtere, at der udarbejdes en periodisk revurdering af 

personligt tillæg (f.eks. også når ydelsen gives som supplement til brøkpension) 

Det skal være muligt at opsætte en hændelse, der fører til en opgave vedr. 

revurdering af personligt tillæg. Dette kan være i form af enten dato eller interval. 

Systemet skal danne en opgave på baggrund af den opsatte notifikation. Opgaven 

skal indeholde link til sag og besked om, at der skal foretages en periodisk 

revurdering i henhold til fastsat interval. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: 
FB04 

 

 

Krav ID 197  Håndtering af revurdering af bevilling 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne modtage en hændelse fra ekstern system ang. Flytning, død, 

ændret indkomst el. lign. 

Systemet skal på den baggrund danne en opgave med link til sagen og 

begrundelse for opgavens dannelse. 

Systemet skal kunne håndtere, at der udarbejdes en revurdering af bevillingen på 

baggrund af oplysninger i opgaven (hændelsen). 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 198  Ændre/stoppe en udbetaling 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt for en Sagsbehandler at kunne ændre eller stoppe en 

udbetaling evt. på baggrund af en hændelse/opgave. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 199  Håndtering af personligt tillæg vedr. Ikke økonomisk ydelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne håndtere, at der gives en bevilling, som svarer til en ikke 

økonomisk ydelse, dvs. at borgeren får en bevilling på at få betalt eller udført en 

ydelse. Hvor faktura sendes direkte til kommune. 

Kommunens bestilling af ydelsen skal kunne gemmes som dokumentation på 

sagen. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: 
FB04 

 

 

Krav ID 200  Håndtering af personligt tillæg vedr. økonomisk ydelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne håndtere, at der gives en bevilling på en økonomisk 

ydelse, som udbetales på borgerens NemKonto, og hvor ydelsen konteres 

korrekt både af hensyn til statsrefusion, Danmarks Statistik og kommunens 

interne regnskab. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 



 

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 161 af 348 
 

5.15  Brøkpension 
 

Når en pensionist ikke har boet i Danmark længe nok til at få fuld pension, er der mulighed for at få udbetalt 

en nedsat pension, dette bliver kaldt brøkpension for pensioner givet før juli 2018, hvor der blev indført nye 

regler. Efter juli 2018 opgøres i procentandele og ikke i brøk (jf. Pensionsloven §5), samt 56 a stk. 4.  

Hvor meget pensionen nedsættes afhænger af, hvor længe pensionisten har boet i Danmark frem til 

pensioneringen. 

De pensionister, som ikke har ret til en fuld pension, har ret til at søge kommunen om et supplement til 

pensionen.  

Er førtidspensionen tilkendt før d.1.1.2003 og for alle folkepensionister kan der søges om personligt tillæg i 

henhold til pensionsloven 

Er førtidspensionen tilkendt efter d. 1.1.2003, søges efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik, hvor der gælder 

de samme regler som ved kontanthjælp.  

 

5.15.1 Forretningsproces – Behandling af supplement til brøkpension 
 

 

Figur 23 Proces for behandling af supplement til brøkpension 

 

5.15.2 Behandling af supplement til brøkpension eller procentpension 
for førtidspensionister tilkendt efter 1.1.2003  

 

Use case UC-32 Navn: Behandling af supplement til brøkpension og 
procentpension (nye førtidspensionister) 

 
Baseret på følgende lovgivning: Igangsættende aktør  
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• Aktivloven §27a Sagsbehandler 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

Vurdere behovet for og afgøre ansøgning om supplement til pension for 

borgere, som pga. optjeningskravet til førtidspension ikke kan opnå fuld 

pension. 

 

Sikre at en borger som ikke får tildelt fuld pension har et tilstrækkeligt 

økonomisk grundlag, eller om vedkommende har mulighed for at få suppleret 

op med kontanthjælp 

 

Udløsende 

begivenhed 

• Modtager besked fra UDK om ny førtidspensionist, som ikke er berettiget 

til fuld pension 

• Modtager en ansøgning om personligt tillæg fra en førtidspensionist, 

tildelt pension efter 1.1.2003 

Startbetingelser • UDK har beregnet en ny førtidspension, hvor borger ikke er berettiget 

til fuld pension 

• Borger er ikke tilkendt fuld pension og er berettiget til supplement 

Handlinger 

Systemet 

1. Modtager besked fra UDK om, at der er tilkendt en ikke fuld førtidspension, pga. opholdskrav 

2. Danner en opgave i Systemet 

Sagsbehandler 

3. Åbner opgaven  

4. Opretter en sag for ny førtidspensionist eller mapper opgaven til eksisterende 

førtidspensionssag 

5. Opretter og sender et tilpasset brev til borgeren om, at der kan søges om supplement, inkl. 

vejledning omkring ansøgning 

6. Gemmer brevet på sagen 

7. Ansøgning om supplement til pension modtages fra borger som blanket, inkl. diverse bilag 

med dokumentation 

8. Opretter sag om supplement til pension 

9. Ansøgningen gemmes på sagen  

10. Indhenter evt. yderligere oplysninger om formueforhold og evt. andre pensionsudbetalinger 

(f.eks. udenlandske pensioner) 

11. Vurderer og beregner om borgeren er berettiget til supplement 

12. Sender besked til medarbejder på Ydelsesområdet om, at håndtere den videre proces. Eller 

Sagsbehandler taster selv oplysninger i KMD Aktiv/Kommunernes Ydelsessystem 

13. Sagsbehandler noterer på supplementssagen, at der er sendt besked til Ydelsesområdet 

14. Sagsbehandlingen fortsætter i andet system 

 

Slutresultat Der er sket en vurdering af supplement til ikke fuld optjent pension og denne er 

bevilget. 
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Bemærkning: Såfremt der er tale om en ny førtidspensionist jf Lov om Aktiv Socialpolitik, LAS §27A 

stopper use casen efter pkt. 6, da ansøgningen skal sendes til Kommunernes 

Ydelsessystem (KY). 

 

Krav ID 201  Use case UC-32: Behandling af supplement til brøkpension og 
procentpension (nye førtidspensionister) 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-32 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Use case UC-33 Navn: Håndtér supplement til brøkpension (personligt tillæg) 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Pensionsloven §14 stk. 1 og § 54a, stk. 4 

• Lov om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension 
m.v. §17 stk. 2 

Opholdskommunen skal uden borgeren 

indgiver ansøgning, vurdere om borgeren 

har ret til anden hjælp, når Udbetaling 

Danmark giver afslag på pension eller 

tilkendt brøkpension (pensionsloven § 56a) 
 

Igangsættende aktør  
Sagsbehandler 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

Vurdere behovet for og afgøre ansøgning om supplement til brøkpension for 

borgere, som pga. optjeningskravet til folkepension ikke kan opnå fuld pension. 

 

Reglerne for tilkendelse af supplement til brøkpension som personligt tillæg 

gælder for folkepensionister, samt førtidspensioner tilkendt før 1.1.2003 

 

Sikre at en borger, som ikke er berettiget til fuld pension har et tilstrækkeligt 

økonomisk grundlag. 

 

Udløsende 

begivenhed 

• Modtager besked fra UDK om ny folkepensionist, som ikke er berettiget 

til fuld pension 

• En borger sender en ansøgning om supplement brøkpension. 

• Kommunen vejleder en borger og afdækker at borgeren er berettiget til 

supplement til ikke fuldt optjent pension 
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Startbetingelser • Kommunen modtager oplysninger fra UDK om en borgers tilkendelse 

af ikke fuldt optjent folkepension 

• Kommunen modtager en ansøgning om supplement til ikke fuldt optjent 

folkepension fra en borger 

• Borger er berettiget til supplement 

 

Handlinger 

Systemet 

1. Modtager en hændelse fra UDK om tilkendelse af ikke fuldt optjent pension til folkepensionist 
2. Opretter en pensionssag med oplysninger om borgeren 
3. Eller 
4. Modtager en hændelse på at der modtaget en ansøgning om personligt tillæg 
5. Danner en opgave til en Sagsbehandler 

Sagsbehandler 

6. Åbner opgaven  

7. Validerer at der er tale om en ny ikke fuldt optjent folkepension eller ansøgning fra en 

førtidspensionist tildelt pension efter gamle regler (før 1.1.2003) 

8. Opretter en sag om personligt tillæg 

9. Sender evt. et tilpasset brev til borger om, at der kan søges om supplement, inkl. vejledning 

omkring ansøgning, hvis der er tale om ny folkepensionist 

10. Gemmer brevet på sagen 

11. Ansøgning fra borger modtages som blanket, inkl. diverse bilag med dokumentation 

 

12. Ansøgningen gemmes på sagen om personligt tillæg 

13. Indhenter evt. yderligere oplysninger om formueforhold og evt. andre pensionsudbetalinger 

14. Vurderer og beregner om borgeren er berettiget til supplement (rådighedsberegning) 

a. Ved bevilling: Dokumenterer afgørelsen, fastsæt beløb til udbetaling og effektuer 
udbetaling. Dokumentation gemmes på sagen om personligt tillæg. 

b. Ved afslag: Dokumenterer afgørelsen. Dokumentation gemmes på sagen om 
personligt tillæg. 

15. Sender afgørelsesbrev/bevillingsbrev på baggrund af tilpasset dokumentskabelon inkl. 
beslutningsgrundlag, lovhenvisning og klagevejledning 

16. Ved bevilling: Sætter notifikation på sagen for revurderings tidspunkt 

Slutresultat Der er sket en vurdering af supplement til ikke fuldt optjent pension og denne er 

bevilget eller afslået. 

Bemærkninger: 
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Krav ID 202  Use case UC-33: Håndtér supplement til brøkpension (personligt tillæg) 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-33 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

5.15.4 Funktionelle krav til behandling af supplement til 
brøkpension/procentpension 

 

Krav ID 203  Håndter supplement til pensionister med brøkpension/procentpension 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne modtage besked fra Udbetaling Danmark, når der er 

igangsat udbetaling af brøkpension/procentpension.  

Det skal noteres på personsagens-/pensionssagens journal, at Udbetaling 

Danmark har bevilliget og udbetalt brøkpension/procentpension, samt at 

Kommunernes Ydelsessystem er blevet orienteret om hændelsen og 

eventuel supplementsberegning skal afgøres der.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 204  Registrer brøk brutto beløb på Pensionsoverblikket 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Brøkpensions bruttobeløb skal kunne gemmes på systemets Pension 
overblik.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 205   Opsætning af notifikation for supplement 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: I forbindelse med bevilling af supplementet, skal det være muligt at opsætte 

en notifikation om revurdering af supplementet. 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 206  Tildeling af ydelser 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kun gøre det muligt at tildele de tillæg/ydelser der er gældende 

for den pågældende brøkpensionist/procentpensionist (ny/gammel)  

F.eks. hvis vedrører igangsættelsen af en førtidspensionssag tilkendt før 

1.1.2003, så igangsættes processen for Personligt tillæg. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

5.15.5 Forretningsproces – Behandling af efterregulering af 
supplement til brøkpension/procentpension 

 

Supplement til ikke fuldt optjent pension revurderes typisk en gang om året eller hvert halve år. 

Derudover skal supplement revurderes ved ændringer i borgerens formueforhold. 

 

 

Figur 24 Proces for behandling af efterregulering af supplement til brøkpension 
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Use case UC-34 Navn: Revurdering af grundlag for supplement til 
brøkpension/procentpension 

 
Baseret på følgende lovgivning: 

• Pensionsloven §14 stk. 1 

• Lov om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig 
førtidspension m.v. §17 stk. 2 

• Pensionsloven § 56a, stk. 4 

Igangsættende aktør  
System 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

• Sikre at der ageres på ændrede formueforhold for en borger tilkendt 

supplement til ikke fuldt optjent pension 

• Periodevis revurdering af økonomiske forhold. Når der udbetales 

supplement til ikke fuldt optjent pension, skal kommunen følge op på 

om borgeren stadig er berettiget. Når der tildeles supplement til 

brøkpension/procentpension som et løbende tillæg (f.eks. personligt 

tillæg), er det vigtigt at sikre at ydelse løbende revurderes og evt. 

efterreguleres. 

Udløsende 

begivenhed 

• Hændelse fra UDK eller SKAT ang. ændrede formue eller 

indkomstforhold.  

• Minimum en gang om året bliver alle supplementssager vedrørende 

ikke fuldt optjent pension gennemgået med henblik på regulering 

Startbetingelser • Der er opsat en notifikation for revurdering (enten som en bestemt 

frekvens for den enkelte sag eller samlet for alle sager – typisk i 

november/december måned). 

• Abonnement på hændelse fra UDK og SKAT 

 

Handlinger 

Systemet 

1. Modtager en hændelse  

o fra UDK vedr. ændret pensionsudbetaling evt. ny/ændret udenlandsk pension, 

ændrede formue- eller indkomstforhold for sager med brøkpension/procentpension 

o fra SKAT vedr. ændret indkomstforhold 

2. Danner en opgave på baggrund af hændelse 

o Danner opgave på baggrund af opsat notifikation 

 

Sagsbehandler 

1. Åbner opgave og sag via link 

2. Vurderer oplysninger om, der udbetales udenlandsk eller anden pension, som ikke tidligere 

har indgået i beregningerne. 

3. Foretager en ny rådighedsberegning og gemmer denne 

4. Revurderer behov og ret til supplement til ikke fuld optjent pension 

5. Hvis dette  
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5.1. Giver ikke anledning til ændring. Gemmer dokumentation på sagen og 

udbetalingen fortsætter som hidtil. 

5.2. Giver anledning til ændring: 

6. Skriver og sender brev til borger angående evt. ændrede forhold 

7. Regulerer kommende udbetalinger i overensstemmelse med afgørelsen 

 

Systemet 

8. Gemmer rådighedsberegning med ny datostempling, så den tidligere rådighedsberegning 

stadig fremgår af sagen som gyldig i den foregående periode. 

9. Sender brevet via digital post 

10. Effektuerer det ændrede udbetalingsbeløb 

  

Slutresultat Supplement til brøkpension (som personligt tillæg) er revurderet 

Bemærkninger: 

Det er stadig pensionsafdelingen, som vurderer fortsat berettigelse også for supplement udbetalt af 

KY §27a. 

 

Krav ID 207  Use case UC-34: Revurdering af grundlag for supplement til 
brøkpension/procentpension 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-34 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

5.15.6 Funktionelle krav til behandling af supplement til brøkpension, 
som personligt tillæg 
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Krav ID 208  Efterregulering af supplement til brøkpension 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne modtage besked fra Udbetaling Danmark pension, når 

der er igangsat udbetaling af brøkpension.  

Systemet validerer om det drejer sig om en førtidspensionist tilkendt før 

1.1.2003 

Hvis vedrører igangsættelsen af en førtidspensionssag tilkendt før1.1.2003, 

så igangsættes processen for Personligt tillæg. 

Det skal noteres på personsagsjournalen, at Udbetaling Danmark har 

bevilliget og udbetalt en brøkpension til borger. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 209  Efterregulering af supplement til procentpension 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne modtage besked fra Udbetaling Danmark pension, når 

der er igangsat udbetaling af procentpension (tilkendt efter juli 2018).  

Systemet validerer om det drejer sig om en førtidspensionist tilkendt efter juli 

2018. 

Det skal noteres på personsagsjournalen, at Udbetaling Danmark har 

bevilliget og udbetalt en procentpension til borger. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

5.16  Institution  
 

5.16.1  Registrering af Institutionsophold 
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Krav ID 210  Registrering af botilbud og institution 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt for en sagsbehandler at registrere en borgers 
institutionsophold og ophold i botilbud i Systemet. Institutionsophold dækker 
bl.a. over: 

• Plejehjemsophold 

• Fængselsophold 

• Boformer efter §§ 107-110 og 192 i lov om social service 

• Ophold der er dækket af mellemkommunal refusion, §9, 
Bekendtgørelse om retssikkerhed på det sociale område: 

  

Bemærkning: Boformer efter §§ 107-110 og 192 i lov om social service kan bl.a. være: 
o Midlertidige botilbud under serviceloven §107 
o Længerevarende botilbud under serviceloven §108 
o Midlertidigt ophold i boformer for kvinder, som har været 

udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende kriser i relation 
til familie- og samlivsforhold, jf. serviceloven §109 

o Midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige 
sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i 
egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om 
aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp, jf. 
serviceloven §110 

 
Ophold der er dækket af mellemkommunal refusion, §9, Bekendtgørelse om 
retssikkerhed på det sociale område kan være: 

o Boliger efter § 115, stk. 4, jf. § 105, stk. 2, i lov om almene 
boliger m.v., 

o Institutioner under sygehusvæsenet 
o Boliger, boformer m.v., der træder i stedet for og kan 

sidestilles med boformer m.v. under § 9, nr. 1 – 4  
o En af KFUM's soldaterrekreationer drevet af KFUMs 

Soldatermission, 
o Et veteranhjem drevet af Fonden Danske Veteranhjem eller 
o Veteranbo drevet af KFUMs Soldatermission 

 
 

Forretningsbehov: FB05 

 

5.16.2 Indflytning på plejehjem, botilbud eller anden institution 

 

Use case UC-35 Navn: Indflytning på plejehjems-/institutionsplads 

 Baseret på følgende lovgivning  

• Serviceloven §§107-110 

• Retssikkerhedsloven §9 stk. 7 

• Pensionsloven §54 

• BEK nr 188 af 26/02/2013 

Igangsættende aktør 
Medarbejder/CPR-
hændelse 
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• Bekendtgørelse af lov om almene boliger 
m.v., LBK nr 1278 af 18/11/2015 (§54ff) 

 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

Beskrive forløbet og afledte handlinger, når en pensionist flytter på plejehjem 
eller institution 

Udløsende 
begivenhed 

• CPR-hændelse at en borger flytter indenfor kommunen 

• Manuel registrering at en borger flytter på institution 

Startbetingelser • Borgeren er pensionist 

• Pensionist flytter på institution 

• Der er opsat oprettelse af opgave som følge af flyttehændelsen 

Handlinger 

Systemet  

1. Registrere dato vedrørende indflytning, når 

a. der sker en CPR-hændelse at en borger flytter indenfor kommunen 

b. der sker en manuel registrering af en flytning 

 

2. Danner opgave til medarbejder om flytning 

 

Medarbejder 

3. Konstaterer at flytning er til institution 

4. Foretager manuel registrering af, at borger er flyttet på institution – startdato, slutdato og 

evt. institutionstype  

5. Ændre pensionistens og evt. ægtefælles/partners ”samlivsstatus” 

6. Udarbejder besked (blanket udenfor Systemet) til Udbetaling Danmark om indflytning på 

plejehjem, da institutionsophold har indflydelse på pensionsberegningen. Kan vælge at 

afsende denne – eller vente.  

7. Udarbejder besked (blanket udenfor Systemet) til Udbetaling Danmark om stop af evt. 

bistands- eller plejetillæg, med virkningsdato fra indflytningsdatoen 

8. Tager stilling til om betalingen for institutionsophold skal ske ved træk i pension 

 

Systemet 

9. Ajourfører oplysninger, når medarbejder har godkendt dette 

 

 

Slutresultat Systemet er ajourført med aktuelle oplysninger 

Bemærkninger:  

 

 

Krav ID 211  Use case UC-35: Indflytning på plejehjems-/institutionsplads 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-35 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  
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Forretningsbehov: FB05 

 

Use case UC-36 Navn: Indflytning på plejehjems-/institutionsplads i anden kommune 

 Baseret på følgende lovgivning  

• Serviceloven §§107-110 

• Retssikkerhedsloven §9 stk. 7 

• Pensionsloven §54 

• BEK nr 188 af 26/02/2013 

• Bekendtgørelse om betaling af social 
pension til personer visiteret til 
behandlingsophold i Danmark af 
grønlandske sociale myndigheder 
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R07
10.aspx?id=145458) 

• Bekendtgørelse af lov om almene boliger 
m.v., LBK nr 1278 af 18/11/2015 (§54ff) 

 

Igangsættende aktør 
Medarbejder/CPR-
hændelse 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

Beskrive forløbet og afledte handlinger, når en pensionist fra en anden 
kommune flytter på plejehjem eller institution. 
 
Der gælder særlige regler for grønlandske og færøske pensionister, der 
placeres på danske institutioner (jf. Pensionsloven §54). 

Der skal håndteres eventuel mellemkommunal afregning . 

Udløsende 
begivenhed 

• Hændelse om at en borger tilflytter fra anden kommune 

• Fraflytningen er effektueret af fraflytningskommune 

Startbetingelser • Borgeren er pensionist 

• Pensionist flytter på institution 

• Fraflytningen er effektueret af fraflytningskommune  

• Der er opsat oprettelse af opgave som følge af flyttehændelsen 

Handlinger 

Systemet  

1. Modtager en hændelse om at pensionist tilflytter fra anden kommune (se afsnit 5.8) 

2. Danner opgave til medarbejder om tilflytning 

 

Medarbejder 

3. Opretter sag på tilflyttet borger 

4. Konstaterer at flytning er til institution 

5. Foretager manuel registrering af, at borger er flyttet på institution i kommunen 

6. Ændrer evt. pensionistens og evt. ægtefælles/partners ”samlivsstatus” 

7. Tjekker mht. mellemkommunal afregning mht. institution og evt. 6 års regel 

8. Registrerer Bevillingskommune for institutionsophold som finansieringskommune for 

institutionsophold 

9. Udarbejder besked (blanket udenfor Systemet) til Udbetaling Danmark om indflytning på 

plejehjem, da institutionsophold har indflydelse på pensionsberegningen.  
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10. Tager stilling til om betalingen for institutionsophold skal ske ved træk i pension 

 

Systemet 

11. Ajourfører oplysninger, når medarbejder har godkendt dette 

12. Opdaterer fastsættelse af finansieringskommune 

 

 

Slutresultat Sag er oprettet og Systemet er ajourført med aktuelle oplysninger 

Bemærkninger:  

 

 

 

Krav ID 212  Use case UC-36: Indflytning på plejehjems-/institutionsplads i anden 
kommune 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-36 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

 

Krav ID 213  Registrering af flytning 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Sagsbehandler skal kunne registrere en indflytning på en institution.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

 

 

5.16.3 Fraflytning fra institution 
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Use case UC-37 Navn: Fraflytning fra institution (inkl. plejehjem) 

 Baseret på følgende lovgivning  
 

Igangsættende aktør 
Medarbejder/CPR-
hændelse 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

Beskrive handlinger og beslutninger, som relaterer sig til at en borger fraflytter 
institution 

Udløsende 
begivenhed 

• CPR-hændelse at en borger flytter  

• CPR-hændelse at en borger dør 

• Manuel registrering at en borger fraflytter en institutionsplads 

Startbetingelser • Borger er registreret med bopæl på institution 

Handlinger 

Systemet 
1. Registrere dato vedrørende fraflytning, når 

a. en CPR-hændelse at en borger flytter  
b. der sker en manuel registrering af en flytning 
c. Samlivsstatus ændres, i forhold til om borger flytter tilbage til ægtefælle eller om 

ægtefællen fortsat bor på institution 
2. Finansieringskommune genberegnes 
3. Danner opgave til medarbejder om flytning 

 
Medarbejder 

4. Åbner opgave 
5. Ændrer Samlivsstatus – ændres ligeledes for ægtefællen i forhold til om ægtefællerne har 

samme eller forskellig bopælsadresse 
6. Udarbejder besked til Udbetaling Danmark, så borger eller evt. begge ægtefællers pensioner 

kan genberegnes, med virkning fra den 1. efter udflytningsdagen. Kan vælge at afsende 
denne – eller vente.  

d. Hvis medarbejder venter, skal der dannes en opgave til medarbejderen efter [XX] 
dage. (Hvor XX er en lokalt opsat parameter) 

7. Tjekker for om der ligger en bevilling til bistands- eller plejetillæg, som tidligere er stoppet i 
forbindelse med indflytning på institution 

e. Hvis ja (der foreligger en bevilling): Skal denne genoptages ved at give besked til 
Udbetaling Danmark  

8. Får præsenteret ændringer i samlivsstatus og skal godkende denne 
9. Undersøger om der er betalingsordning og i så fald stoppes denne  

 
Systemet 

10. Ajourfører oplysninger, når medarbejder har godkendt dette 
 
 

Slutresultat Sagen er ajourført og lukket, og borgeroplysninger er ajourført. 

Bemærkninger:  
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Krav ID 214  Use case UC-37 Fraflytning fra institution (inkl. plejehjem) 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-37 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 215  Fraflytning af institution 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne registrere og agere på, hvis en borger fraflytter 
kommunen (CPR-hændelse) og borgeren er på institution i kommunen.  
Dvs. Systemet skal danne en besked, hvis en borger på en institution 
fraflytter kommunen. 
 
Systemet skal: 

• Genberegne finansieringskommune 

• Fraflytningsdatoen skal registreres på sagen 

• Danne en opgave til medarbejder om fraflytning fra institution 
  

Bemærkning: Det er vigtigt, at medarbejderen får besked om en fraflytning fra en institution, 
da der er mange forskellige parametre der skal følges op på. 

Forretningsbehov: FB05 

 

 

Krav ID 216  Fraflytning af institution midt i måned 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne håndtere at en fraflytning sker midt i en måned, så der 

kun skal betales for den faktiske periode, eller den periode borgeren er 

forpligtet til i forhold til opsigelse. 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB05 

 

5.17 Øvrige ydelser 
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Som pensionist er det muligt at søge forskellige tillæg, afhængigt af borgerens økonomiske og 

helbredsmæssige situation.  

 

5.17.1 Use case – Behandl tillægsydelse 

Som en sagsbehandler ønsker jeg at kunne bevilge og udbetale tillægsydelse til en pensionist, hvis 

vedkommende er berettiget.  

 

Use case UC-38 Navn: Behandl tillægsydelse 
 

Baseret på følgende lovgivning: 

• Bekendtgørelse af lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. § 

 

Igangsættende aktør  
Sagsbehandler 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

Håndtere en ansøgning om tillægsydelse.  

  

Udløsende 

begivenhed 

Kommunen modtager en (manuel) ansøgning om tillægsydelser fra en borger. 

Startbetingelser 
Borgeren ansøger om tillægsydelse 

Handlinger 

Medarbejder 

1. Opretter en sag om tillægsydelser og angiver relevante oplysninger inkl. angivelse af 

sagstype 

2. Gemmer ansøgningen på sagen 

Systemet 

3. Validerer løbende om nødvendige oplysninger er til stede og formatet er korrekt 

4. Viser den nyoprettede sag  

5. Verificerer om sagen opfylder kriterierne for tillægsydelsen 

6. Præsenterer en oversigt over mulige ydelser, der manuelt kan udbetales af systemet 

Medarbejder 

7. Vælger en af de forud definerede ydelser og indtaster evt. beløb og udbetalingsfrekvens 

8. Noterer begrundelse for bevillingen på sagen 

9. Godkender oplysninger om bevillingen eller afslag 

10. Udskriver standardbrev bevillings- eller afslagsbrev 

Systemet 
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11. Bevillings-/afslagsbrevet sendes til borger 

Ydelsen sendes til effektuering og til udbetaling hos Udbetaling Danmark 

Slutresultat • Ansøgning om tillægsydelse er behandlet (bevilliget eller afslået). 

• Bevillingsbrev er sendt til borger 

Bemærkninger: 

 

 

Krav ID 217  Use case UC-38 Behandl tillægsydelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-38 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

5.17.2 Funktionelle krav til tillægsydelser 

 

Krav ID 218  Ydelsessortiment 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at bevillige en ydelse iht. ydelsessortimentet i 

Ydelsesklassifikation.  

 

Det skal i den forbindelse oprettes en sag på ydelsen og ydelsen skal kunne 

anvises til betaling på lige fod med andre ydelser. 

  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: 
FB04 

 

 

Krav ID 219 Tildel ydelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at tildele en ydelse fra det oprettede Ydelseskatalog. 
 

Bemærkning: Se krav til Ydelseskatalog i andet krav 
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Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 220  Ydelser efter Serviceloven 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at bevillige en ydelse iht. Serviceloven.  

  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 221  Modtag manuel ansøgning og opret sag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Sagsbehandler skal kunne oprette en manuel sag vedrørende en ansøgning 

på en ydelse efter ansøgning fra en borger.  

  

Bemærkning: Ansøgningerne vedrører bl.a.:  

• Invaliditetsydelse  

• Bistandstillæg  

• Plejetillæg 

 
Se yderligere beskrivelse nedenfor. 
 
Systemet skal forberedes for endnu ikke definerede ansøgnings- og 
ydelsestyper. 

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 222  Send besked til Udbetaling Danmark om ændringer i tillægsydelser 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at stoppe udbetalingen af tillægsydelser og gøre en 

førtidspension hvilende. 

 

Udbetaling Danmark skal orienteres om dette, jf. UDK blanket 255.   

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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5.17.3 Invaliditetsydelse 

Invaliditetsydelse er en ydelse, som kan tilkendes personer der er tilkendt pension før 1.1.2003, der trods 

svær invaliditet har valgt at blive på arbejdsmarkedet, eller til borger med en alvorlig høreskade, som 

medføre alvorlige kontaktvanskeligheder. Begrebet bortfaldt i forbindelse med førtidspensionsreformen pr. 

1.1.2003.  Personer, som var tilkendt ydelsen før 1.1.2003, bevarer ydelsen uændret. 

Borgere, der modtager invaliditetsydelse, tilkendt efter § 21 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig 

og almindelig førtidspension mv., er omfattet af servicelovens § 100. Disse borgere kan derfor modtage 

merudgiftsydelse efter servicelovens § 100 samtidig med, at de bevarer invaliditetsydelse, når de opfylder 

betingelserne for både merudgiftsydelsen og invaliditetsydelsen. 

Borgere, der modtager invaliditetsydelse, betragtes ikke som førtidspensionister i forhold til lov om højeste, 

mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og servicelovens § 100 og kan dermed ikke 

søge tilskud i lighed med dem der reelt får udbetalt førtidspension. 

Hvis en borger, der modtager invaliditetsydelse, samtidig modtager bistands- eller plejetillæg efter reglerne 

i § 16 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., vil borgeren ikke 

samtidig kunne modtage merudgiftsydelse efter servicelovens § 100 til udgifter som dækkes af bistands- 

eller plejetillægget. Det vil sige, at når en borger er tilkendt bistands- eller plejetillæg, kan en udgift, der 

dækkes af bistands- eller plejetillægget, ikke medregnes ved udmålingen af merudgiftsydelsen. 

Krav ID 223  Opret invaliditetsydelsessag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at oprette en sag på invaliditetsydelse, når en borger 

søger om dette. 

Ydelse tilkendt efter gamle pensionslov og er reguleret af denne. 

 

Lovgrundlag: 

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 

almindelig førtidspension m.v., § 21, §36, § 44. 
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Bemærkning: Fra 1.7.2008 er reglerne om frakendelse af førtidspension og 

invaliditetsydelse afskaffet for alle med tilkendt førtidspension efter reglerne 

før 1.1.2003. I stedet for kan den fra 1.7.2008 gøres hvilende. 

Ved væsentlig arbejdsindtægt kan pensionen gøres hvilende. Med hvilende 

pension forstås, at pensionen kan genoptages uden yderligere ansøgning, 

såfremt betingelserne for hvilende pension ændres. 

Alle pensionister med hvilende pension skal tilkendes invaliditetsydelse uden 

forudgående individuel vurdering. Personer, der ved lovens ikrafttrædelse 

1.7.2008 har hvilende pension, skal efter anmodning til kommunen tilkendes 

invaliditetsydelse. 

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 224  Modtag besked fra Udbetaling Danmark 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne modtage besked fra Udbetaling Danmark ved afslutning 

af en sag vedr. udbetaling af Invaliditetsydelse.   
Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

5.17.4 Bistands- og plejetillæg 

Bistandstillæg og plejetillæg kan søges af personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, som modtager 

førtidspension eller invaliditetsydelse efter pensionsloven før 2003. 

Hvis man har fået tilkendt bistands- eller plejetillæg, inden man når folkepensionsalderen, udbetales det 

fortsat sammen med folkepensionen. Tillægget tilkendes uafhængigt af ansøgerens økonomiske situation 

og afhænger alene af borgerens plejebehov. Afgørelsen træffes af kommunen. 

Der kan tilkendes bistandstillæg, når en person har et vedvarende behov for personlig bistand fra andre. 

Det kan være brug for hjælp til personlig hygiejne, toiletbesøg, måltider og lignende situationer. 

Der kan tilkendes plejetillæg, hvis invaliditeten kræver vedvarende pleje eller tilsyn, der gør det nødvendigt, 

at der til stadighed er en anden person til stede. 

Bistands- og plejetillæg udbetales til pensionisten eller til modtageren af invaliditetsydelse. Beløbene er 

ikke indtægtsafhængige og de er skattefrie. 
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Bistandstillæg og plejetillæg bortfalder, hvis man flytter i plejebolig, da man der forventes at få den 

nødvendige bistand og pleje. Bistands- og plejetillæg skal også frakendes, hvis man ikke længere opfylder 

betingelserne. 

Baseret på følgende lovgivning: 

Nr. 1164 af 19. december 2003 
 
Beskæftigelsesministeriet 
LF 2 03/04 
Jf. lovbek. nr. 1209 af 17. november 2017 
Ændringer siden seneste lovbekendtgørelse 

KL blanket til UDK: https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/udk261.pdf 

 

Krav ID 225  Behandl sag om Bistands- eller plejetillæg 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt for sagsbehandler at oprette en sag vedr. bistands- 
eller plejetillæg.  

Systemet skal give sagsbehandler mulighed for at taste de nødvendige 
oplysninger, der kræves for, at der kan træffes en afgørelse.  

Bemærkning: Der er ikke nogen formaliseret ansøgningsblanket eller 

selvbetjeningsløsning til området.  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

 

Krav ID 226  Valider oplysninger  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal opstille valideringskriterier, som sagsbehandler skal kunne 

tage stilling til.  

Bl.a. at bistands-/plejetillæg er tilkendt før 1. januar 2003. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

 

http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=lfo20034002
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20031164-full&q=h%c3%b8jeste%2c+mellemste&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk#xxxx
https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/udk261.pdf
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Krav ID 227  Stop Bistands-/plejetillæg 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for Medarbejder at stoppe et bistands-
/plejetillæg.  

• Datoen for stop af tillægget skal fremgå af sagen. 

• Systemet skal kunne modtage en hændelse fra Udbetaling Danmark 
når Udbetaling Danmark har stoppet tillægget, og denne besked skal 
gemmes i journalen.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov:  

 

5.17.5 Plejevederlag 

 

Kommunen kan efter ansøgning bevillige plejevederlag til Personer, som passer en nærtstående, der ønsker 

at dø i eget hjem. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig 

vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller 

forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig el.lign. Det er endvidere en betingelse, at den syge 

er indforstået med etableringen af plejeforholdet. 

Baseret på følgende lovgivning: 

LBK nr 369 af 18/04/2017 kap. 23 

 

Krav ID 228  Opret plejevederlag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at oprette en sag, når en borger søger om plejevederlag.  

Bevillingsdato af plejevederlag skal fremgå af pensionssagen som 

journalnotat (bl.a. af hensyn til 6 årsreglen, som følge af stop af udbetaling) 

og plejevederlagssagen. 

 

Bemærkning: Plejevederlag (KLE 32.18.14) 

Nødvendige merudgifter (KLE 32.18.08) 

 

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 229  Sæt pension i bero 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Hvis kommunen bevilger plejevederlag, skal det skal være muligt at sætte 

denne i bero.  

 

Bemærkning: Hvis kommunen bevilger plejevederlag og pensionen sættes i bero skal 

denne periode indgå i beregningen for 6-årsreglen.  

Forretningsbehov: 
FB04 

 

Krav ID 230  Stop plejevederlag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Når plejevederlaget stoppes, skal der starte en procesguide, der skal sikre, 

at der sendes besked til Udbetaling Danmark om at genoptage 

pensionsudbetalingen. 

Når plejevederlaget stoppes, skal der dannes et journalnotat på 

pensionssagen, at pensionsudbetalingen genoptages. 

Bemærkning: Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. Ved den 

plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter 

dødsfaldet. Den plejekrævendes indlæggelse af kortere varighed på sygehus 

eller lignende medfører ikke i sig selv bortfald af plejevederlag. 

 

Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis træffe afgørelse om ophør af 

retten til plejevederlag, hvis pleje i hjemmet ikke fortsat kan anses for 

hensigtsmæssig. 

 

Forretningsbehov: FB04 

 

5.17.6 Nødvendige merudgifter (handicapkompenserende ydelser) 

 
Kommunen kan dække nødvendige merudgifter ved forsørgelse til borgere mellem 18 år og 

folkepensionsalderen. 

Formålet med ydelsen er, at den medvirker til, at en borger med varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne og dennes familie kan leve så normalt som muligt. 

For at få bevilget denne hjælp skal der være tale om en varig og svært nedsat funktionsevne, hvis 

konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes 

ind med væsentlige hjælpeforanstaltninger.  
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Der skal også være tale om behov, borgeren ikke ville have haft uden den nedsatte funktionsevne. Behovet 

vurderes i forhold til raske personer på samme alder og i samme livssituation. 

Baseret på følgende lovgivning:  

• BEK nr. 39 af 20/01/2012 

• BEK nr. 1434 af 23/12/2012 

• Serviceloven §100 

• VEJ nr. 9246 af 30/04/2014  

• Vejledning om særlig støtte til voksne, VEJ nr 10 af 15/02/2011(I denne vejledning uddybes 

servicelovens regler om særlige støttetilbud til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 

samt tilbud til stofmisbrugere m.v.) 

 

Krav ID 231  Bevilling af handicapkompenserende ydelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at bevillige en ydelse til en borger med nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne. 

Bemærkning: Bevilling af ydelsen vurderes ud fra modtaget ansøgning. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 232  Opret sag om handicapkompenserende ydelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt i systemet at oprette en sag, hvis en borger har søgt 

handicapkompenserende ydelse.  
 

Bemærkning: Eksempler på sandsynliggjorte merudgifter: 

• Kost og diætpræparater  

• Sagkyndig bistand 

• Diætpræparater, der dækkes af regionerne  

• Medicinudgifter  

• Privat sygeforsikring 

• Befordring 

• Andre driftsudgifter ved befordring i egen bil 

• Hjælpemidler 

• Handicapbil 

• Ledsagelse 

• BPA (Borgerstyret, personlig Assistance) 

• Boligindretning 

 

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 233  Ændre handicapkompenserende ydelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at ændre ydelsen med virkning fra den efterfølgende 

måned. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 234  Stop handicapkompenserende ydelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at stoppe handicapkompenserende ydelse, når borgeren 

opnår ret til folkepension. 

Systemet skal give besked, når borgere med handicapkompenserende ydelse 

opnår ret til folkepension. 

Bemærkning: Har man opsat folkepensionen, kan mérudgiftsydelsen fortsat udbetales. 

Forretningsbehov: FB04 

 

 

5.17.7 Praktisk hjælp – servicetræk i pension 
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Krav ID 235  Servicetræk i pensionen 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at oprette en sag, hvis en borger er visiteret til praktisk 

hjælp. 

Praktisk hjælp kan bl.a. dække over: 

• Madlevering 

• Hjælp med vasketøj 

• Døgnophold 

• Havehjælp/snerydning 

• Transport (f.eks. til dagcenter) 

• Husleje til bosteder 

 

Sagen oprettes med bl.a. 

• Datointerval 

• Beløb 

• Mulighed for individuel tekst  

Hvis borgerens egen betaling skal trækkes i pensionen, skal UDK have 

besked om beløb og start og sluttidspunkt. For træk i pension se andet krav. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB07 

 

 

Krav ID 236  Sæt bevilling om praktisk hjælp/servicetræk i bero 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at sætte praktisk hjælp/servicetræk i bero i perioder 

uden det kræver ny bevilling, f.eks. ved sygehusindlæggelse. Borgeren skal 

kun faktureres for faktisk leveret service. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB07 

 

Krav ID 237  Stop praktisk hjælp/servicetræk 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at stoppe servicetræk, f.eks. når en borger kommer på 

plejehjem eller afgår ved døden. 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB07 

 

 

5.18 Udbetaling af ydelser  
 

5.18.1 Oprettelse af bevilling  

Når der er tildelt en ydelse til en borger, skal der oprettes en bevilling på den ydelse. Bevillingen indeholder 

oplysninger om bevillingens størrelse og planen for udbetalingen af denne. Bevillingen oprettes ligeledes  i 

Ydelsesindekset, hvor andre systemer kan se den. Oplysningerne trækkes automatisk til Ydelsesindekset.    

 

Figur 25 Proces for oprettelse af bevilling 

 

Use case UC-39 Navn: Opret bevilling 

 Baseret på følgende lovgivning  
 

 

Igangsættende aktør 
Medarbejder 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

Når en borger tildeles et personligt tillæg, helbredstillæg el.lign. skal der 

oprettes en bevilling, der angiver vilkårene for ydelsen. 

Udløsende 

begivenhed 

Kommunen har vurderet at en borger har behov for tillæg til pensionen.  

Startbetingelser • En borger er blevet tildelt en ydelse 

• Der er oprettet en sag med en ansøgning 

 

Handlinger 

Medarbejder 

1. Opretter en bevilling i Systemet. 
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2. Udarbejder og opretter en effektueringsplan på bevillingen 

 

Systemet 

3. Opretter bevilling i ydelsesindeks 

 

Medarbejder 

4. Udarbejder og sender bevillingsskrivelse til borger  

5. Indkoder evt. engangstillæg/løbende bevilling i Systemet eller et økonomisystem 

6. Udarbejder journalnotat på sagen  

 

 

Slutresultat Der er oprettet en bevilling med en effektueringsplan 

Alternativt:   

 

Sluttilstand  

Bemærkninger:  

Såfremt der ikke er oprettet en sag i forvejen – f.eks. når det er kommunen der initierer et evt. tillæg 

– skal medarbejderen først oprette en sag. 

 

Krav ID 238  Use case UC-39: Opret bevilling 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-39 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 239 Tilknyt ydelse til sag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal, når der bevilges en Ydelse, knytte den til sagen og hvis det er 

en kommunalt udbetalt ydelse, skal der laves en Effektueringsplan, samt 

gives mulighed for at ændre ydelses- og bevillingsmodtager.  

Ydelsesmodtager er default: Sagens primær part 

Bevillingsmodtager er default: Sagens primær part. 

Bemærkning:   

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 240  Opret bevilling/Ydelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at oprette en bevilling i Systemet. Bevillingen indeholder 

bl.a. følgende oplysninger: 

• ID på bevilling (oprettes evt. automatisk af systemet) 

• Start-/slutdato 

• Evt. plan (f.eks. engangsudbetaling/løbende)  

• Beløb (evt. max-beløb) 

• Frekvens 

  
Bemærkning: De præcise oplysninger på en bevilling fastlægges i den relevante Etape. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 241  Opret Effektueringsplan 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at oprette en effektueringsplan på en bevilling i 

Systemet.  

 

Systemet skal således sikre, at de oplysninger, som er nødvendige for 

effektuering og bestilling af udbetalinger gemmes på sagen, så de kan 

vedligeholdes og bruges ved efterfølgende effektueringer af udbetalinger. 

Systemet skal sikre, at effektueringsplaner oprettes i henhold til Lovgivningen, 

sagens oplysninger og de oplysninger, som er konfigureret i Systemet for den 

aktuelle Ydelsesart, kalender for beregning, effektuering og udbetaling. 

  
Bemærkning: De præcise oplysninger på en effektueringsplan fastlægges i den relevante 

Etape. 

Forretningsbehov: FB04 

 

 



 

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 190 af 348 
 

Krav ID 242  Ændring af Effektueringsplan 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at foretage ændringer i en effektueringsplan. 

 

• Brugeren kan ændre de nødvendige oplysninger om effektuering i 

sagen.  

• Brugeren skal kunne indberette de nødvendige oplysninger, så sagen 

effektueres samtidig med almindelig masseindberetning af 

udbetaling, f.eks. ved sagsbehandling af mange sager af behandling 

af fodpleje. 

• Brugeren skal kunne indberette de nødvendige oplysninger til, at 

Systemet kan danne et straksudbetalingsbilag. 

  
Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 243  Ændring med tilbagevirkende kraft 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Bevillinger skal kunne håndteres med tilbagevirkende kraft.  

  
Bemærkning: F.eks. hvis en ydelse skulle have været ændret pr. 1. januar, men det 

opdages først i starten af marts. 

Forretningsbehov: FB04 

 

 

5.18.2 Udbetaling af ydelse 

 

 

Figur 26 Proces for effektuering af bevilling 
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Use case UC-40 Navn: Effektuer bevilling 

 Baseret på følgende lovgivning  
 

 

Igangsættende aktør 
Medarbejder 

Formål, beskrivelse 

og afgrænsning 

Udbetaling af en ydelse følger en effektueringsplan, der opdateres løbende 

afhængigt af ydelsen samt eventuelle træk der skal dækkes først. Ydelsen skal 

bogføres og lægges i Ydelsesindeks. 

At udarbejde en udbetalingsspecifikation til borgeren. 

Udløsende 

begivenhed 

Kommunen har vurderet at en borger har behov for tillæg til pensionen og det 

er tid til udbetaling.  

Startbetingelser • En borger er blevet tildelt en ydelse 

• Der er oprettet en sag med en ansøgning 

 

Handlinger 

Medarbejder 
1. Opdaterer evt. effektueringsplanen for den pågældende ydelse, f.eks. hvis størrelsen på 

ydelsen er ændret eller hvis der inden udbetaling skal trækkes penge fra ydelsen 
 
Systemet 

2. Initierer udbetaling af ydelse 
3. Sender besked til NEM kontosystemet vedr. udbetaling af en ydelse 
4. Bogfører effektueringen 
5. Effektuering lægges i Ydelsesindeks 
6. Danner udbetalingsspecifikation, der sendes til borgeren 

 
 

Slutresultat • Ydelse er udbetalt og effektuering er lagt i Ydelsesindeks. 

• Udbetalingsspecifikation er dannet 

Bemærkninger:  

 

 

Krav ID 244  Use case UC-40: Effektuer bevilling 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-40 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 245  Frekvens for udbetaling 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at sætte en udbetaling til effektuering efter et fast 

defineret tidsinterval 

• Daglig – straksudbetaling 

• Månedlig – ved automatisk gennemgang af alle effektueringer 

  
Bemærkning: Straksudbetalinger oprettes typisk til udbetaling den efterfølgende dag.  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 246  Tidsfrist ved udbetaling 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Der skal være defineret et fast tidspunkt for, hvornår udbetalinger skal være 

indberettet for at komme med i en månedskørsel. 

  
Bemærkning: Fristen er i dag omkring d. 20. i måneden. Denne frist må ikke være kortere. 

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 247  Overblik over udbetalte ydelser 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
For alle pensionister skal det være muligt på personoverblikket at se et 
overblik over bevilligede og udbetalte ydelser. Dette dækker bl.a.: 

• Pensionsudbetalinger (udbetalt af UDK) 

• Helbredstillægsydelser 

• Personligt tillæg 

• Supplement til brøkpension 

• Bistands-/plejetillæg 

• Plejevederlag 

• Alle de foretagne servicetræk  

• Alle former for tilbagebetaling/regulering af ydelser  
  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 248 Udbetalingsmeddelelse ved straksudbetaling  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal ved straksudbetalinger danne en udbetalingsmeddelelse til 
borgeren, der indeholder bl.a. følgende oplysninger: 

• Ydelsestype (type og tekst (og evt. kode) 

• Udbetalingsdato  

• Beløb (brutto og netto, hvis tilgængelig)  

• Ydelsesmodtager (cpr. nr/cvr-nr. og navn)  

Bemærkning: Udbetalingsmeddelelser sendes kun ved straksudbetalinger ud over 
månedskørslen. 

Forretningsbehov: FB07 

 

Krav ID 249 Udbetalingsspecifikation 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt for hver månedlig udbetaling/leveret service at sende en 
udbetalingsspecifikation til borgeren. 
 
Specifikationen skal bl.a. indeholde: 

• Borgernavn, adresse, cpr-nr 

• Måned og årstal for udbetalingsspecifikation  

• Ydelsestype i klart forståelig tekst (ikke kode), ydelsesbeløb og 
rådighedsdato. 

• En opsummering af ydelser udbetalt i alt (totalt beløb). 

• Information om oplysningspligt 

• Klagevejledning 

• Evt. en tilføjet tekst (meddelelse), som standardtekst, der skal med ud 
på udbetalingsspecifikationer til alle modtager hver gang. 

• Evt. en tilføjet tekst/meddelelse i en bestemt måned og/eller periode til 
alle modtagere 

• Evt. en tilføjet tekst/meddelelse i en bestemt måned og/eller periode 
til modtagere af en bestemt ydelse. 

  

Bemærkning: Kommunens logo og kontaktinformationer skal fremgå af 
udbetalingsspecifikationen. Layout skal passe til A4-side(r). Placering af 
informationstekst og data TBD. 

Standardtekster oprettes af en administrator i kommunen. 

Det skal afklares præcis hvad udbetalingsspecifikationen skal indeholde og 
hvordan den skal opsættes. 

Forretningsbehov: FB07 
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Krav ID 250 Sende udbetalingsspecifikation 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Udbetalingsspecifikationen skal kunne sendes som digital post, men skal også 
kunne sendes som almindelig post. 

Bemærkning  

Forretningsbehov: FB07 

 

 

Krav ID 251 Udbetalingsspecifikation/-meddelelse gemmes på pensionssag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gemme udbetalingsspecifikation og udbetalingsmeddelelse til 
borgeren på pensionssagen.  

Bemærkning  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

5.19 Opkrævning fra borgere 
I en række situationer har kommunen brug for at kunne opkræve beløb fra en pensionist. 

Det kan overordnet være  

▪ For meget udbetalte ydelser 

(jf. Pensionsloven §42, Gammelførtidspensionloven §42) 

▪ Tilbagebetalingspligtige økonomiske ydelser fra kommunen 

(jf. Pensionsloven §32 stk. 3 og §43, Gammelførtidspensionloven §30 stk. 4 og §43) 

▪ Serviceydelser med egenbetaling 

(Serviceloven §161) 

Opkrævning af disse beløb kan ske gennem kommunens debitor-system, men som en service til borgerne 

kan kommuner også vælge at tilbyde træk direkte i pensionen inden den udbetales. Trækket forudsætter en 

fuldmagt fra pensionisten eller dennes værge og er begrænset til ydelser med lovhjemlet egenbetaling. 

Eftersom selve trækket ikke er direkte lovhjemlet, baserer det sig på en særskilt aftale, som er indgået 

mellem  KL og UDK, og som regulerer de administrative procedurer for trækket. 
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Det drejer sig overordnet om, at kommunen forpligter sig til at sørge for at have den fornødne aftale med 

pensionisten, at UDK skal holdes skadesfri udover den almindelige drift, og at uretmæssige træk således 

altid skal tilbagebetales af kommunen.  

 

Træk i ydelser eller udbetaling kan rent praktisk opdeles i trækanmodninger, som en Bruger opretter direkte 

i Systemet og trækanmodninger, som løbende specificeres af 3. part ved hjælp af en systemintegration til 

Systemet. 

De træk, som skal indeholdes i UDK’s pensionsudbetalinger formidles med en månedlig trækanmodning, 

som afsendes før UDK’s udbetalingskørsel. Efterfølgende får Systemet en tilbagemelding fra UDK om 

hvilke træk eller dele af trækanmodninger, som er blevet gennemført. 

 

5.19.1 Oprettelse af træk i pension  
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Figur 27 Proces for oprettelse af træk i pension 
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Use case UC-41 Navn: Oprettelse af træk 

 Baseret på følgende lovgivning  
Trækket er aftalebaseret 

Igangsættende aktør 
Medarbejder 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

Kommunen kan vælge at trække egenbetaling af serviceydelser, som fx 
husleje for en kommunal institutionsplads, fra pensionen før udbetaling, 
fremfor at udbetale den fulde ydelse og indkræve beløbet efterfølgende.  

Udløsende 
begivenhed 

Husleje for den tilkendte institutionsplads er beregnet, og det er aftalt, at denne 
skal betales direkte ved træk i pensionen. 

Startbetingelser Der er indgået aftale om træk. 
Den relevante træktype er allerede oprettet i Systemet 

Handlinger 

1. MedarbejderÅbner den relevante pensionssag i Systemet 
2. Vedhæfter aftale om træk mellem kommunen og borgeren til sagen 

 
3. SystemetIndlæser dokumentet og vedhæfter det til sagen 

 
Medarbejder 

4. Vælger den relevante træktype 
5. Angiver en startdato, men ikke altid slutdato 
6. Anfører konkret huslejebeløb 
7. Godkender trækket 

 
Systemet 

8. Stempler i journalen, hvilket træk der er oprettet 
9. Gemmer trækket til senere udbetaling 
10. Markerer status for trækket som ”Oprettet” 

 
Afventer frist for aflevering af trækanmodninger til UDK’s månedskørsel 
 
Systemet 

11. Samler alle trækanmodninger og afsender dissetil UDK 
12. Modtager kvittering fra UDK 
13. Markerer træk som ”Afsendt” 

 

Slutresultat Der er oprettet og afsendt trækanmodning til UDK  

Bemærkninger:  

Oprettelse af træktyper er beskrevet i afsnit 5.4.7 Opsætning af træk i ydelse. 

 

 

 

Krav ID 252  Use case UC-41: Oprettelse af træk 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-41 skal være opfyldt. 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 253  Modtagelse af eksterne træk  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt at oprette trækanmodninger ved hjælp af integration 
til serviceleverandører. 

Bemærkning: Trækket forudsætter oprettelse af en matchende træktype. 
Integrationen vil være Tillæg/fradrag snitfladen (TF-snitfladen) Jf. afsnit 6.2.4.14 
Serviceleverandør. 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 254  Afsendelse af trækanmodning  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne afsende trækanmodninger til UDK og sætte status for 
trækkene, når UDK har kvitteret for anmodningen. 
 
Trækanmodninger sendes månedligt, så dette overholder UDK’s frister for 
modtagelse af træk. 

Bemærkning: Der skal anvendes snitfladen SF6110. 

Forretningsbehov: FB05 

 

 

Krav ID 255  Træk i kommunale ydelser  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt at foretage trækket fra udbetalinger af kommunale 

ydelser fremfor overførsel til træk i UDK.  

Bemærkning: Hvilken myndighed, der skal foretage trækket, skal fremgå af den enkelte træktype. 

Forretningsbehov: FB05 
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Krav ID 256  Rettelse i træk  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Medarbejder at rette i en trækanmodning, 

indtil der er afsendt en anmodning eller foretaget et træk., Efter afsendelse af 

anmodningen  skal det være muligt at kunne duplikere, anmodningen som et nyt 

træk med fremskudte datoer. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 257  Næste mulige træk 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal til hver en tid kunne vise, hvad det næste mulige kørselstidspunkt 

er for træk i såvel UDK som kommunens udbetalinger.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

 

5.19.1 Opfølgning på træk 
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Figur 28 Proces for opgørelse af træk i pension eller ydelse  

 

Use case UC-42 Navn: Opfølgning på træk 

 Baseret på følgende lovgivning  
Trækket er aftalebaseret 

Igangsættende aktør 
Medarbejder 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

Efter at UDK har gennemført en pensionsudbetaling, skal kommunen 
kontrollere, at et bestilt træk er blevet gennemført. 

Udløsende 
begivenhed 

Systemet modtager en trækspecifikation fra UDK.  

Startbetingelser Trækket har kunnet gennemføres. 

Handlinger 

Systemet 
1. Modtager trækspecifikation fra UDK 
2. Gennemgår specifikationen og genererer tilsvarende Hændelser 

 
Medarbejder 

3. Åbner en liste, der viser alle træk, der var anmodet om i denne måned opdelt på status 
(gennemført helt/delvist eller afvist, ikke gennemført) 

4. Konstaterer at trækkene er gennemført som planlagt. 
 
 

Slutresultat Kommunen har konstateret, at trækket er gennemført som anmodet. 
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Alternativt: Trækket har ikke kunnet gennemføres 

Fra 1 og 2 som ovenstående. 
Systemet 
3a. Opretter en Opgave ud fra Hændelsen ”Træk ikke gennemført” i henhold til konfigurationen af 
denne. 
 
Medarbejder 
4a. Åbner sin opgaveliste 
5a. Klikker på opgaven og åbner dermed den relevante sag 
6a. Kopierer trækket til næste måned 
 

Sluttilstand Kommunen har konstateret, at trækket ikke kunne gennemføres og har handlet på 

sagen. 

Bemærkninger:  

 

 

 

Krav ID 258  Use case UC-42: Opfølgning på træk 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Use case UC-42 skal være opfyldt. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 259  Modtagelse af trækspecifikation 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne modtage trækspecifikationen fra UDK, som angiver, 
hvilke træk der har kunnet gennemføres og i hvilken grad. 

Bemærkning: Der skal anvendes snitfladen SF6111 

Forretningsbehov: 
FB05 

 

Krav ID 260  Opdatering af status for træk 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne opdatere status for det enkelte træk på baggrund af 
kvittering for trækanmodning og trækspecfikation fra UDK, samt status på 
træk i kommunale ydelser. 

Bemærkning: Der skal reageres på SF6110, SF6111 og interne hændelser. 
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Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 261  Visning af status på træk 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal løbende kunne vise status på alle oprettede træk og for hver kørsel 
hvor er gennemført eller forsøgt gennemført. 
 
Herunder visning af evt. delvist gennemførte træk. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 262  Kontering af beløb vedrørende træk i pension foretaget af UDK 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne rekvirere omkontering af beløb vedrørende træk i 
pensionen foretaget af UDK. Konteringen skal kunne fordele sumposteringer 
på bankkonti til postering på personniveau på de relevante 
mellemregningskonti, som er angivet for de respektive træktyper. 

Bemærkning: Der skal anvendes snitfladen SF1590_A 
 

Forretningsbehov: 
FB05 

 

Krav ID 263  Kontering af træk i kommunen 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne rekvirere omkontering af beløb vedrørende træk i 
kommunens egne ydelser. Konteringen posterer beløb fra 
mellemregningskonto vedr. træk i kommunale ydelser i Systemet til de 
relevante mellemregningskonti, som er angivet i de respektive træktyper. 

Bemærkning: 
Der skal anvendes snitfladen SF1590_A 
 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 264  Visning af konteringer vedr. træk 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
Systemet skal kunne vise alle de konteringer, som Systemet har rekvireret i 
kommunernes ERP-systemer, med status for gennemførelse af konteringen. 

Bemærkning:  
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Forretningsbehov: FB05 

 

 

5.20 Administration af en borgers udbetalinger 
Kommunen kan vælge at administrere en borgers pensionsudbetaling. Det kan ske som en kommunal 

afgørelse eller efter aftale med pensionisten. Administrationen betyder, at kommunen får udbetalt 

borgerens pension  og betaler en aftalt andel af borgerens faste udgifter, hvorpå det resterende beløb 

udbetales til borgeren i en eller flere rater.  

Administration adskiller sig således fra træk i pension ved at dække hele borgerens pension. Kommunen 

kan foretage træk i en pension, hvorpå resten administreres af kommunen. Det administrerede beløb er 

fortsat ejet af borgeren, men holdes af kommunen for borgeren, indtil dele af det anvendes til at betale 

regninger. Et beløb, der er trukket i pensionen, overgår til kommunen. 

Selve administrationen systemunderstøttes i et modul i relation til KY – Kommunernes Ydelsessystem, som 

integrerer op mod UDKPE (UDK pensionssystem) for at få oplysninger om de administrerede pensionister 

og de udbetalte, administrerede beløb. 

Administration foregår overordnet på to måder; enten omdirigeres udbetalinger fra borgerens NEM-konto til 

kommunens NEM-konto eller også opretter kommunen en særskilt bankkonto i borgerens navn i 

kommunens pengeinstitut (specifik konto), som borgeren ikke har råderet over, og UDK foretager en 

tilpasning i NEM-kontosystemet, så ydelsen omdirigeres til denne konto. 

Systemet, som er dette udbuds objekt, skal kun kunne dokumentere beslutningen (sagen) for at en borgers 

udbetaling skal administreres af kommunen, så disse oplysninger , er tilgængelige i den øvrige 

sagsbehandling, samt sikre at beløb der skulle udbetales til Borgeren fra Systemet kan tilbageholdes for at 

kunne indgå i samme administrationsproces, som de ydelser UDKPE har tilbageholdt. 
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Figur 29 Proces for igangsættelse af administration af en borgers udbetalinger   

  

Krav ID 265  Oprettelse af administrationssag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne oprette en administrationssag (KLE 27.37.04) for en 
borger, hvorpå der kan lægges en aftale om administration og beslutningen 
kan dokumenteres. 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB04 
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Figur 30 Proces for afslutning af administrationsforløb  

 

Krav ID 266  Hændelse om administration af udbetaling 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne håndtere Hændelser og udstille oplysninger om 
administration, som modtages fra UDK. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 267  Kommunale ydelser under administration 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne sørge for at kommunale ydelser, som skulle udbetales til 
borgere, der er under administration, bliver i kommunen og registreres på en 
relevant konto i stedet. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: 
FB04 
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Krav ID 268  Udbetalinger under administration 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger at trække en liste over samtlige 
kommunale ydelser, som er tilbageholdt i kommunen for borgere, hvis 
udbetaling er under administration. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 269  Kontering af udbetalinger under administration 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
Systemet skal foretage den nødvendige kontering af beløb, som er 
tilbageholdt i kommunen, fordi borgeren er under administration. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

5.21 Afregning af kommunal medfinansiering 
Dette afsnit omhandler korrekt afregning af den Kommunale Medfinansiering (KMF), kommunerne betaler 

for en række ydelser som UDK udbetaler, og den Mellemkommunale Afregning (MAF), som sikrer at den 

rigtige kommune ender med at betale. Hvor Systemet i øvrigt hovedsageligt interagerer med UDK’s 

Pensionsløsning (UDKPE) er der på dette område endvidere integration med Boligstøtteløsningen 

(UDKBO). 

Selve trækket af medfinansieringsbeløbet foretages af UDK eller af systemet Ydelsesrefusion på baggrund 

af skatteindberetningen fra UDK. Systemet skal samle og validere afregningsdata fra UDK og sikre, at det 

er muligt at følge op på denne medfinansiering.  

Derudover skal Systemet fastsætte finansieringskommunen som følge af §9c i ”Lov om retssikkerhed og 

administration på det sociale område”, og sørge for at der bliver gennemført de nødvendige omfordelinger 

af midler mellem kommunerne.  
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A. Førtidspension 

(tilkendt efter 1.7.2014)  

(Lov om social pension § 52, stk. 1 og Lov om 

kommunernes finansiering af visse offentlige 

ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling 

Danmark og arbejdsløshedskasserne)  

 X  

B. Førtidspension 

(tilkendt mellem 

1.1.2003 og 30.6.2014)  (Lov om social pension § 52, stk. 1) 

X X X 

C. Førtidspension mm. 

(tilkendt før 1.1.2003)  

(Lov om højeste, mellemste, forhøjet 

almindelig og almindelig førtidspension § 50, 

stk. 1) 

X X X 

D. Boligstøtte  (Lov om individuel boligstøtte) X X X 

E. Varmetillæg  

(Lov om social pension § 14, stk. 2, Lov om 

højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 

almindelig førtidspension § 17, stk. 1  

X   

 

For førtidspension tilkendt efter 1.7.2014 foretages medfinansieringen efter ”Lov om kommunernes 

finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og 

arbejdsløshedskasserne” ved hjælp af systemet Ydelsesrefusion (YR). I disse tilfælde skal Systemet 

fastsætte finansieringskommunen og sende denne oplysning til videre afregning i Ydelsesrefusion. 

For varmetillæg skal bopælskommunen medfinansiere udgiften, men der er ikke adgang til 

mellemkommunal refusion. 

For de øvrige ydelser foretager UDK et direkte træk af den kommunale medfinansieringsandel hos 

bopælskommunen. Systemet skal derpå fastsætte den korrekte finansieringskommune og foretage 

mellemkommunal afregning, hvor det er relevant. 

Hele denne proces foregår normalt uden brugerinvolvering. 
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5.21.1 Modtagelse af oplysninger om medfinansiering 

 

 

Figur 31 Proces for modtagelse af medfinansieringsoplysninger 

 

Use case UC-43 Navn: Modtag medfinansieringsoplysninger  

 Baseret på følgende lovgivning  

• Pensionsloven 

• Gammelførtidspensionsloven 

• Lov om individuel boligstøtte  

• Lov om kommunernes finansiering af visse 
offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, 
Udbetaling Danmark og 
arbejdsløshedskasserne 

 

Igangsættende aktør 
UDK 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

Systemet skal modtage og gemme oplysninger om den medfinansiering UDK 
trækker fra kommunerne. Dette skal bruges til opfølgning og evt. 
mellemkommunal omfordeling(refusion) af udgiften. 
 

Udløsende 
begivenhed 

Systemet modtager leverance på integrationen. 
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Startbetingelser Leverancen på integrationen er korrekt formateret og bilagsfil svarer til 
konteringslinjer. Kommunens bogføringssystem kan validere filen. 
 

Handlinger 

Systemet 
1. Henter nye finansposteringer fra UDK via SF1590_A batch på Serviceplatformens SFTP-

server  
2. Indlæser data om finansposteringer for kommunen  
3. Registrerer finansposteringerne som Modtaget 
4. Konstaterer at der er en bilagsfil tilknyttet  
5. Indlæser data fra bilagsfil 
6. Validerer at finansposteringer og bilagsfil stemmer overens og at bilagsfilen refererer til 

finansposteringerne 
7. Registrerer finansposteringerne som Valideret 
8. Videresender finansposteringer uændret til kommunen via SF1590_A batch på 

Serviceplatformens SFTP-server 
 
9. Afventer asynkron kvittering 

 
10. Modtager kvittering fra kommunen 
11. Videresender kvittering til UDK 
12. Registrerer finansposteringerne som Bogført 
 

 

Slutresultat Leverancen er modtaget af både Systemet og den relevante kommunes 
Bogføringssystem. 

Alternativt: Leverance af finansposteringer uden bilagsfil 

Systemet 
Kommer fra 3. 
 
4a. Konstaterer at der ikke er en bilagsfil tilknyttet  
5a. Validerer at de nødvendige oplysninger er indeholdt i posteringslinjerne 
 

Fortsætter til 7. 

Sluttilstand Der ingen bilagsfil, der skal valideres med finansposteringerne. Finansposteringerne 

er sendt til kommunens bogføringssystem. 

Alternativt: Leverancen gælder udelukkende pensioner tilkendt efter 1.7.2014 og behøver ikke 

at blive bogført 

Systemet  
Kommer fra 7. 
 
8b. Konstaterer at bilagsfilen udelukkende vedrører pension tilkendt efter 1.7.2014 og at der 
ikke bogføres nogen beløb 

 
Afslutter 

Sluttilstand A. Der er modtaget oplysninger om udbetaling af pension tilkendt efter 

1.7.2014 

Alternativt: Leverancen lever ikke op til de aftalte mønstre 
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Systemet  
Kommer fra 6. 
7c. Konstaterer at posterings og/eller bilagsfilen ikke overholder de aftalte valideringsregler eller 
mønstre 
8c. Registrerer finansposteringerne som Afvist 
9c. Danner en hændelse om afvisning af medfinansieringsoplysninger 
 
Afslutter 

Sluttilstand Der er modtaget oplysninger om medfinansiering, som ikke kunne godkendes af 

Systemet 

Bemærkninger:  

 

 

Krav ID 270  Use case UC-43: Modtag medfinansieringsoplysninger 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal opfylde use case UC-43. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

 

 

Krav ID 271  Modtagelse af oplysninger om medfinansiering 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
Systemet skal være i stand til at modtage og gemme oplysninger fra UDK om 
ydelser, som UDK har udbetalt og kommunerne skal medfinansiere.  
  

Bemærkning: Oplysninger modtages med snitfladen SF1590_A. Bilagsfilens format er endnu ikke 
beskrevet. 
 
Oplysningerne skal bruges til dokumentation/controlling og som udgangspunkt for 
den videre håndtering af mellemkommunal afregning. 

Forretningsbehov: FB05 
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Krav ID 272  Gentagne leverancer af oplysninger om medfinansiering 

Kategori: (K) 
 

Beskrivelse: Systemet skal være i stand til gemme flere versioner af en leverance af 
oplysninger om medfinansiering. Såvel fra særskilte kilder, som ved 
genleverancer. 
  

Bemærkning: Oplysninger modtages med snitfladen SF1590_A. Bilagsfilens format er endnu ikke 
beskrevet. 
 
Oplysningerne skal bruges til rapportering og som udgangspunkt for den videre 
håndtering af mellemkommunal afregning. 

Forretningsbehov: 
FB05 

 

Krav ID 273  Modtagelse af oplysninger om medfinansiering - klassifikation 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal anvende de relevante sortimenter, som udstilles i støttesystemet 
Klassifikation til tolkningen af oplysninger om medfinansiering. 
  

Bemærkning: Det er ikke et krav at Systemet henter disse sortimenter med en direkte integration 
til støttesystemet Klassifikation. 

Forretningsbehov: 
FB05 

 

Krav ID 274  Status på oplysninger om medfinansiering 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal være i stand til at modtage oplysninger fra UDK om 
medfinansiering fra både UDKBO (Boligstøtte) og UDKPE (Pension) 
kommuneopdelt fra den enkelte kilde. Hver kilde kan anvende forskellige 
versioner af snitfladen.  
  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 275  Validering af leverance af oplysninger om medfinansiering 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal validere modtagne oplysninger om medfinansiering og sikre, at 
oplysningerne er internt konsistente, overholder det forventede format og de 
forventede værdisæt på de felter, som Systemet skal anvende, og validerer for 
andre fejl, der hindrer en fortsat bearbejdning af data.  

Bemærkning: Der skal anvendes snitfladen SF1590_A med bilagsfil 
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Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 276  Kvittering for de modtagne data. 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kvittere tilbage til Udbetaling Danmark på de modtagne 
medfinansieringsoplysninger, hvis Systemet finder fejl i leverancen. 
  

Bemærkning: Hvis der ikke findes fejl, sendes i denne validering sendes leverancen videre til 
kommunerne jf. krav XXX 

Forretningsbehov: FB05 

 

 

Krav ID 277  Videreformidling af oplysninger om medfinansiering 

Kategori: (K) 
 

Beskrivelse: Systemet skal kunne videresende oplysninger om medfinansiering til de 
respektive kommuner til viderebehandling af deres ERP-systemer, modtage og 
gemme en kvittering fra hver kommune og videreformidle disse kvitteringer til den 
oprindelige afsender.  

Bemærkning: 
Systemet validerer først oplysninger og videresender derpå til den enkelte 
kommunes ERP-systemer. Kvitteringsfilen fra den enkelte kommune skal dels 
sendes tilbage til Udbetaling Danmark og dels indgå i Systemets validering af om 
processen kan fortsætte for den enkelte kommune. 
 
Der skal anvendes snitfladen SF1590_A 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 278  Håndtering af kvitteringer fra ERP-systemerne 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne modtage og gemme en kvittering på opkrævning af 
medfinansiering - fra hver kommune. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: 
FB05 

 

Krav ID 279  Videreformidling af kvitteringer fra ERP-systemerne 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne videresende kvitteringer fra kommunernes ERP-systemer 
videre til Udbetaling Danmark på de modtagne medfinansieringsoplysninger, og 
tolke på disse kvitteringer om processen skal videreføres eller afbrydes. 
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Bemærkning: Der skal anvendes snitfladen SF1590_A 

Forretningsbehov: FB05 

 

 

Figur 32Integrationsflow for første del af udvekslingen vedrørende medfinansiering. FAF repræsenterer her Systemet. 

 

 

Krav ID 280  Validering af oplysninger om medfinansiering 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne generere en hændelse hos den enkelte berørte kommune, 
hvis der i oplysninger om medfinansiering fra Udbetaling Danmark indgår fejl.  

Bemærkning: Fejl kan bl.a. være en ydelse, der er ukendt i forhold til den aftalte 
ydelsesklassifikation eller hvis leverancen refererer til et ukendt cpr-nummer eller 
refererer til en periode, hvor sagen ikke var aktiv. 

Forretningsbehov: FB05 

 

Krav ID 281  Oprettelse af nye sager 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal oprette en ny sag i Bopælskommunen, hvis der modtages 
medfinansieringsoplysninger på en borger, som ikke har en relevant Sag på i 
Systemet. 

Bemærkning: KLE for sagen oprettes ud fra ydelsesoplysninger i leverancen. 
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Forretningsbehov: FB05 

 

 

5.21.2 Fastsæt finansieringskommune 

 

Krav ID 282  Fastsættelse af finansieringskommune 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
Systemet skal kunne fastsætte finansieringskommune for de ydelser, hvor der 
sker opkrævning af kommunal medfinansiering. Dette skal gøres på baggrund af 
oplysninger om borgeren og de relevante bevillinger. Det er blandt andet: 
 

- Ydelsestype  

- Tilkendelsestidspunkt (herunder oprindelig pensionsbevilling) 

- Tilkendende kommune (herunder oprindelig pensionsbevilling) 

- Flyttedatoer 

- Opholdskommune 

- Manuelt anført finansieringskommune 

- Institutionsophold – periode, type og anbringende kommune 

- Perioder uden ydelse 

  

Bemærkning: 
Finansieringskommunen er ikke nødvendigvis den samme for alle ydelser, som en 
borger modtager.  
 

Forretningsbehov: FB05 
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Figur 33 Beslutningsmodeldiagram for fastsættelse af finansieringskommune 

  
 

Krav ID 283  Udarbejdelse af detaljeret beslutningsmodel for fastsættelse af 
finansieringskommune 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal udarbejde og implementere en fyldestgørende 
beslutningsmodel for fastsættelse af finansieringskommune, der overholder de 
regler, afgørelser og eksempler, som Kunden stiller til rådighed. 

Bemærkning: Beslutningsmodellen skal tage udgangspunkt i Lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område §9C, dertil hørende bekendtgørelse, afledte 
Ankestyrelsessager og hidtidig praksis. 

Forretningsbehov: FB05 

 
 
 

Krav ID 284  Indsamling af oplysninger til fastsættelse af finansieringskommune 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gemme oplysninger, som skal indgå i fastsættelsen af 
finansieringskommune, så det også er muligt at fremsøge grundlaget for 
fastsættelsen tilbage og frem i tid. 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 
 

Krav ID 285  Opdatering af finansieringskommune 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal løbende foretage en fornyet fastsættelse af aktuel 
finansieringskommune ved enhver ændring af de bagvedliggende parametre og 
beregninger, så der ved opslag på en borger fremgår aktuel 
finansieringskommune ud fra de aktuelle oplysninger på sagen. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 
Krav ID 286  Manuel fastsættelse af finansieringskommune 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt for en Bruger med rette autorisation at registrere og 
ændre en manuelt fastsat Finansieringskommune, der, for en angiven periode og 
med en angiven årsag, endeligt afgør placering af finansieringsansvaret for en 
given sag. 
  

Bemærkning: 
Der henvises til beslutningsmodel figur Figur 33 Beslutningsmodeldiagram for 
fastsættelse af finansieringskommune. 
Bemærk, at Finansieringskommunen ikke nødvendigvis er den samme for alle en 
borgers sager. 

Forretningsbehov: FB05 

 
 

Krav ID 287  Hændelse vedr. ændring af finansieringskommune og årsag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal oprette en hændelse, når finansieringskommunen for en borger 
ændres manuelt eller automatisk eller når sagen oprettes med en 
finansieringskommune, der er forskellig fra bopælskommunen. Dette skal gøres 
både hos afgivende og modtagende kommune. 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB05 
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Krav ID 288  Journalisering vedr. ændring af finansieringskommune og årsag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal journalisere hændelsen når finansieringskommunen for en borger 
ændres manuelt eller automatisk sig, eller når sagen oprettes med en 
finansieringskommune, der er forskellig fra bopælskommunen. Dette skal gøres 
både hos afgivende og modtagende kommune. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 
 

Krav ID 289  Lagring af finansieringskommune og årsag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne gemme oplysninger om finansieringskommunen, den regel, 
som er afgørende for fastsættelsen og kilden til evt. manuel registrering, samt 
både virkningsperiode og registreringstidspunkt. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 
 
 

Krav ID 290  Visning af finansieringskommune og årsag 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne vise finansieringskommunen og den regel, som er afgørende 
for fastsættelsen, samt en evt. slutdato for denne regel, hvor dette er relevant. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: 
FB05 

 

5.21.3 Mellemkommunal afregning 

Når Systemet har samlet oplysninger om medfinansiering for en måned, skal der foretages 

mellemkommunal afregning, således at udgiften til medfinansiering placeres hos Finansieringskommunen. 

Dette gøres med betalingstransaktioner over NEM-kontosystemet og tilsvarende kontering i kommunernes 

økonomisystemer. 
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Figur 34 Proces for mellemkommunal afregning  

 
 
 

Krav ID 291  Afsendelse af finansieringskommune til Ydelsesrefusion 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne sende oplysninger om finansieringskommune til 
Ydelsesrefusion for alle pensionister med førtidspension tilkendt efter 1.7.2014. 

Bemærkning: Der skal anvendes snitfladen SF1626. 

Forretningsbehov: FB05 
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Krav ID 292  Opkrævning af mellemkommunal afregning 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne rekvirere overførsel af beløb mellem kommunerne, til 
dækning af mellemkommunal afregning for de borgere, hvor bopælskommune og 
finansieringskommune ikke er den samme.  
 
Overførslerne organiseres som én summeret betalingsanmodning fra hver 
finansieringskommune til hver bopælskommune, som i første omgang har 
medfinansieret en borgers ydelser. 
  

Bemærkning: 
Der skal anvendes snitfladen SF1590_E 

Forretningsbehov: FB05 

 
 

Krav ID 293  Opkrævning af mellemkommunal afregning – klassifikation 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal anvende de relevante sortimenter i Støttesystemet Klassifikation til 
opkrævning af mellemkommunal afregning. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 
Krav ID 294  Kontering af mellemkommunal afregning 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne rekvirere omkontering af beløb vedrørende 
mellemkommunal afregning. Konteringen fordeler sumposteringer på bankkonti 
over mellemregningskonti til postering på personniveau på de relevante driftskonti. 
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Bemærkning: Der skal anvendes snitfladen SF1590_A 
 
Nedenstående viser et simplificeret eksempel på bogføringen af mellemkommunal 
afregning for en Bopælskommune, der i første omgang har medfinansieret to 
forskellige ydelser på hhv. 600 og 400 kroner, som skal dækkes af to forskellige 
Finansieringskommuner.  

 
 
Post 1 Bopælskommune modtager 1000 kr. og foretager en finanskontering af 
sumposten på bankkonto og modregner på en mellemregningskonto. 
Post 2-3. De to Finansieringskommuner foretager modsatrettede sumposteringer 
på deres bankkonto. 
Post 4 Bopælskommunen fordeler de 1000 kr. på mellemregningskontoen til de 
relevante driftskonti, der tidligere er belastet af medfinansieringen, med en 
posteringslinje pr. cpr.nr. 
Post 5-6 De to Finansieringskommuner foretager driftskonteringen på deres 
relevante driftskonti. 

Forretningsbehov: FB05 

 
 

Krav ID 295  Kontering af mellemkommunal afregning – klassifikation 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal anvende de relevante sortimenter i Støttesystemet Klassifikation til 
verificering og kontering af mellemkommunal afregning. 

Bemærkning: Sortimentet skal baseres på eksisterende sortiment, der anvendes i oplysninger om 
medfinansiering. 

Ydelse ihh KMF Medfinansieringsandel Kontostreng 

Mell/højeste førtidspension  50% 5.48.68.1.001 … 

Alm/forhøjet førtidspension  50% 5.48.68.1.002 … 

Mell/højeste førtidspension  65% 5.48.68.1.003 … 

.. .. .. 

 
 

Forretningsbehov: FB05 
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Krav ID 296  Oprettelse af sag vedr. mellemkommunal afregning 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal oprette en sag vedr. mellemkommunal afregning for en borger, hvis 
en sådan ikke findes i forvejen og Systemet foretager mellemkommunal afregning, 
hvor kommunen er enten bopælskommune eller finansieringskommune.  

Bemærkning: Der anvendes handlingsfacet Ø36. Refusioner. 

Forretningsbehov: FB05 

 

 

Krav ID 297  Journalisering vedr. mellemkommunal afregning 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne stemple journalen for sagen vedr. mellemkommunal 
afregning ved ændringer af grundlaget for bestemmelsen af 
finansieringskommunen. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

5.21.4 Understøttelse af manuel mellemkommunal afregning 

Systemet fastslår automatisk finansieringskommune ud fra de foreliggende oplysninger. Brugeren har 

imidlertid brug for at kunne gennemgå systemets oplysninger om finansieringskommune for at validere og 

evt. opdatere disse oplysninger. Til det formål skal en Bruger kunne følge op på enkeltsager, som er tilgået 

kommunen, eller trække lister over relevante sager. Det kan fx være pensionister, der bor på kommunens 

institutioner. Når Brugeren har isoleret en sag, hvor Finansieringskommunen er forkert skal Brugeren kunne 

tilføje de nødvendige oplysninger til Systemet for at Finansieringskommunen i fremtidige afregninger bliver 

korrekt. Efterfølgende kan Brugeren vælge manuelt at indhente et tilsagn fra denne finansieringskommune 

og at registrere i kommunens evt. 3.part afregningssystem, at finansiering for denne borger kan indhentes i 

den anden kommune. Finansieringskommunen kan derudover manuelt sørge for at indberette sig som 

betalingskommune i CPR for at sikre korrekt bloktilskud. Disse manuelle opgaver er ikke understøttet af 

Systemet. 
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Figur 35Proces for manuel fastsættelse af finansieringskommune  

 

Use case UC-44 Navn: Opdater institutionsoplysninger 

 Baseret på følgende lovgivning  

• Lov om retssikkerhed og administration på 
det sociale område 

 
 

Igangsættende aktør 
Medarbejder 

Formål, beskrivelse 
og afgrænsning 

En medarbejder skal sikre, at kommunen ikke medfinansierer ydelser for 
borgere, der er flyttet på institution i kommunen foranlediget af en anden 
kommune eller anden offentlig myndighed. 
 

Udløsende 
begivenhed 

En medarbejder vælger at foretage kontrol 

Startbetingelser En borger er flyttet fra kommune A til kommune B med bopæl på en institution, 
der er dækket af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
§9C stk. 2. Opholdet er ikke registreret i Systemet. 
 

Handlinger 

Medarbejder 
1. Udsøger pensionister, der er tilflyttet indenfor en given periode, og hvor 

finansieringskommune er lig bopælskommunen 
 

Systemet 
2. Returnerer søgeresultat på liste 

 
Medarbejder 

3. Ser nærmere på en borger på listen 
 

Systemet 
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4. Viser borgers adresse, tilflytningsdato og tidligere bopæl 
 

Medarbejder 
5. Kontrollerer adressen for om der er tale om en institution i kommunen 
6. Indsætter institutionsophold med startdato og type af institution 

 
Systemet 

7. Fastsætter ny finansieringskommune 
8. Opretter hændelse i finansieringskommunen 

 
 

 

Slutresultat Finansieringskommunen for den givne sag er ændret. 

Alternativt: Kontrolgennemgang af institutioner 

Medarbejder 
1a. Udsøger liste med adresse for alle pensionister, som kommunen er finansieringskommune for. 
 (2-4 som ovenstående) 
5a. Sammenholder liste med liste over kommunens institutioner 

Sluttilstand Medarbejder har fundet en borger, hvor institutionsophold mangler. 

Alternativt: Kontrol ved hjælp af opgaver 

Administrator 
1b. Administrator opsætter, at der skal dannes en opgave med titlen ”Tilflytning af pensionist” til 
Medarbejder når hændelsen ”Pensionist flytter ind i kommunen” indtræffer. 

 
System 

2b. Ved indflytning igangsættes en opgave med titlen ”Tilflytning af pensionist” hos Medarbejder 
 
Medarbejder 

3b. Udsøger sine opgaver og vælger at åbne opgaven ”Tilflytning af pensionist” og den 
bagvedliggende sag. 

 
Fortsætter fra 4 

Sluttilstand Medarbejder har fundet en borger, hvor institutionsophold mangler. 

Bemærkninger:  

 

 

Krav ID 298  Use case UC-44: Opdater institutionsoplysninger 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal opfylde use case UC-44. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 
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Krav ID 299  Opgørelser for medfinansiering og mellemkommunal afregning 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give brugere med de rette rettigheder mulighed for at udsøge lister 
over kommunens medfinansiering af ydelser og evt. mellemkommunal afregning i 
en måned efter eget valg. Udsøgningerne skal som minimum understøtte: 

• Opgørelse over hvilke borgere, som Kommunen er finansieringskommune 

for, men som har bopæl i andre kommuner. 

• Opgørelse over hvilke borgere, som har bopæl i Kommunen, men hvor 

finansieringskommunen er en anden 

• Opgørelse over borgere omfattet af 6-årsreglen, som er flyttet til eller fra 

kommunen i en given periode 

• Opgørelse over borgere og beløb, som vedrører pension til grønlændere på 

dansk institution 
 
 
Opgørelserne skal som minimum kunne indeholde følgende oplysninger:  
 
Dimensioner: 

• Bopælskommune  

• Bopælsadresse 

• Bevillingskommune 

• Finansieringskommune 

• Refusionsregel 

• Personnummer 

• Ydelse 

• Driftskonto 

• Tilkendelsesdato 

• Effektueringsperiode Startdato 

• Effektueringsperiode Slutdato 

• Posteringsart (Medfinansiering/Tilbageførsel) 

Medfinansieringsprocent  

 

Variable 

• Effektueringsbeløb  

• Medfinansieringsbeløb 

• Antal unikke personer (til optælling af antal berørte borgere) 

 

  

Bemærkning: Som de øvrige fleksible lister (jf. afsnit 5.1.3 Rapportering og lister) 

betragtes listen i dette krav som en tabel jf. krav om Konsistent brug af tabeller i 

afsnit 6.3.5 Konsistens og standarder  

 

Forretningsbehov: FB05 
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5.21.5 Opsætning af afregning 
 

Krav ID 300  Opsætning af klassifikation for økonomitransaktioner 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal være i stand til at indlæse og anvende de relevante sortimenter i 
Støttesystemet Klassifikation, som understøtter de økonomiske transaktioner. 

Bemærkning: Der anvendes SF1510 og SF7002 for at sikre et fuldstændigt billede af de relevante 
registreringsværdier. 

Forretningsbehov: FB05 

 
Krav ID 301  Opsætning af leveranceform for økonomitransaktioner 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
Systemet skal understøtte opsætning af straks og batch leverance for 
transaktioner ifm. kontering af mellemkommunal afregning. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

5.21.6 Afregning for Grønland, Færøerne og internationalt 

 

Krav ID 302  Hændelse vedrørende medfinansiering af grønlandsk pensionist 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal oprette en hændelse, hvis en kommune modtager et 
medfinansieringskrav der er kategoriseret som ”Pension – Grønland” så en 
medarbejder kan forestå manuel afregning med det grønlandske hjemmestyre.  

Bemærkning: Systemet skal ikke understøtte særskilt behandling af finansiering for færøske 
pensionister. 
 

Forretningsbehov: FB05 
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6.  IKKE-FUNKTIONELLE KRAV 

Dette afsnit beskriver den overordnede arkitektur for Social Pension Kommune Systemet og 

sammenhængen til de øvrige systemer i det kommunale it-landskab. 

For at et it-system kan levere den service, Brugeren har behov for, er det nødvendigt at stille en række 

forskellige tekniske krav. Denne type krav kaldes ikke-funktionelle, idet de ikke direkte relaterer sig til 

Brugerens forretningsmæssige behov, men derimod beskæftiger sig med Systemets servicemæssige 

kvalitet. De ikke-funktionelle krav er således til stede for at understøtte de funktionelle krav i kapitel 5.  

De ikke-funktionelle krav er delt op i afsnittene Arkitektur, Integrationer, Brugeroplevelse, Lovmæssige krav, 

Sikkerhed, mm. og er beskrevet i dette kapitel. 

Systemets arkitektur og udbudsmaterialets besvarelse med den tilhørende løsning baserer sig på 

”Basisløsningen”. Når Basisløsningen er idriftsat, er det planlagt at denne udvides til en ”Fuld løsning” jf. 

Bilag 1, og det understreges at alene kravene til basisløsningen er fremsat i dette udbud.  

Basisløsningen indeholder den absolut nødvendige funktionalitet for at kommunerne kan varetage 

opgaverne relateret til social pension, og de tilhørende nødvendige integrationer er vist i nedenstående 

integrationsoverblik. Integrationerne er grupperet i figuren i områderne: 

• Udbetalings- og økonomisystemer (ØiR) 

• Øvrige kommunale fagsystemer 

• Digital post 

• Sikkerhed 

• CPR 

• Organisation 

• Sags- og Dokumentindeks 

• Ydelsesindeks 

• Klassifikation 

• SKAT  

• Udbetaling Danmark (UDK) 

• Øvrige eksterne 

 Pilene indikerer retning for om data er udgående og/eller indgående af Systemet, således en pil ind i 

kassen viser, at det er data der indgår til Systemet. Brevikonet angiver at data for den pågældende 

integration udveksles via beskedfordeleren, der er en del af den fællesoffentlige infrastruktur. 
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Figur 36 Integrationsoverblik for basisløsningen. 

6.1 Arkitektur 

6.1.1 Arkitekturprincipper og –regler 

Som central spiller på det kommunale område, tager Kunden til enhver tid udgangspunkt i den 

Fælleskommunale Rammearkitektur, der beskriver de fællesoffentligt vedtagne initiativer, principper og 

strategier.  

Disse vil være retningsgivende og beskriver kontekst og rammebetingelser for den konkrete Løsning. I 

denne sammenhæng er de af Kommunernes It-Arkitekturråd godkendte fælleskommunale arkitektur-

principper relevante. 

 

Krav ID 303 Arkitekturprincipper og -mål  

Kategori: (K) Type: Ikke funktionelt 

Beskrivelse: Systemets arkitektur skal opbygges i overensstemmelse med Kommunernes It-

Arkitekturråds godkendte fælleskommunale arkitekturmål, samt de 

fælleskommunale arkitekturprincipper og –regler.  
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Bemærkning:  Principperne findes på http://www.kl.dk/rammearkitektur 

Forretningsbehov: FB06 

 

Systemet skal således designes iht. den fælleskommunale rammearkitektur, og Systemet skal i videst 

muligt omfang anvende de fælles forretningsservices rammearkitekturen har fået realiseret i den fælles-

kommunale infrastruktur, herunder Serviceplatformen og Støttesystemerne. 

 

Krav ID 304 Anvendelse af den fælleskommunale infrastruktur 

Kategori: (K) Type: Ikke funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre brug af den fælleskommunale infrastruktur, herunder 

Serviceplatformen og Støttesystemerne. 

Bemærkning:  Den fælleskommunale infrastruktur: https://share-

komm.kombit.dk/P133/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Startside.aspx 

Forretningsbehov: FB06 

 

6.1.2 Generelle arkitekturkrav 

Følgende generelle arkitekturkrav bunder i Kundens ønske om et System, der kan tilpasses i takt med både 

lovmæssige ændringer og den teknologiske udvikling. 

Krav ID 305 Arkitekturen skal opbygges af løst koblede komponenter 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal opbygges af løst koblede komponenter, der indgår i en lagdelt og 

modulær løsningsarkitektur. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

  

Krav ID 306 Indkapsling og abstraktionslag 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemets forretningskomponenter isoleres implementeringsmæssigt fra 

Systemets tekniske komponenter gennem indkapsling og abstraktionslag. 

http://www.kl.dk/rammearkitektur
https://share-komm.kombit.dk/P133/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Startside.aspx
https://share-komm.kombit.dk/P133/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Startside.aspx


 

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 229 af 348 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

 

Krav ID 307 Autonome forretningskomponenter 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal opbygges så det er muligt at udvikle, teste, release, ibrugtage og 

videreudvikle dele af Systemet på en hensigtsmæssig og effektiv måde.  

Dette kan omfatte:  

• Enkelte dele af systemet kan være teknologisk heterogene 

• Robusthed forretningskomponenter imellem  

• Uafhængigt skalerbare forretningskomponenter 

• Komponentbaseret opbygning med henblik på optimering af genbrug 

• Optimeret med henblik på udskiftning af ét eller flere dele af Systemet 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

 

Udover intern robusthed ift. størst mulig afkobling mellem forretningskomponenter skal Systemet også 

opbygges så det bedst muligt kan håndtere eksterne systemers eventuelle nedetid. Hensigten er at 

Systemet kan køre videre med nedsat funktionalitet i tilfælde af fejl. 

 

Krav ID 308 Robusthed overfor eksterne systemer 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal designes så det er robust over for eksterne systemers nedetid. 
For alle anvendelser af integrationer, som giver en driftsmæssige afhængighed 
(f.eks. online opslag), skal alternativer løsninger vurderes. For funktioner i 
systemet som vurderes til at være kritiske, eller have en høj 
anvendelsesfrekvens, skal designbeslutningen aftales med Kunden.    

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 
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Krav ID 309 Systemet skal opbygges af velafprøvet teknologi 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal opbygges af veletablerede og gennemprøvede tekniske 
komponenter, der skal være med til at øge robustheden af Systemet, samt lette 
evt. overdragelse af Systemet. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

 

Krav ID 310 Systemet skal kunne lave et totaludtræk 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal til enhver tid kunne lave et udtræk af alle data i Systemet i 

henhold til informationsmodellen, således det er muligt at overdrage data til et 

andet system. Udtrækket skal ske til et format der er anerkendt og vidt udbredt. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 311 Én logisk instans 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal etableres som én logisk instans. Dvs. at der kun skal være én 

logisk instans af Systemet, som betjener alle Brugerne. Formålet med dette er 

blandt andet at lette forvaltning af Systemet, herunder eksempelvis antal 

integrationer til/fra Systemet, samt at det af brugeren opleves som ét samlet og 

sammenhængende system. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 312 Opdatering uden driftspåvirkning 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal opbygges, så opdatering eller vedligehold af Systemet i væsentligt 

omfang kan foretages uden at påvirke Systemets oplevede driftsstabilitet 

(oppetid). 

Bemærkning:  
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Forretningsbehov: FB02 

 

Krav ID 313 Systemet skal understøtte bitemporalitet 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal opbygges, således brugeren på et givet tidspunkt kan gå tilbage i 

tiden og få vist værdien af et givet forretningsobjekt. Det skal i afklaringsfasen 

endeligt besluttes hvilke dataområder, der er omfattet af bitemporalitet.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 

 

Krav ID 314 Udfyldelse af High Level Description form (HLD) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

HLD-formularen [HLD] skal udfyldes for Systemet. 

Bemærkning: Tegninger og beskrivelser fra løsningsbeskrivelse, SAD, eller 

overordnet/detaljeret systemdesign kan med fordel genbruges, hvis de er 

retvisende. Beskrivelse af teknologier og kildekode organisering fra Developers 

Handbook kan også genbruges, hvis de findes. Eksempel på udfyldt HLD 

[HLDUDF] er vedlagt som bilag. 

Forretningsbehov: FB04 
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6.1.3 Inspektion af kildekode 

Krav ID 315 Automatisk upload af kildekode 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Der skal etableres automatisk udtræk, pakning og upload af kildekoden til 

Software Improvement Group (SIG): 
1. Kildekoden (Latest) skal udtrækkes fra development branch eller 

tilsvarende fra Systemets kildekodekontrol (SVN, Git, TFS, VSTS eller 

lignende) 

2. Kildekoden skal pakkes i én eller flere zip filer afhængigt af størrelse 

jævnfør vejledningen i bilag [UPLINSTR] 

3. Kildekoden skal uploades til den af SIG tildelte folder jævnfør bilag 

[UPLINSTR] 

 

Udtrækket etableres i starten af projektet og skal uploades ugentligt i hele 

projektets og systemets levetid. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.1.4 Fælleskommunale Støttesystemer  

Systemet skal designes i henhold til den fælleskommunale rammearkitektur, og Systemet skal i videst 

muligt omfang anvende de fælles forretningsservices rammearkitekturen har fået realiseret i den fælles-

kommunale infrastruktur, herunder Serviceplatformen og Støttesystemerne. 

Systemet skal gøre brug af Støttesystemerne og Serviceplatformen, der er bygget iht. principperne i den 

fælleskommunale rammearkitektur. 

KOMBIT er ansvarlig for den fælleskommunale it-infrastruktur, som også benævnes ”Kommunernes Data 

og Infrastruktur” (KDI), idet det er organisationsenheden i KOMBIT, der er ansvarlig for denne it-

infrastruktur.  hvorfor Leverandøren vil se, at forskellige udtryk anvendes i denne kravspecifikation. 

Derudover består den fælleskommunale it-infrastruktur af en række andre systemer, som også anvendes i 

forbindelse med Systemet. Disse er bl.a. SAPA og LIS. 

De støttesystemer, som Systemet skal anvende, er beskrevet i dette afsnit. Hvert støttesystem har en 

række betingelser, der skal opfyldes, når der integreres imod det konkrete støttesystem, jf. https://share-

komm.kombit.dk/P024/SitePages/Startside.aspx. 

Støttesystemerne er kort beskrevet i følgende tabel: 

 

https://share-komm.kombit.dk/P024/SitePages/Startside.aspx
https://share-komm.kombit.dk/P024/SitePages/Startside.aspx
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Støttesystem Kort beskrivelse/Yderligere materiale 

Organisation 

Organisation udstiller organisatoriske data til de fælleskommunale 
fagsystemer. Kombineret med informationer fra Klassifikation vil det være 
muligt at opmærke, hvor i kommunen en opgave er placeret. 

Organisation skal sikre, at den autoritative beskrivelse af organisationen og 
dens aspekter altid findes ét sted, samt at snitfladen til organisationsdata er 
tilgængelig og veldefineret. 

For mere information om støttesystemet, se 

http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar 

Sags- og 
Dokumentindeks 

Sags- og Dokumentindeks it-understøtter en effektiv udveksling af 
informationer om sager og dokumenter mellem fagsystemer, således 
fagsystemerne kun skal lave opslag i ét system for at få overblik over sager 
og dokumenter. Sags- og Dokumentindeks består alene af et indeks over 
sager og dokumenter, samt reference til den løsning, der ejer sagen eller 
dokumentet. 

For mere information om støttesystemerne, se 
http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar 

Ydelsesindeks 

Ydelsesindeks it-understøtter en effektiv deling af oplysninger om ydelser i 
form af bevillinger og effektuerede ydelser i andre fagsystemer, således 
fagsystemerne kun skal lave opslag i ét system for at få overblik over 
ydelser. Ydelsesindeks består alene af et indeks over ydelser, samt 
reference til den løsning, der ejer den pågældende ydelse. 

For mere information om støttesystemet, se 

http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar 

Beskedfordeler 

Beskedfordeleren håndterer formidling af beskeder fra afsender til 
modtager(e). Systemet fordeler beskeder mellem de forskellige fagsystemer 
i og på tværs af kommuner, og gør det muligt at abonnere på relevante 
beskeder om ændringer i sager. 

For mere information om støttesystemet, se 

http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar 

Adgangsstyring 

Fælleskommunal adgangsstyring, der sikrer en central administration af 
Brugere, deres rettigheder og adgang til de kommunale fagsystemer, 
således det enkelte fagsystem kan nøjes med at styre, hvilke roller, 
fagsystemet skal tilbyde og understøtte. 

For mere information om støttesystemet, se 

http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar 

Fordelingskomponenten 

Fordelingskomponenten fungerer som en fordelingsmekanisme i 
rammearkitekturen, der muliggør, at journalnotater og dokumenter der opstår 
udenfor fagsystemerne kan transporteres til de relevante fagsystemer, hvor 
de associeres til sager, behandles og indgår i sagsbehandlingen.  

For mere information om Dokumentfordeler, se Vilkår for Integration til 
fordelingskomponenten: http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar 

http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar
http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar
http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar
http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar
http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar
http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar
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Klassifikation 

Støttesystemet Klassifikation er en central del af rammearkitekturen. 
Klassifikation gør det muligt at udstille og vedligeholde 
klassifikationssystemer (eksempelvis KL’s emnesystematik, KLE) som kan 
bruges på tværs af fælleskommunale fagsystemer. 

For mere information om støttesystemerne, se 
http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar 

Tabel 5: Oversigt over støttesystemerne  

Kravene til anvendelse af de fælleskommunale støttesystemer er beskrevet i punkt 6.2 Integrationer. 

6.2 Integrationer  

6.2.1 Oversigt over eksterne snitflader 

Figuren nedenfor viser hvilke snitflader Systemet Social Pension Kommune (SPK) har til eksterne 

systemer.  

Systemet er angivet med farven lilla, mens kommunale systemer er angivet med farven blå. Udbetaling 

Danmark (UDK) er den primære eksterne integrationspart, og Pensionsløsningen, der integreres til hos 

Udbetaling Danmark, hedder UDK PE og er angivet med farven beige. SKATs systemer er angivet med 

farven grøn og øvrige eksterne systemer er angivet med farven brun. 

Som det fremgår af figuren, foregår Systemets integrationer til øvrige systemer hovedsageligt gennem 

Serviceplatformen, der er en integrationsplatform i den fælleskommunale infrastruktur. Integrations-

platformen sikrer en mere ensartet integration, samt adskillelse mellem afsender og modtager, således 

afhængigheder mindskes.  

Der er kun en direkte integration, hvilket er mellem Systemet og Serviceleverandører. Herudover er der 

integrationer via Beskedfordeler, som også er en komponent i den fælleskommunale infrastruktur, og den 

fordeler beskeder mellem de forskellige forretningsservices i og på tværs af kommuner, og gør det muligt at 

abonnere på relevante beskeder om ændringer i sager. 

 

http://www.kombit.dk/integrationsvilkaar
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Figur 37 Social Pension Kommunes integrationer til eksterne systemer 

 

6.2.2 Overordnede integrationskrav 

Systemet skal udstille et antal Snitflader til brug for andre fagsystemer og andre eksterne systemer. De 

udstillede Snitflader giver andre fagsystemer og eksterne systemer mulighed for at hente information fra, 

samt aflevere information til, Systemet. 

Når der skal udvikles en ny webservice, der skal udstilles til eksterne anvendere, dannes servicespecifika-

tionen af KOMBIT og udleveres til Leverandøren. Specifikationen består af en formel pakke, hvis hoved-

bestanddele er de nødvendige XML Schema-filer (XSD), abstrakte WSDL-filer og derudover et dokument, 

kaldet servicebeskrivelsen, indeholdende beskrivelserne af servicens forventede funktionalitet. Ved 

”abstrakt” WSDL-fil menes den del af en WSDL-fil, der definerer porte og beskedstrukturer. Alle disse 

dannes af KOMBIT og fremsendes til Leverandøren. 

Det forventes, at Leverandøren giver input til og samarbejder omkring opbygningen og ændringer af 

enkelte services, så forventninger til servicen er afstemt.  
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Processen for ændringer til servicespecifikationer er, at KOMBIT gennemfører de nødvendige ændringer til 

servicespecifikationen og derefter leverer en ny pakke af specifikationer. Pakker af specifikationer fra 

KOMBIT vil indeholde versionsnumre, der refererer til Kundens interne versionsstyring, således leverancer 

kan spores.  

Leverandøren implementerer servicen ifølge servicebeskrivelsen og den leverede abstrakte WSDL. 

Leverandøren udvikler og leverer derefter de konkrete WSDL. Dvs. Leverandøren definerer de miljønære 

dele af WSDL, såsom bindings og endpoints m.m., for de porte, der beskrives i den abstrakte WSDL. 

Leverandørens konkrete WSDL skal godkendes af KOMBIT. Det påhviler også Leverandøren at 

dokumentere den udviklede service. 

 

Krav ID 316 Contract-first - Servicespecifikation  

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Leverandøren skal sikre, at alle webservices, der publiceres eksternt, skal 

udvikles efter princippet Contract-first, som beskrevet i nærværende afsnit. 

Dette indebærer, at: 

• Kunden udarbejder specifikationen, inklusive eventuelle ændringer til 

denne, og har ejerskabet og beslutningsretten over specifikationen af 

servicen. 

• Leverandøren skal bidrage til processen og samarbejde omkring input til 

opbygning og tilretning af de enkelte services, så forventninger til servicen 

er afstemt. 

• Leverandøren implementerer servicen i henhold til den leverede 

servicebeskrivelse og – såfremt den findes – den leverede abstrakte 

WSDL. I opgaven ligger der også at fejlhåndtering, fejlkoder 

implementeres og beskrives i dokumentationen for hver service. 

• Leverandøren udvikler og leverer de miljønære dele af servicen, dvs. fx 

konkrete WSDL med bindings, endpoints m.m., for de porte, der beskrives 

i den abstrakte WSDL. 

• Leverandørens konkrete WSDL skal godkendes af KOMBIT. 

• Det påhviler Leverandøren at dokumentere den udviklede service. 

• Dokumentationen er leveret, når den er godkendt af KOMBIT 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 317 Contract-first - Specifikation og Samarbejde 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Ifm. contract-first tilgangen skal kravene i bilag 2.1.F opfyldes og overholdes. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 318 Transaktionsspor og Fejlbehandling ved servicekald 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Integrationer skal laves iht. krav og anvisninger til servicedesign, som beskrevet i 

bilag 2.1.G. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 319 Håndtering af kvitteringer på snitfladerne 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Systemet skal på baggrund af fejl, fejlmeddelelser og kvitteringer på snitfladen 

kunne oprette hændelser til brugere af systemet, såvel som til driftsovervågningen 

(jf.bilag 7 XX). 

 

Bemærkning: Hensigten er at brugere orienteres om relevante hændelser. 

Forretningsbehov: FB04 

 

 

Krav ID 320 Overholdelse af støttesystemernes integrationsvilkår 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Systemet skal anvende og integrere til støttesystemerne iht. vilkår for integration 

til støttesystemerne, herunder sikkerhedsmodellen. 
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Bemærkning: Integrationsvilkår findes her 

https://share-

komm.kombit.dk/P133/_layouts/15/start.aspx#/Referencedokumenter/Forms/Sa

mlet.aspx?RootFolder=%2fP133%2fReferencedokumenter%2fSTS%20Vilk%c3

%a5r&FolderCTID=0x0120009A9515CEA8B12B4A88F6A0C809F95D4A 

Forretningsbehov: FB04 

 

6.2.3 Snitflader som udstilles af Systemet 

Krav ID 321 Systemet skal udstille service til modtagelse af Hændelser 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Systemet skal integrere til Beskedfordeler, så Systemet kan modtage hændelser 

via Push fra Beskedfordeler. Dette gøres ved at Systemet udstiller en service, som 

Beskedfordeler kan kalde, når den har hændelser, som Systemet abonnerer på. 

 

Generelt skal Systemet altså kunne modtage beskeder fra Beskedfordler, og i 

basisløsningen hidrører disse fra CPR (SF1320_A) og Social Pension Info 

(SP1411_D V3) fra UDK.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 322 Systemet skal udstille Helbredsoplysninger (SF1411_B) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Formålet med integrationen er at udstille oplysninger om en given persons 

kommunale helbredssag. Systemet skal udstille disse oplysninger så andre 

Fagsystemer med gyldig lovhjemmel kan indhente disse oplysninger. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 323 Systemet skal udstille ændringer i helbredsoplysninger (SF1411_E) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Formålet med integrationen er at sende beskeder med ændringer i en given 

persons kommunale pensionssag. Andre fagsystemer kan således abonnere på 

hændelser der sker i Systemet. 

https://share-komm.kombit.dk/P133/_layouts/15/start.aspx#/Referencedokumenter/Forms/Samlet.aspx?RootFolder=%2fP133%2fReferencedokumenter%2fSTS%20Vilk%c3%a5r&FolderCTID=0x0120009A9515CEA8B12B4A88F6A0C809F95D4A
https://share-komm.kombit.dk/P133/_layouts/15/start.aspx#/Referencedokumenter/Forms/Samlet.aspx?RootFolder=%2fP133%2fReferencedokumenter%2fSTS%20Vilk%c3%a5r&FolderCTID=0x0120009A9515CEA8B12B4A88F6A0C809F95D4A
https://share-komm.kombit.dk/P133/_layouts/15/start.aspx#/Referencedokumenter/Forms/Samlet.aspx?RootFolder=%2fP133%2fReferencedokumenter%2fSTS%20Vilk%c3%a5r&FolderCTID=0x0120009A9515CEA8B12B4A88F6A0C809F95D4A
https://share-komm.kombit.dk/P133/_layouts/15/start.aspx#/Referencedokumenter/Forms/Samlet.aspx?RootFolder=%2fP133%2fReferencedokumenter%2fSTS%20Vilk%c3%a5r&FolderCTID=0x0120009A9515CEA8B12B4A88F6A0C809F95D4A
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.2.4 Snitflader som anvendes af Systemet 

I dette afsnit beskrives de snitflader, som Systemet anvender. 

 

6.2.4.1 Adgangsstyring 

For at Systemet kan anvende Støttesystemet Adgangsstyring, skal Leverandøren først oprettes som 

tilslutningspart i STS administrationsmodulet. Dernæst skal Leverandøren oprette en tilslutningsaftale for 

Systemet samme sted. Når først et system er oprettet via STS administrationsmodulet kan ændringer 

foretages via login til STS administrationsmodulet eller via en webservice grænseflade til 

administrationsmodulet. 

For at kunne indgå juridisk bindende aftaler (tilslutningsaftaler) på vegne af Leverandøren er det 

nødvendigt, at Leverandøren udpeger en eller flere administratorer.  

Krav ID 324 Systemet skal integrere til Støttesystemet Adgangsstyring 

Kategori: (K) Type: Ikke funktionelt  

Beskrivelse: 

  

Systemet skal integrere til Støttesystem Adgangsstyring. 

Der skal etableres en cache for tokens hentet fra Security Token Service (STS). 

Først når et token er udløbet, hentes et nyt. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 325 Oprettelse af tilslutningspart 

Kategori: (K) Type: Ikke funktionelt  

Beskrivelse: 

  

Leverandøren skal oprette sig som tilslutningspart i STS administrationsmodul for 

at kunne tilslutte systemer til den fælleskommunale it-infrastruktur og redigere 

aftaler og roller for disse. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 326 Leverandøren skal udpege administratorer 

Kategori: (K) Type: Ikke funktionelt  

Beskrivelse: 

  

Leverandøren skal udpege en eller flere administratorer i Leverandørens 

organisation. 

 

Disse administratorer skal varetage en administrativ rolle på vegne af Leverandøren 

for at kunne indgå juridisk bindende aftaler for Systemet og konfigurere STS 

administrationsmodulet i forhold til Systemet. 

 

Disse administratorer skal kunne logge på STS administrationsmodulet ved 

anvendelse af et OCES-medarbejdercertifikat. 

 

Leverandøren af Systemet skal løbende ajourføre de udpegede administratorer ved 

eventuelle ændringer af ansvarlige personer i Leverandørens organisation. 

Bemærkning:  

 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 327 Etablering af aftale om tilslutning 

Kategori: (K) Type: Ikke funktionelt  

Beskrivelse: 

  

Leverandøren er ansvarlig for at anmode om tilslutning af Systemet til den 

fælleskommunale it-infrastruktur via STS administrationsmodulet.  

Leverandøren af Systemet skal anvende STS administrationsmodulets 

brugergrænseflade til dette formål. 

Leverandøren af Systemet er forpligtet til at tiltræde – og overholde – vilkårene i 

den til enhver tid gældende aftale for tilslutning af systemer til Den 

Fælleskommunale Rammearkitektur. Tilslutning foregår i praksis ved at anmode 

om en serviceaftale. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Følgende forskellige systemtyper kan tilsluttes:  

• Brugervendt system 

• Anvendersystem 

• Serviceudbyder 

der alle er relevante for Systemet. 

Når Systemet tilgår de fælleskommunale støttesystemer, er Systemet et Anvendersystem. 
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Når Systemet tilgås via browser, er Systemet et brugervendt system. 

Når Systemet tilgås via publicerede services, er Systemet en serviceudbyder. 

Krav ID 328 Oprettelse af tilslutning 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Leverandøren af Systemet er ansvarlig for, at Systemet tilsluttes via STS 

administrationsmodulet med systemtyperne brugervendt system, 

anvendersystem og serviceudbyder. 

 

Leverandøren af Systemet er ligeledes ansvarlig for, at administrator opretter alle 

relevante konfigurationsoplysninger for Systemet. Konfigurationsoplysninger vil 

variere afhængigt af systemtype. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.2.4.2 Sikkerhed 

Kundens krav til Systemets håndtering af sikkerhed er beskrevet i punkt 6.5 Sikkerhed. 

 

6.2.4.3 Dialogintegration (SAPA) 

Krav ID 329 Systemet skal anvende den fælleskommunale Dialogintegration 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Systemet skal anvende den fælleskommunale Dialogintegration (kaldet ”hop”) til 

at understøtte SAPA (og andre systemer) i at ”hoppe” til Systemets 

brugergrænseflade. SAPA giver kommunale sagsbehandlere hurtig adgang til 

centrale informationer og hændelser vedrørende borgere på tværs af kommunens 

fagsystemer.  

https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/Forms/SAPA%20integrationsvilkr.aspx 

 Systemet skal ikke understøtte ”hop” til andre Systemers brugergrænseflade. 

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/Forms/SAPA%20integrationsvilkr.aspx
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6.2.4.4 Serviceplatformen 

Serviceplatformen fungerer som knudepunkt for integrationer mellem kommunale løsninger. 

Serviceplatformen er en central del af den fælleskommunale it-infrastruktur, der findes beskrevet her: 

http://www.kombit.dk/serviceplatform 

Krav ID 330 Anvendelse af Kundens Serviceplatform 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt  

Beskrivelse: Systemet skal som udgangspunkt anvende de for Systemet relevante eksterne 

snitflader, der er implementeret på Serviceplatformen, herunder snitfladernes 

sikkerhedsmodel. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.2.4.5 Fordelingskomponenten 

Systemet skal understøtte Fordelingskomponenten, der er en del af Serviceplatformen. Den fungerer som 

en fordelingsmekanisme for journalnotater og dokumenter, som opstår uden for kommunernes 

fagsystemer. Eksempelvis kan kommunernes scanningskomponent tilkobles Fordelingskomponenten og 

dermed føre indscannede dokumenter ind i Systemet. 

Krav ID 331 Systemet skal anvende Fordelingskomponenten 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt  

Beskrivelse: Systemet skal anvende den fælleskommunale Fordelingskomponent og kunne 

modtage dokumenter og journalnotater via Fordelingskomponentens services. 

Fordelingskomponenten tilgås via services på Serviceplatformen. 

http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/SAPA/Leverandor/
Fordeling%20af%20journalnotater%20og%20dokumenter%20-
%20%20Udkast%20til%20l%C3%B8sningsmodel.pdf 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.2.4.6 Beskedfordeler 

Systemet skal reagere på udefra kommende hændelser som fx folkeregisterændringer. Desuden skal 

omkringliggende fagsystemer kunne reagere på hændelser opstået i Systemet. Distributionen af beskeder 

http://www.kombit.dk/serviceplatform
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/SAPA/Leverandor/Fordeling%20af%20journalnotater%20og%20dokumenter%20-%20%20Udkast%20til%20l%C3%B8sningsmodel.pdf
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/SAPA/Leverandor/Fordeling%20af%20journalnotater%20og%20dokumenter%20-%20%20Udkast%20til%20l%C3%B8sningsmodel.pdf
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/SAPA/Leverandor/Fordeling%20af%20journalnotater%20og%20dokumenter%20-%20%20Udkast%20til%20l%C3%B8sningsmodel.pdf
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om hændelser sendt til og fra Systemet er Beskedfordelerens ansvarsområde. Beskedfordeleren 

understøtter, at Systemet selv henter oplysninger om udefra kommende hændelser ved at spørge 

Beskedfordeleren efter nye Beskeder (AMQP Pull). På samme vis sender Systemet besked til 

Beskedfordeleren omkring opståede hændelser (AMQP Push). 

Krav ID 332 Systemet skal anvende Støttesystemet Beskedfordeler i overensstemmelse 

med vilkår 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt  

Beskrivelse: Systemet skal anvende Støttesystemet Beskedfordeler i overensstemmelse med 

vilkår beskrevet i B.08.08 Underbilag 2N - Vilkår for integration til støttesystemet 

Beskedfordeler v.3.1 

https://share-
komm.kombit.dk/p089/Referencedokumenter/STS%20Vilk%C3%A5r/B.08.08%20
Underbilag%202N%20-
%20Vilk%C3%A5r%20for%20integration%20til%20st%C3%B8ttesystemet%20Be
skedfordeler_v.3.1.pdf?Web=1 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 333 Systemet skal anvende AMQP-snitflader til Støttesystemet Beskedfordeler 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt  

Beskrivelse: Systemet skal anvende Støttesystemet Beskedfordeler til at modtage beskeder 

der er påkrævet i Systemet, samt til at afsende beskeder påkrævet af andre 

systemer. 

Systemet skal tilbyde og vedligeholde værdilister i forbindelse med abonnementer 

og Systemer, der har behov for dette. Fx en CPR personliste over de personer, 

der er behov for at få besked omkring. Listerne vedligeholdes via en AMQP-

snitflade (Advanced Message Queuing Protocol) udstillet af Beskedfordeleren. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.2.4.7 Ydelsesindeks 

Ydelsesindekset (YI) er et støttesystem indenfor den fælleskommunale infrastruktur, som indeholder data 

om tildelte og udbetalte ydelser, som er modtaget fra forskellige Anvendersystemer. YI modtager 
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information om ydelser fra Systemet og stiller informationer fra andre Anvendersystemer til rådighed for 

Systemet. 

Denne integration har til formål at give fagsystemerne mulighed for at vedligeholde kopier af deres ydelser i 

indekset, samt at kunne understøtte ydelsesoverblik i f.eks. SAPA og KMD Bevilling. 

Herudover benyttes ydelsesindekset til at udveksle ydelsesinformation mellem fagsystemer for at 

understøtte deres forretningsprocesser (f.eks. ydelsesberegninger og kontrol). 

Hvis der ønskes udveksling af ydelsesinformation mellem myndigheder, henvises til integration SF2860 

Terminalservice.  

Krav ID 334 Systemet skal integrere til Ydelsesindeks via SF1490 

Kategori: (K) Type: Ikke funktionelt  

Beskrivelse: 

  

Systemet skal integrere til Ydelsesindeks over Serviceplatformen via SF1490. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

Terminalservicen har til formål at understøtte styret og datafiltreret adgang til ydelsesdata på tværs af 

myndigheder, ved udveksling af ydelsesdata mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Udveksling af 

ydelsesdata er underlagt lovgivningsmæssige begrænsninger, hvorfor der er behov for at styre dels 

adgangen og dels graden af data, der udveksles, hvilket ikke kan lade sig gøre via Ydelsesindeksets 

eksisterende servicegrænseflade. 

Krav ID 335 Systemet skal integrere til Ydelsesindeks via SF2860 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse:

  

Systemet skal integrere til Ydelsesindeks over Serviceplatformen via SF2860 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.2.4.8 Sags- og Dokumentindeks 

Sags- og Dokumentindeks er et støttesystem indenfor den fælleskommunale infrastruktur, der skaber 

overblik over sager og relevante dokumenter på tværs af IT-løsninger og fagområder. Sags- og 

Dokumentindeks understøtter effektiv udveksling af informationer om sager og dokumenter mellem 

Systemet og andre fagsystemer. 
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Systemet anvender Sags- og Dokumentindeks til at informere om egne Sager og Dokumenter til 

interesserede fagsystemer i den kommunale systemportefølje. Dette sker ved løbende at opdatere Sags- 

og Dokumentindekset med nye og/eller ændrede sager eller dokumenter. 

 

Krav ID 336 Sags- og Dokumentindeks (SF1470) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

 

Denne integration har til formål at give fagsystemerne mulighed for at 

vedligeholde kopier af deres sager og dokumenter i indekset, samt at kunne 

understøtte sagsoverblik i f.eks. SAPA og KMD Sag. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 337 Systemet skal anvende Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks i 

overensstemmelse med vilkår 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Systemet skal anvende Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks i 

overensstemmelse med vilkår beskrevet i B.08.04 Underbilag 2J - Vilkår for 

integration til støttesystemet Sags- og Dokumentindeks_v.2.2 

https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte dokumenter/B.08.04 Underbilag 2J - 

Vilkår for integration til støttesystemet Sags- og 

Dokumentindeks_v.2.2.pdf?Web=1 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 338 Systemet skal integrere til Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 

Kategori: (K) Type: Ikke funktionelt  

Beskrivelse: 

  

Systemet skal integrere til Støttesystem Sags- og Dokumentindeks via 

Serviceplatform. 

Alle Sager og dokumenter, der oprettes i Systemet, skal overføres til indeksene 

og løbende vedligeholdes. Ved initial load af sager og dokumenter skal disse 

ligeledes overføres til Sags- og dokumentindeksene. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/B.08.04%20Underbilag%202J%20-%20Vilkår%20for%20integration%20til%20støttesystemet%20Sags-%20og%20Dokumentindeks_v.2.2.pdf?Web=1
https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/B.08.04%20Underbilag%202J%20-%20Vilkår%20for%20integration%20til%20støttesystemet%20Sags-%20og%20Dokumentindeks_v.2.2.pdf?Web=1
https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/B.08.04%20Underbilag%202J%20-%20Vilkår%20for%20integration%20til%20støttesystemet%20Sags-%20og%20Dokumentindeks_v.2.2.pdf?Web=1
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6.2.4.9 Organisation 

Organisation er et system indenfor rammearkitekturens støttesystemer, der udstiller organisationsoplys-

ninger for fælleskommunale fagsystemer og andre støttesystemer. Organisation indeholder således 

information om kommunernes organisatoriske struktur, og skal derfor benyttes i sammenhæng med 

Systemet, blandt andet som grundlag for støttesystemet Adgangsstyring. Leverandøren skal i den 

forbindelse sikre en mapning mellem støttesystemet og Systemets organisationsenheder, fx Brugere, 

teams og afdelinger. 

 

 

Krav ID 339 Systemet skal integrere til Organisation 

Kategori: (K) Type: Ikke funktionelt  

Beskrivelse: 

  

Systemet skal integrere til støttesystemet Organisation via Serviceplatformen og 

anvende støttesystemet Organisation til at foretage: 

• Understøttelse af processer og sagsgange 

• Dataafgrænsning  

• Logning, jf. afsnit 6.6. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 340 Tilpasse Systemets struktur til Organisation 

Kategori: (K) Type: Ikke funktionelt  

Beskrivelse: 

  

Leverandøren skal sikre, at Systemets struktur for brugere, teams, afdelinger osv. 

mappes i forhold til støttesystemet Organisations organisationsenheder. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.2.4.10 SKAT 

SKAT indeholder de indkomstoplysninger, som indberettes af virksomheder og offentlige myndigheder mv., 

der udbetaler løn, pension, dagpenge, kontanthjælp, SU og lignende. 
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 Krav ID 341 SKAT Indkomst – hent indkomst (SF0770_A) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Servicen har til formål at hente indkomstdata til fagsystemer, som har 

forvaltningsmæssigt brug for disse data. 

 

En part (kommune) kan hente Indkomstoplysninger på alle borgere i Danmark, 

og er ikke begrænset til egne borgere. Indkomstoplysninger for den enkelte 

borger er begrænset i henhold til den aftale der indgås mellem SKAT og den 

part der anvender servicen. Aftalen og filtreringen er baseret på det lovgrundlag, 

der giver parten ret til at hente data i forbindelse med en konkret sag. 

 

Det er muligt at filtrer i flere dimensioner. 

• Indkomstoplysningerne - En række oplysningsfelter vedrørende indkomst 

(feltniveau, mere end 75 felter), f.eks. ”A-indkomst, hvoraf der betales AM-

bidrag”, ”Indeholdt A-skat”, ”ATP-bidrag”, ”Sundhedsforsikring i 

pensionsindskud”  

• Typer af Indkomstoplysninger – f.eks. Lønindkomst, Pension, SU, Ydelser 

mf.  

• Indkomstindberetter – liste af SE-nr. for virksomheder og myndigheder, som 

anvendes til at begrænse udfaldsrummet. 

• Periode – Periodeangivelse som dækker Lønperioder eller 

Dispositionsdatoer Indkomstoplysninger fra eIndkomst leveres i et generisk 

format, hvilket betyder, at oplysningsfelter kan tilføjes, ændres og udgå i 

formatet uden at selve integrationen ændres. Ændringer sker typisk på 

baggrund af ændringer i lovgivningen ombeskatning af indkomst og typisk i 

forhold til et helt indkomstår. Advisering om ændringer i indkomstoplysninger 

sker almindelig vis i god tid inden ændringerne træder i kraft, således 

anvendere kan nå at fortage eventuelle tilpasninger af abonnementsaftale og 

anvendersystem. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 342 SKAT Indkomst – Abonnement på hændelser (SF0770_E) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Servicen giver mulighed for at Systemet kan abonnere på hændelser, der 

udsendes af SKAT hver gang der sker ændringer i en borgers 

indkomstoplysninger i eIndkomst.  

Systemet skal derfor integrere til denne service via SF0770_E. 
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Bemærkning: For at kunne modtage indkomstoplysninger fra SKAT, skal modtageren 

indgå en abonnementsaftale med SKAT med præcis angivelse hvilke 

indkomstoplysninger, der skal modtages. Abonnementsaftalen skal være 

funderet i et lovgrundlag, som giver lovhjemmel til modtagelse af de 

specifikke indkomstoplysninger. 

Forretningsbehov: FB04 

 

6.2.4.11 Udbetaling Danmark 

Udbetaling Danmarks Pensionssystem til beregning og udbetaling af pension, samt administration af 

folkepension kaldes UDK PE. 

 

Krav ID 343 Træk i pension – trækanmodning (SF6110) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Integrationens formål er at sikre, at kommunerne kan anmode om træk i den 

pension, UDK udbetaler. Det gælder for træk i personlige tillæg mod 

tilbagebetaling, husleje under fængsling og ydelser med brugerbetaling (f.eks. 

madordning, betaling for plejehjemsplads mv.). 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 344 Træk i pension – specifikationsliste (SF6111) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Integrationens formål er at sikre, at UDK Pension kan returnere en 

trækspecifikationsliste, når UDK Pension har afviklet den månedlige beregning af 

pensionsudbetalinger. Listen sendes til Systemet, der har indsendt anmodninger 

om træk i pension. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 345 Hent informationer om social pension (SF1411_A_V3) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Formålet med integrationen er at hente informationer for en given persons social 

pensionssag hos UDK, herunder oplysninger om: 

• Sagens status 

• Sagens ejer, bevillingskommune, bopælskommune og betalingskommune 

• Pensionstype 

• Pensionsstatus 

• Samliv (herunder oplysninger om evt. samlever) 

• Formue 

• Personlig tillægsprocent 

• Pensionsbrøk 

• Afslag på folkepension 

• Udlandsophold over to måneder 

• Forud eller bagudbetalt pension 

• Bistand/plejehjælp 

• Angivelse af om personen er under administration 

Der vil kun blive sendt de informationer, der er hjemmel til at modtage. 

Dataafgrænsning på de forskellige typer af information vil blive aftalt ifm. indgåelse 

af aftale om brug af integrationen. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 346 Hændelser vedr. Social Pension (SF1411_D_V3) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Integration til beskedfordeler for at kunne modtage beskeder (via Push) vedr. 

hændelser ændringer i Social Pension hos Udbetaling Danmark. 

Informationerne vil være kategoriseret i en række beskedhandlinger, så 

Systemet kan abonnere på de informationer, der er hjemmel til at modtage. 

Bemærkning: Informationen modtaget her via hændelser svarer til den information der hentes 

via SF1411_A_V3 kaldet til UDK PE. 

Forretningsbehov: FB04 
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6.2.4.12 Lægemiddelstyrelsen 

Systemet skal indberette helbredstillægsprocent til CTR, et system til at opsamle borgeroplysninger 

vedrørende tilskud til medicin.  

Krav ID 347 CTR - Centrale Tilskudsregister (SF1413) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Systemet skal med denne integration via beskedfordeleren sende en 

besked ved ændringer i en given persons helbredstillægsprocent. 

 

Integrationen er tiltænkt Det Centrale Tilskuds Register (CTR), der 

herigennem kan vedligeholde en kopi af den enkelte pensionists tildelte 

helbredstillægsprocent i det Centrale Tilskuds Register (CTR). Dette 

register benyttes bl.a. når pensionisten ved indkøb af medicin på 

apoteket får kommunalt tilskud i henhold til den beregnede 

helbredsprocent.  

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.2.4.13 Ydelsesrefusion 

Et system, der skal samle informationer om de offentlige forsørgelsesydelser, automatisk hjemtage 

kommunens refusioner fra staten, afregne kommunens egen medfinansiering og – ikke mindst – håndtere 

tællerne for den enkelte borgers ydelser. Modtager data om ydelser, og stiller oplysning om kommunal 

medfinansiering til rådighed. 

Krav ID 348 Ydelsesrefusion - Hent Finansieringskommune (SF1626) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Integrationen har til formål at modtage oplysninger om en eller flere 

finansieringskommuner for en førtidspension (ydelsesrefusion). 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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6.2.4.14 Serviceleverandør 

Krav ID 349 Integration til Serviceleverandører (Tillæg/fradrag) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Denne integration skal sikre at Serviceleverandører (fx madordninger, 

fodterapeuter) kan indrapportere regninger for leverede services for 

pensionister. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.2.4.15 Klassifikation 

Klassifikation er et system indenfor de fælleskommunale støttesystemer, der gør det muligt at udstille og 

vedligeholde en række klassifikationer, så disse kan bruges på tværs af fælleskommunale fagsystemer til 

opmærkning af information. Forenkler automatiseringen af processer mellem Systemet og andre IT-

systemer. 

Krav ID 350 Integration til Klassifikation (SF1510) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Støttesystemet Klassifikation autoritativ kilde for klassifikationer og anvendes til 

at udsøge relevante klassifikationer. Systemet skal integrere til Klassifikation og 

anvende disse klassifikationer. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 351 Integration til Sortimenter (SF7002) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Integrationen tilvejebringer Sortimenter, som Systemet abonnerer på. 

Sortimenter indeholder Registreringsværdier med reference til klassifikation. 

Hvert Sortiment udtrykker definerede Registreringsværdier i kontekst af udvalgte 

it-systeminstansers brug ift. en integration, IntegrationReference. 

Systemet skal abonnere på disse abonnementer via SF7002. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 352 Terminalservice UDK (SF2860) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Terminalservicen har til formål at understøtte styret og datafiltreret adgang til 

ydelsesdata på tværs af myndigheder, ved udveksling af ydelsesdata mellem 

kommunerne og UDK.  

 

Udveksling af ydelsesdata er underlagt lovgivningsmæssige begrænsninger, 

hvorfor der er behov for at styre dels adgangen og dels graden af data, der 

udveksles, hvilket ikke kan lade sig gøre via Ydelsesindeksets eksisterende 

servicegrænseflade. 

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

6.2.4.16 CPR 

CPR (Det centrale personregister) er det register, som alle personer med lovligt ophold i Danmark er 
registreret i. Registret stiller opdaterede persondata til rådighed for Systemet. 

 
Formålet med integrationen til CPR er at give kommunernes fagsystemer mulighed for at fremsøge de 

personoplysninger, der er nødvendige, for den kommunale sagsbehandling og forvaltningsvirksomhed.  

 

Integrationen indeholder en service, der kan bruges til fremsøgning af lister med personer ud fra udvalgte 
søgekriterier, samt en service, der kan bruges til opslag af detaljerede personoplysninger på en 
enkeltperson ud fra CPR nr. 

Krav ID 353 Integration til CPR (SF1520) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Systemet skal understøtte Integration til CPR for at kunne hente persondata fra 

en CPR-datakilde. Integrationen skal ske via services udstillet på 

Serviceplatformen i overensstemmelse med de vilkår og snitflader, der gælder 

herfor. 

 

Integrationen skal kun anvende services på Serviceplatformen, der er omfattet af 

”buffetprisen”, dvs. services med flad afregningsstruktur. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 354 CPR hændelser (SF1320_A) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Systemet skal understøtte Integration til hændelsesopdateringer fra CPR-

registeret (CPR Abonnement). Opdateringer omkring persondata skal modtages 

fra CPR via Serviceplatformen. 

Systemet modtager besked om CPR-hændelser fra beskedfordeleren. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.2.4.17 Digital post 

Formålet med integrationen er at muliggøre afsendelse af breve til borgere og virksomheder enten via 

Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning eller som fysisk brev via kommunens Fjernprintløsning. 

Systemet giver også mulighed for at sende breve mellem myndigheder, dette sker på helt samme vis, som 

for virksomheder.  

 

Systemet har tre muligheder for kanalvalg ved afsendelse af breve til hhv. Digital Post og Fjernprint: 

• Systemet kan selv foretage valg af kanal ud fra bl.a. tilmeldingsstatus fra Digital Post, som kan hentes 

via Serviceplatformen 

• Systemet kan lade Serviceplatformen vælge kanalen ud fra den dagligt indlæste tilmeldingsliste fra 

Digital Post placeret på Serviceplatformen 

• Systemet kan lade den valgte Fjernprintløsning forestå som kanalvalg under forudsætning af, at det 

understøttes af den valgte løsning 

Krav ID 355 Integration til Digital Post og Fjernprint 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Systemet skal understøtte Integration til Digital Post/Fjernprint for at kunne 

afsende breve til og fra Borgere og virksomheder som Digital Post eller 

fjernprint. Integrationen skal ske via services udstillet på Rammearkitekturens 

Serviceplatform i overensstemmelse med de vilkår og Snitflader, der gælder 

herfor. 

Integrationen skal kun anvende services på Serviceplatformen, der er omfattet af 

”buffetprisen”, dvs. services med flad afregningsstruktur. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 356 Brug af Fordelingskomponenten 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Systemets brug af fordelingskomponenten har følgende formål: 

• At adressere indhold i form af sags-journalnotat eller sags-dokument fra et 

navngiven afsender-system til et entydigt identificerbart modtager system.  

• At understøtte indhold i form af semistruktureret data eller formularer, hvor 

det specifikke indhold aftales bilateralt mellem afsender-og modtagersystem. 

Indholdet sendes fra et navngiven afsender-system til et entydigt 

identificerbart modtager system. 

• At understøtte distribution til it-opkoblede modtagersystem er såvel som 

Digital Post. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.2.4.18 Øvrige Kommunale fagsystemer 

 

Krav ID 357 Hent information om helbredsprocent (SF1411_B) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Formålet med integrationen er at hente oplysninger om en given persons 

kommunale helbredssag, herunder oplysninger om: 

• Sagens (helbredskort) status 

• Sagens ejer 

• Helbredsprocent 

• Sygeforsikring 

Fagsystemet må kun modtage informationer, der er hjemmel til at anvende. 

Dataafgrænsning på de forskellige typer af information vil blive aftalt ifm. 

indgåelse af aftalen om brug af integrationen. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 358 Besked om tillægsprocent (SF1411_E) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Formålet med integrationen er at sende beskeder med ændringer i en given 

persons kommunale pensionssag, herunder oplysninger om: 

• Helbredskort bevilges 

• Helbredskort/bevilling stoppes 

• Personlig helbredsprocent 

• Sygesikringsgruppe 

Informationerne vil være kategoriseret i en række beskedhandlinger, så 

fagsystemerne kan abonnere på de informationer, der er hjemmel til at modtage. 

Dataafgrænsning på de forskellige typer af information vil blive aftalt ifm. indgåelse 

af aftalen om brug af integrationen. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 359 Hent finansieringskommune (SF1626) 

Kategori: (K) 

Beskrivelse: 

  

Integrationen har til formål at modtage oplysninger om en eller flere 

finansieringskommuner for en førtidspension. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

6.2.4.19 Udbetalings- og økonomisystemer (ØiR) 

Udbetalings- og økonomisystemer håndterer kommunens økonomistyring, herunder kontering af udbetalte 

ydelser, og de skal modtage oplysninger fra Systemet i forbindelse med udbetaling af ydelse, håndtering af 

medfinansiering, refusionsopkrævning og opkrævning af økonomiske krav. 
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Krav ID 360 Afsend økonomiske poster (SF1590_A) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Systemet skal integrere til Udbetalings- og Økonomisystemer (ØiR) blandt andet 

for at kunne understøtte udbetaling af ydelse, håndtering af medfinansiering, 

refusionsopkrævning og opkrævning af økonomiske krav. 

Integrationen skal ske via services udstillet på Serviceplatformen i 

overensstemmelse med de vilkår og Snitflader, der gælder herfor. 

 

Bemærkning: I henhold til det overordnede integrationskrav om at Systemet skal kunne håndtere 

kvitteringer på snitfladerne, skal Systemet her håndtere tilbagemeldinger fra 

kommunernes ERP-systemer fx hvis ERP-systemerne afviser dele af de 

posteringsfiler de modtager. 

Systemet skal således holde styr på de enkelte posteringsrækker der evt. 

afvises og udstille hvilke der er tale om.  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 361 Overfør NemKonto (SF1590_E) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: 

  

Integrationen giver Systemet adgang til udbetaling via NemKonto. NemKonto 

understøtter komplette og ukomplette betalinger, som resulterer i en 

pengeoverførsel mellem betalers bankkonto og modtagers bankkonto. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.3 Brugeroplevelse 

Dette afsnit stiller krav til Systemets brugeroplevelse forstået som brugeraktørernes interaktion med og 

opfattelse af Systemet. Formålet med kravene til brugeroplevelse er at sikre udvikling af et brugervenligt 

System, der er effektivt, intuitivt og tilfredsstillende at anvende for Brugerne. Systemets interaktionsdesign 

og brugergrænseflade skal understøtte Brugernes arbejdsgange som beskrevet i kapitel 5, Funktionelle 

krav.  

 

Kunden ønsker, at der er fokus på brugervenlighed og brugerinvolvering i hele udviklingsprocessen på linje 

med opfyldelse af de funktionelle og øvrige ikke-funktionelle krav. Dette skal sikre, at fejl og 

uhensigtsmæssigheder i Systemets brugeroplevelse håndteres undervejs i udviklingsprocessen og ikke 

kun i en afsluttende testfase. Kravene skal ses i sammenhæng med kravene til gennemførelse af 
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brugervenlighedstest både i forbindelse med de løbende Delleverancer og den endelige Leverance af 

Systemet. Se bilag 6 for yderligere information om Prøver. 

Hvis ikke andet er nævnt, angår kravene alle Systemets brugergrænseflader.  

 

Afsnittet består af tre underafsnit: 

• Beskrivelse af Systemets brugere og brugssituationer: 

Afsnittet beskriver hvem, der skal bruge Systemet hvordan. 

• Krav til Systemets brugeroplevelse: 

Afsnittet beskriver krav, der skal sikre, at Systemet bliver effektivt, tilfredsstillende og trygt at anvende 

for Brugerne. 

• Krav til Systemets brugergrænseflade:  

Afsnittet beskriver krav til, hvordan Systemets brugergrænseflade skal designes, så det bliver brugbart 

for Brugerne. Kravene er bl.a. udledt af Jacob Nielsens heuristikker for design af brugergrænseflader 

[se https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/].  

Kravene i afsnittet skal ses i sammenhæng med krav til leverandørens kompetencer og udviklingsmetode, 

herunder brugerinvolvering og brug af designretningslinjer i bilag 8 samt bilag 6’s kravsætning af 

brugervenlighedstests.  

6.3.1 Systemets brugere og brugsscenarier 

Brugerne kan inddeles i 4 grupper med karakteristika, der ikke følger opdelingen i de brugeraktører, som er 

beskrevet i afsnit 4.1. Dette afsnit beskriver Brugernes forskellige it- og domæneviden, og forskellige 

anvendelsesfrekvens. 

1. Sagsbehandlere 

Sagsbehandlere er daglige brugere og fagspecialister. Disse brugere benytter mange forskellige it-

systemer i løbet af dagen. Disse brugere har fokus på den juridiske og beregningsmæssige korrekthed og 

hurtig anvendelse, da mange funktioner skal gentages flere gange i løbet af dagen. Der forventes et 

løbende skift i Brugerne, så der efterhånden vil være færre med den dybe faglige domæneviden og flere 

nye medarbejdere, som oftere cirkulerer mellem jobfunktioner. Superbrugerne vil ofte findes i denne gruppe 

også. 

 

2. Økonomimedarbejdere 

Disse medarbejder vil typisk have opgaver i forbindelse med måneds- og årsskifte, både til indtastning, 

udsøgning til kontrol og til rapporter til politikere og ledelsesinformation. Desuden er mellemkommunal 

afregning et stort fokuspunkt, da der er mange penge involveret for kommunen. Disse brugere vil være 

daglige brugere af kommunes økonomisystem, og ind i mellem være brugere af Systemet. 

 

3. Systemadministratorer 

Disse brugere vil typisk være sporadiske brugere typisk med stort kendskab til it, men ikke altid stort 

kendskab til domænet. Deres opgavehåndtering vil have stor indflydelse på de daglige brugere, hvis 

opsætning, parameterstyring eller rettigheder ikke er korrekte. Denne gruppe forventer derfor et System, 

hvor konsekvenser af valg og ændringer fremgår tydeligt for brugeren.  

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
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Visse kommuner vil dog udpege en Systemejer, som både har kendskab til domæne og Systemet. 

 

4. Borgerservicemedarbejdere, fagspecialister og medarbejdere på plejehjem 

Disse brugere vil kun benytte og have behov for nogle få meget afgrænsede funktioner, og vil typisk også 

kun anvende systemet nogle gange om måneden. Deres IT-kendskab vil variere meget, men vil som 

udgangspunkt være forholdsvis begrænset. 

 

6.3.2 Generelle krav til Brugernes Systemoplevelse 

Her kommer krav til, at Systemet er effektivt og tilfredsstillende at anvende.  

 

Krav ID 362                Systemet skal være effektivt og intuitivt at bruge 

Kategori: K Type: Ikke-funktionelt  

Beskrivelse: Systemet skal være effektivt og intuitivt at anvende, så det gør Brugeren i 

stand til hurtigt og korrekt at gennemføre sine arbejdsopgaver uden brug af 

hjælp, og minimerer risikoen for fejl. 80% af testpersonerne må ikke opleve 

kritiske fejl når de gennemfører, de use cases, der indgår i 

brugervenlighedstesten. Se bilag 6 for yderligere information om 

brugervenlighedstesten. 
 

Forretningsbehov: FB03  

 

Krav ID 363 Systemet skal være tilfredsstillende at bruge 

Kategori: K Type: Ikke-funktionelt  

Beskrivelse: Systemet skal være tilfredsstillende at anvende for Brugeren, så Systemet 

opfattes af Brugeren som værende nemt og trygt at bruge. 

 

Brugertilfredsheden skal måles for den funktionalitet, der indgår i en 

brugervenlighedstest. Brugertilfredsheden måles ved besvarelse af en række 

foruddefinerede spørgsmål. Brugertilfredsheden skal være minimum 4 på en 

skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste. Tilfredsheden opgøres som et gennemsnit 

af alle testpersoners svar på samtlige spørgsmål. 

Brugertilfredshedsmålinger skal indgå i de kravsatte brugervenlighedstest af 

Systemet, jf. bilag 6. 

Forretningsbehov: FB03 
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Krav ID 364 Grafisk designguide 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Inden udvikling af skærmbilleder, skal leverandøren udarbejde en grafisk 

designguide, som skal godkendes af Kunden inden den faktiske udvikling af 

skærmbilleder foretages. 

 

Alle skærmbilleder skal efterfølgende opfylde den godkendte grafiske 

designguide. 

Bemærkning: Formålet er at tjekke hvordan brugervenlighedskrav, der er kommet ud af 
heuristikkerne, opfyldes. 

Forretningsbehov: FB03 

 

Kunden stiller krav om en kvalitativ usability måling af Systemets brugervenlighed målt som en SUS score. 

En SUS score kravstilles indledningsvis på baggrund af 10 centrale spørgsmål som listet nedenfor i Tabel 6 

med tilhørende krav om bestemt score for det enkelte vurderingskriterie. SUS scoren anvendes som 

acceptkriterie til tilfredshedskravet. en kvalitativ og målbar brugervenlighedstest. 

 

 Spørgsmål til vurdering Score (1-5) 

Q1 I think that I would like to use this system frequently. 

Jeg tænker, at jeg gerne vil bruge systemet ofte 

5 

Q2 I found the system unnecessarily complex. 

Jeg fandt systemet unødvendigt komplekst 

1 

Q3 I thought the system was easy to use. 

Jeg synes, at systemet var nemt at anvende 

5 

Q4  I think that I would need the support of a technical person to 

be able to use this system. 

Jeg tror, at jeg ville få brug for hjælp fra en teknisk person, for 

at være i stand til at bruge dette system 

1 

Q5 I found the various functions in this system were well 

integrated. 

Jeg fandt, at de forskellige funktioner i systemet hang godt 

sammen 

5 

Q6 I thought there was too much inconsistency in this system. 1 
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Jeg synes, at der manglede sammenhæng i dette system 

Q7 I would imagine that most people would learn to use this 

system very quickly. 

Jeg forestiller mig, at de fleste mennesker meget hurtigt ville 

lære at bruge dette system 

5 

Q8   I found the system very cumbersome to use. 

Jeg fandt systemet meget besværligt at bruge 

1 

Q9  I felt very confident using the system. 

Jeg følte mig tryg ved brugen af systemet 

5 

Q10  I needed to learn a lot of things before I could get going with 

this system. 

Jeg var nødt til at lære mange ting, før jeg kunne gå i gang med 

at bruge systemet 

1 

 

 

Tabel 6 Spørgsmål til brugervenligheds score 

 

Krav til SUS score 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Den samlede SUS score for Systemet skal minimum være 80, dog må ingen af de 

enkelte scorer være under 55.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 
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6.3.3 Systemets tilstand 

Systemet skal hjælpe brugeren med at forstå systemets tilstand og seneste systemhandling, så brugeren 

føler sig tryg ved at anvende systemet. 

Krav ID 366 Markér midlertidigt utilgængelige handlinger og objekter 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at brugergrænsefladelementer, der ikke må anvendes 

af Brugeren, fremstår sådan, at det er tydeligt for Brugeren, at elementet ikke må 

anvendes og hvorfor, samt hvad Brugeren skal gøre for at kunne færdiggøre sin 

handling i Systemet.  

Bemærkning: Ved brugergrænsefladeelementer forstås bl.a. inputfelter, ledetekster, knapper, 

ikoner, tooltips, drop-down lister, beskeder. 

En markering af et brugergrænsefladeelement kan fx implementeres ved 

disabling/sløring. Disabling anvendes bl.a. i situationer, hvor en Brugers 

mulighed for at vælge en værdi er afgrænset af et tidligere valg. Et eksempel på 

dette kunne være, at man ikke kan vælge tidspunkt (klokkeslæt) til en 

begivenhed, hvis man har markeret, at begivenheden varer hele dagen.  

Forretningsbehov: FB08 

 

Krav ID 367 Feedback på udførte handlinger 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal vise en meddelelse, når der er foretaget væsentlige handlinger, 

hvor Brugeren forventer en tilbagemelding. 

For at undgå at Brugeren oplever en kognitiv overbelastning er det vigtigt, at 

Systemet kun leverer feedback ved handlinger, der er kritiske for Brugerens 

videre interaktion med og forståelse af Systemet - og ikke ved rutinemæssige 

funktioner.  

Systemet skal ikke kræve kvittering for, at feedback-meddelelsen er set af 

Brugeren. 

De nævnte tilbagemeldinger skal indgå i brugervenlighedstesten. 

Handlinger, der kræver feedback afklares af Leverandøren i samarbejde med 

Kunden.  
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Bemærkning: Feedback kan være relevant ved oprettelse af visse forretningskritiske objekter, 

hvor brugerne fx er afhængig af, at objekter er oprettet for, at han kan arbejde 

videre på dette eller foretage andre handlinger. Det kan også være en generel 

forretningskritiske proces som fx igangsættelse af en udbetaling, hvor brugeren 

vil forvisses om, at alt er gået godt.  

Andre situationer kan være ændring af sikkerhedsparametre, som fx 

adgangskode, eller situationer, hvor brugeren kan fortsætte med en anden 

handling, mens systemet arbejder på den igangsatte handling. 

Forretningsbehov: FB08 

 

Krav ID 368 Tilbagemelding ved svartider 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give Brugeren en letforståelig tilbagemelding på handlinger, der 

medfører svartider. 

• Hvis Systemets forventede svartid på en handling, der er igangsat af en 

Bruger er over 1 sekund, skal Systemet signalere dette til Brugeren fx ved 

visning af et timeglas, spinner eller lignende indikator.  

 

• Hvis Systemets forventede svartid er over 5 sekunder, skal Systemet give 
Brugeren en angivelse af, hvordan Systemet skrider frem gennem en 
statusindikator. Statusindikatoren skal give et så realistisk som muligt 
billede af fremdriften, således den ikke går direkte til 99% og derefter 
lader brugeren vente. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

 

Krav ID 369 Vis position 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at det tydeligt fremgår af brugergrænsefladen, hvor 

Brugeren befinder sig i eksempelvis en proces eller en menustruktur.  

Bemærkning: Strukturel positionering kan fx understøttes ved en brødkrummevisning. 

Forretningsbehov: FB08 

 

6.3.4 Overensstemmelse mellem system og den virkelige verden 

Systemet skal understøtte Brugerens opfattelse af, hvordan begreber og processer hænger sammen i det 

forretningsmæssige domæne, som Systemet indgår i. Det betyder, at Systemet skal anvende ord, 

sætninger og begreber, der er kendte for Brugeren i stedet for systemteknisk sprog og vise information i en 

naturlig og logisk rækkefølge.  
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Krav ID 370 Tilpasset brugergrænseflade 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemets brugergrænseflade skal være tilpasset de forskellige brugeraktører jf. 
afsnit 4.1 samt afsnit 6.3.1, så det sikres, at en given brugeraktør bliver præsenteret 
for begreber, der er kendte for brugeraktøren og for funktionalitet, som netop denne 
brugeraktør skal udføre jf. afsnit 5, Funktionelle krav 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB08 

 

Krav ID 371 Strukturering af skærmindhold 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Alle brugergrænsefladeelementer i et skærmbillede skal opstilles overskueligt og 

logisk, således emnemæssigt sammenhørende elementer grupperes i forhold til 

Brugerens arbejdsgange og ved anvendelse af gestaltlovene for nærhed og lighed. 

Bemærkning: Skærmbilleder kan fx struktureres ved at gruppere sammenhørende elementer i 

bokse med overskrifter og skillelinjer. 

For beskrivelse af gestaltlovene og nærhed og lighed se fx 

http://www.scholarpedia.org/article/Gestalt_principles [indhentet april 2019] 

Ved brugergrænsefladeelementer forstås bl.a. inputfelter, ledetekster, knapper, 

ikoner, tooltips, drop-down lister, beskeder. 

Forretningsbehov: FB08 

 

Krav ID 372 Placering af fokus 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Når Systemet viser et skærmbillede, skal fokus placeres i det indtastningsfelt, der 

naturligt behandles først i den mest typiske brugssituation.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB08 

 

Krav ID 373 Kopiering og indsætning 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at Brugeren kan kopiere alt tekstindhold, der vises for 

Brugeren, (både ind- og uddata) og anvende indholdet i anden sammenhæng, fx 

markere et navn i Systemet og derefter indsætte det i en mail. Kopiering og 

indsætning skal kunne udføres vha. mus og genvejstaster.  
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB08 

 

Krav ID 374 Samspil med Systemet 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at Brugeren i så vidt omfang som muligt, kan fortsætte 

med at udføre sine arbejdsopgaver samtidig med at Systemet udfører en handling.  

Bemærkning: Et eksempel kan være, at Systemet understøtter successiv load af indhold, så en 

Bruger ikke først præsenteres for et skærmbillede eller dashboard, når alt indhold 

og alle widgets er klar, men kan orientere sig i det indhold, der hentes og vises 

løbende. 

Forretningsbehov: FB08 

 

6.3.5 Konsistens og standarder  

Systemet skal have en konsistent udformning af elementer, interaktioner og visuel udformning, så 

funktioner og muligheder i Systemet er genkendelige og reagerer forudsigeligt i forhold til Brugerens 

forventninger. Dette kan bl.a. sikres ved at anvende kendte, platformspecifikke designguidelines.  

 

Krav ID 375 Konsistent navigation og interaktion 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at navigation og interaktion er konsistent på tværs af 

skærmbilleder og flows i Systemet.  

1. Systemet anvender samme betegnelse for samme funktion, og 

funktionen udføres ens i Systemet. 

2. Ensartede brugergrænsefladeelementer placeres samme sted i 

brugergrænsefladen på tværs af skærmbilleder. 
 

Bemærkning: Ved brugergrænsefladeelementer forstås bl.a. inputfelter, ledetekster, knapper, 
ikoner, tooltips, drop down lister, beskeder. 
 

Forretningsbehov: FB08 
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Krav ID 376 Konsistent brug af tabeller 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at tabeller anvendes konsistent ift. opførsel og udseende på 

tværs af skærmbilleder i Systemet.  

Det betyder at: 

 

1. Hver tabel har en overskrift, som kort beskriver tabellens indhold. 

2. Tabellen skal have kolonneoverskrifter, der beskriver kolonnens indhold. 

Hvis en overskrift er for lang til at kunne vises i sin helhed, så vises så 

mange tegn i overskriften som muligt og hele overskriften vises i tool tip 

eller lignende. 

3. Tabellen giver mulighed for sortering på kolonner. 

4. Dataelementer i tabellen kan filtreres. Filtreringen skal afklares i den 

relevante Etape.  

5. Alle dataelementerne i en kolonne skal være af samme type. Beløbs- og 

talangivelser skal være højrestillede i en kolonne. Alle andre datatyper 

skal være venstrestillede. Hver overskrift skal justeres på samme måde 

som dataelementerne i kolonnen. 

6. Tabellers indhold skal kunne eksporteres til Excel eller andet udbredt 

format. 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB08 

 

Krav ID 377 Konsistent brug af faneblade 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: 
Hvis Systemets interaktionsdesign er baseret på brug af faneblade, skal faneblade 
anvendes konsistent i forhold til opførsel og udseende på tværs af skærmbilleder i 
Systemet. 

1. Sammenhørende data skal placeres på samme faneblad 
2. De hyppigst anvendte data er placeret på de faneblade, hvis faner ligger 

længst mod venstre. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB08 
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Krav ID 378 Konsistent brug af dataformater 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte registrering af inddata og visning af uddata som angivet 
i 7 og herunder: 

1. Systemet skal for datoer tillade skilletegnene skråstreg (/) og punktum (.) 
på lige fod med bindestreg (-) i inddata 

2. Systemet skal acceptere alle ikke-tvetydige danske datoformater.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB08 

 

DATATYPE INDDATA UDDATA 

 

Dato 

05-07-2013 

05072013 

5-7-2013 

2013-07-05 

2013-7-5 

05-07-2013 

 

Beløb 

-12.657,55 

225.000 

0 

16,5 

-12.657,55 

 

Tidspunkt 

15:30 

15.30 

15:30 

 

Personnummer 

170556-0556 

1705560556 

 

170556-0556 

 

 

4217 1615 

42171615 

42 17 16 15 

+ 0012024561414 

42 17 16 15 

00 1 202 456 1414 
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Telefonnummer + 00 1 202 456 1414 
 

Tabel 7 datatype formater som Systemet skal understøtte 

6.3.6 Forebyg fejl  

Systemet skal forebygge fejl ved at vejlede Brugeren til at kunne udføre sin opgave i Systemet og enten 
eliminere muligheden for, at fejl kan opstå eller sikre, at Brugeren gøres opmærksom på en eventuel 
fejlmulighed og får mulighed for at bekræfte sin handling, inden Systemet udfører denne. 

Krav ID 379 Forebyg og håndtér fejlsituationer 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal gøre Brugeren opmærksom på forretningskritiske handlinger, der 

ikke kan fortrydes. Hvis brugeren alligevel får udført en handling ved en fejl, skal 

Systemet understøtte, at Brugeren kan komme ud af den uønskede systemtilstand 

og fortsætte sit arbejde. 

   

I den relevante Etape afklarer Leverandøren og Kunden, hvilke forretningskritiske 

handlinger, der skal håndteres i kravet.  

 

Bemærkning: Systemet kan fx understøtte dette ved at tillade Brugeren at navigere til foregående 

trin i en arbejdsgang. 

Forretningsbehov: FB08 

 

Krav ID 380 Vis indikator for data, der skal behandles af Brugeren 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal med en visuel markering gøre Brugeren opmærksom på data i 

brugergrænsefladen, som kræver Brugerens stillingtagen, eller som er 

obligatoriske at udfylde. 

Bemærkning: En visuel markering kan fx angives som en rød asterisk (*) eller en rød ramme om 

inputfeltet.  

Forretningsbehov: FB08 
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Krav ID 381 Afgræns valgmuligheder i inputfelter 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at der kan vælges værdier til inputfelter på en ensartet 

måde, som guider Brugeren igennem valget. Dette skal ske ved, at Systemet: 

 

• Tilbyder at lade Brugeren vælge værdier frem for at indtaste dem, hvor 

muligt. I drop-down menuer, lister og søgefelter skal det være muligt at 

foretage et ønsket valg ved at indtaste første og andet bogstav i 

valgmuligheden (”type-ahead”). 

• Foreslår defaultværdi i indtastningsfelter, hvor det ikke kan medføre fejl, 

hvis brugeren ikke forholder sig til værdien. 

• Tilbyder Brugeren at indtaste datoer både ved valg af datoer i en 

kalender og ved indtastning af tal.  

Bemærkning:  
 

Forretningsbehov: FB08 

 

Krav ID 382 Forebyg datatab 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre mod utilsigtet datatab ved fx at udstede en advarsel og give 

Brugeren mulighed for at gemme data eller fortsætte uden at gemme data, hvis 

Brugeren forsøger at lukke et skærmbillede uden data er persisteret.  

 

Bemærkning: Datatab kan ligeledes forebygges ved implementering af autogem-funktionalitet.  

Forretningsbehov:  

 

Krav ID 383 Advarsel inden system logout 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal give Brugeren en advarsel om automatisk logout ved udløb af en 

brugersession og give Brugeren mulighed for at acceptere logout eller fortsætte 

sin session i Systemet. 

Det skal være konfigurerbart hvor lang tid der skal gå før automatisk logout 

indtræder. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB08 
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Krav ID 384 Fortsættelse efter logout 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Hvis en Bruger bliver logget ud af Systemet pga. time-out eller en systemfejl, skal 

Systemet sikre, at Brugeren mister så få ikke-gemte oplysninger som muligt, så 

Brugeren undgår at skulle genindtaste data.  

De præcise regler for håndtering af ikke gemte data, fastlægges i den relevante 

Etape mellem Leverandøren og Kunden. 

Bemærkning: Systemet kan fx understøtte kravet vha. auto-gem eller kladdefunktionalitet. 

Forretningsbehov: FB08 

 

6.3.7 Genkendelse, snarere end genkaldelse  

Systemet skal minimere belastningen af brugerens hukommelse ved at gøre objekter, handlinger og 

muligheder synlige. Det skal ikke være nødvendigt for brugeren at huske information fra en del af 

systemdialogen til en anden. Instruktion i brugen af Systemet skal være synligt i brugergrænsefladen eller 

være nemt at tilgå for brugeren, hvis der opstår behov for det. 

Krav ID 385 Synliggør systemhandlinger  

Kategori: (K)  Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal tydeliggøre, hvordan Brugeren kan foretage handlinger i Systemet, 

og hvordan objekter kan hhv. aktiveres/ikke aktiveres.  

Instruktion i brugen af Systemet skal være synligt i brugergrænsefladen eller være 

nemt at tilgå for brugeren, hvis der opstår behov for det. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB08 

 

6.3.8 Fleksibilitet og effektiv brug  

Systemet skal være fleksibelt og kunne tilpasses den enkelte Bruger, så både novicer, ekspertbrugere og 

Brugere med specielle behov får understøttet deres arbejdsgang på en effektiv måde af Systemet.  
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Krav ID 386 Fleksibel systembrug  

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at Systemet kan anvendes med eller uden mus og 

keyboard og med færrest mulige tastetryk/klik og scroll på en enhed ved bl.a. at:  

1. Understøtte brug af tabulering mellem brugergrænsefladeelementer ved 

brug af Tab-tasten eller tilsvarende. Tabuleringen skal følge placeringen 

af brugergrænsefladeelementer fra venstre mod højre, oppe fra og 

nedefter. 

2. Understøtte brug af genvejstaster til de hyppigst anvendte funktioner i et 

skærmbillede. Undgå at anvende de velkendte Microsoft genvejstaster 

som bl.a. Ctrl + C/V/X, F1, ESC og Delete til andre formål, end de er 

beregnet til, da det fører til forvirring blandt Brugerne.  

3. Understøtte brug af en dedikeret tast, fx Enter til at udføre den oftest 

forekommende handling i et givent skærmbillede. Systemet skal 

signalere til Brugeren, hvilken handling, der udføres ved brug af den 

dedikerede tast, fx ved at fremhæve den knap, funktion eller link, der 

aktiveres. 

Bemærkning: Ved brugergrænsefladeelementer forstås bl.a. inputfelter, ledetekster, knapper, 

ikoner, tooltips, drop-down lister, beskeder. 

Forretningsbehov: FB08 

 

Krav ID 387 Handling ved brug af Enter-tasten 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal have en konsistent reaktion på brug af Enter-tasten. At bruge 

Enter-tasten på tastaturet bør oftest svare til at vælge OK, linjeskift eller Gem-

funktionen på brugergrænsefladen. At bruge Enter-tasten på tastaturet skal 

svare til at klikke på den ”fremhævede” knap. Den fremhævede knap skal svare 

til den hyppigst anvendte eller sikreste brugerfunktion.  

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB02 

 

Krav ID 388 Samtidigt arbejde på flere skærme 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at Brugeren kan arbejde i et eller flere skærmbilleder 

på to eller flere skærme samtidigt.    
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Bemærkning: Funktionaliteten sikrer, at Brugere, der arbejder med komplekse systemer med 

mange oplysninger fordelt over forskellige skærmbilleder i Systemet kan placere 

et givent skærmbillede på sin ekstra skærm og samtidigt arbejde videre i det 

primære skærmbillede.   

Forretningsbehov: FB08 

 

 

Krav ID 389  Tilgængelighed  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemets brugergrænseflader skal opfylde tilgængelighedskravene i den 

gældende udgave af Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) på niveau 

AA, således personer med og uden funktionsnedsættelser kan tilgå og 

interagere med systemet uanset placering, alder, sprog, evner eller brug af 

hardware.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 390 Responsive Web Design 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal bygges efter princippet Responsive Web Design. 

 

Leverandøren skal i den forbindelse sikre, at Systemet kan tilgås på forskellige 

enheder med forskellige opløsninger og skærmstørrelser, herunder alle typer 

pc’er, laptops, tynde klienter og tablets. Brugere skal kunne anvende Systemet 

på disse enheder uden problemer og med fuld understøttelse af øvrige krav til 

brugergrænseflader. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.3.9 Fejlhåndtering  

Systemet skal hjælpe Brugeren med at se, forstå og agere korrekt på fejl. Fejlbeskeder skal formuleres i et 

enkelt sprog, der nøjagtigt beskriver det opståede problem og foreslår en løsning. 
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Krav ID 391 Fejlmeddelelser 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: I en fejlsituation danner Systemet en fejlmeddelelse, der i klart og forståeligt sprog 

redegør for fejlen samt foreslår en løsning på det opståede problem. Fejlteksterne 

udarbejdes af Leverandøren.  

Fejlmeddelelserne tilknyttes den kode (returkode, årsagskode), der returneres til 

det kaldende program (koden vises ikke for Brugeren). 

Teksten i fejl- eller andre tilbagemeldinger bør i de tilfælde, hvor det er relevant 

være dynamisk, indeholde data, der hjælper Brugeren til at reagere på 

tilbagemeldinger. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov:  

 
 
 

Krav ID 392 Brugermeddelelser 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal indeholde klart forståelige fejl-, advarsels- og informations-

meddelelser, som hjælper Brugeren til at udføre sine arbejdsgange eller korrigere 

fejl så effektivt som muligt, og som ikke forstyrrer Brugerens arbejdsgang mere 

end højst nødvendigt.  

• Meddelelserne skal være synlige, forklarende, præcise, konstruktive og 

være formuleret i ikke-teknisk sprog 

• Meddelelserne skal tydeligt angive, hvordan Brugeren kan komme videre 

med udførelsen af sine arbejdsopgaver 

• Fejlmeddelelser skal vises i den kontekst, de er opstået fx ved et 

fejlbehæftet felt 

• Fejlmeddelelser skal vises, indtil brugeren har korrigeret fejlen eller aktivt 

har fravalgt visningen af fejlen. 

Bemærkning: Et eksempel på dette kunne være en situation, hvor Brugeren har indtastet en, 
ifølge forretningsreglerne, ugyldig dato. Her skal fejlmeddelelsen angive, hvilken 
dato der overholder forretningsreglerne. 

Forretningsbehov: FB08 

 

6.3.10 Hjælp og dokumentation  

Systemet skal indeholde hjælp og dokumentation, der er nem for Brugeren at fremsøge, ikke er for 

omfattende, og som fokuserer på Brugerens opgaver og de konkrete trin, der skal udføres i Systemet for at 

få løst opgaven. 
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Krav ID 393 Systemet skal indeholde onlinehjælp 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal indeholde onlinehjælp, som er tilpasset Systemets Brugeraktører 

og beskriver navigation, brugergrænseflader og anvendelse af Systemet jf. de 

funktionelle krav til Systemet beskrevet i afsnit 5.  

Onlinehjælpen skal bestå af: 

• Hjælp til felter og klikbare skærmobjekter (felthjælp og tooltips). 

• Hjælp til at udføre funktionaliteten i et givent skærmbillede (sidehjælp). 

• Hjælp til at gennemføre en hel arbejdsopgave fra start til slut på tværs af 

skærmbilleder (brugervejledning. Se øvrige krav til brugervejledningen i 

bilag [4 og 12/13]  

Onlinehjælpens sidehjælp og brugervejledning skal kunne udskrives i læsevenligt 

A4-format. 

Onlinehjælpen skal anvende billeder og videoer, hvor det giver værdi for 

Brugeren. 

Leverandøren skal forelægge Kunden en skitse over onlinehjælpen som del af det 

overordnede systemdesign jf. bilag 4 til godkendelse i den relevant Etape. Den 

godkendte skitse skal fastlægge kvalitetsniveauet for resten af hjælpesystemet. 

Onlinehjælpen skal udarbejdes af personer med dokumenteret erfaring i at 

udarbejde og formidle onlinehjælp i it-systemer.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB08 

 

 

Krav ID 394 Tekster i Systemet 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal udarbejde samtlige tekster i Systemet, herunder ledetekster, 

onlinehjælp, tool tips, fejl- og informationsmeddelelser på korrekt dansk og med 

korrekt dansk tegnsætning, jf. seneste udgave af Retskrivningsordbogen.  

Systemets tekster skal være konkrete, handlingsanvisende, konsistente, og 

anvende ord, vendinger og begreber, der er tilpasset Systemets forskellige 

brugeraktører.  

 

Forelæggelsen af teksterne skal ske i forbindelse med fremvisning eller Prøve af 

den funktionalitet, som teksterne knytter sig til.  

Teksterne skal udarbejdes af personer med dokumenteret erfaring i at udarbejde 

og formidle tekster i it-systemer.  

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB08 
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6.3.11 Brugerinvolvering 

Dette afsnit vedrører den brugerinvolvering, som skal foregå løbende i design, udvikling og test af 

Systemet. 

 

Krav ID 395 Løbende brugerinddragelse 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Brugerne af Systemet skal løbende inddrages i design, udvikling og test af 

Systemet. 

Brugerne skal inddrages i: 

• Afklaring af betegnelser i brugergrænsefladen 

• Review af prototype/forslag til design af brugergrænseflade 

• Test af brugergrænseflade, overblik og navigation 

• Accepttest 

 

De Brugere af Systemet, der inddrages, skal repræsentere de forskellige 

brugergrupper, der er nævnt i afsnit 6.3.1. 

Leverandøren skal aktivt inddrage 6-10 repræsentative Brugere fra 3-5 forskellige 

kommuner. Disse repræsentanter udpeges af Kunden. 

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB08 

 

6.3.12 Tekniske krav til brugergrænsefladen 

For at Systemet skal kunne præsenteres på den bedst mulige måde i kommunerne, er der herunder 

angivet en række tekniske krav til brugergrænsefladen. 

 

Krav ID 396 Systemet skal realiseres som en webbaseret løsning 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Det komplette præsentationslag i Systemet skal realiseres som en webbaseret 

løsning, der skal anvende følgende domæne for systemet ”xxxxx”. Domænenavnet 

ejes af Kunden. 

Systemets præsentationslag skal være baseret på HTML5. 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB08 

 

 

Krav ID 397 Autogem  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at alle ændringer til felter på skærmen autogemmes 

med fast interval. 

Systemet skal visuelt indikere, om alle ændringer til felter på skærmen er gemt 

eller ej. 

Systemet skal understøtte, at der som minimum autogemmes, når en Aktivitet 

forlades. 

I Afklaringsfasen aftales det nærmere, hvordan autogem optimeres i forhold til 

brugeroplevelsen og behov for feltvalidering inden data gemmes. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB08 

 

 

Krav ID 398 Funktionalitet i teksteditor 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal indeholde en teksteditor til alle fritekstfelter. Denne skal have 

tekstbehandlingslignende funktionalitet, fx fed, understregning, indrykning, 

stavekontrol, punktopstilling, udskrivning samt kopiering og indsætning af tekst. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: 
FB08 
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6.4 Lovmæssige krav 

De lovkrav, som Leverandøren er forpligtet til at overholde, fremgår af dette afsnit. 

Systemet indgår i sammenhæng med administration af lovbestemte offentlige forvaltningsydelser, og 

Systemet skal derfor opfylde lovkrav. De lovkrav, som Kunden er ansvarlig for at overholde gennem 

Systemets administrative funktioner, er kravsat i afsnit 5. De lovkrav, som Leverandøren ved sin Ydelse er 

forpligtet til at overholde, indgår i nedenstående lovgivning.   

 

6.4.1 Domænespecifik lovgivning 

Den lovgivning, som Leverandøren er forpligtet til at understøtte, fremgår af dette afsnit. Nedenstående er 

ikke en udtømmende liste, ligesom der kan være kommet nyere version siden listens udfærdigelse: 

• Lov om Social Pension (Lov Nr. 217 af 16. maj 1984) (LBK nr 1208 af 17/11/2017) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194457 

 

• Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) (BEK nr 1636 af 13/12/2018) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205898  

 

• Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension (Lov nr. 1164 af 

19.12.2003) (LBK nr 1209 af 17/11/2017)  
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=194464 

 

• Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (BEK 

nr 1635 af 13/12/2018) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205896  

 

• Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 

førtidspension m.v. (Nr. 54 af 31. august 2007) 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=20931 

 

• Vejledning om ændring af vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003 (VEJ nr 55 af 

31/08/2007) 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=20934 

 
• Skrivelse om helbredstillæg til høreapparater (SKR nr 9351 af 05/07/2013) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152833 
 

• Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område (VEJ 
nr 9165 af 01/03/2019) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207558  
 

• Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark (LBK nr 49 af 16/01/2019) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205430  
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194457
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205898
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=194464
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205896
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=20931
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=20934
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152833
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207558
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• Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling 

Danmark og arbejdsløshedskasserne (LOV nr 994 af 30/08/2015 ) 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=174051 

 

• Bekendtgørelse om betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark 

af grønlandske sociale myndigheder (BEK nr 188 af 26/02/2013) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145458 

 

Bekendtgørelse af lov om social service (LBK nr 1114 af 30/08/2018), specielt kap. 16. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202239 

 

• Bekendtgørelse af værgemålsloven (LBK nr 1015 af 20/08/2007) 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2681 

 

• Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 

med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 

(databeskyttelsesloven)(LOV nr 502 af 23/05/2018) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=201319 

 

• Lov om offentlighed i forvaltningen (LOV nr 606 af 12/06/2013) 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152299 

 

• Bekendtgørelse af forvaltningsloven (LBK nr 433 af 22/04/2014) 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411 

 

• Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister (LBK nr 646 af 02/06/2017) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=191719 

 

• Bekendtgørelse om oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om 

selskabets opgaver m.v. (BEK nr 515 af 23/05/2018) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201441 

 

• Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 

kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK nr 1086 af 19/09/2017) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=193776 

• Bekendtgørelse om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i 

henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten (BEK nr 564 af 29/04/2015) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169763 

• Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger m.v, (Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 -

(Specielt § 8) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6037 

• Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (LBK nr 1064 af 21/08/2018) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202634 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=174051
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145458
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202239
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2681
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=201319
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152299
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=191719
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201441
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=193776
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169763
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6037
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202634
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• Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (BEK nr 227 af 

11/03/2019) (bl.a. ang. Indberetning af statistik til Danmarks Statistik samt indberetning til 

Ankestyrelsen) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207424  

• Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område (Nr. 10283 af 7. december 

2017), specielt pkt. 407 ff. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196381 

• Bekendtgørelse af sundhedsloven (Sundhedsloven, specielt kapitel 15 og 42 samt § 157) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203757#id8cbd0e5c-ac0e-49af-9b11-9e15d3ce0cc4 

• Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på 

beskæftigelsesområdet (BEK nr 237 af 14/03/2019), specielt afsnit VII, kapitel 37 

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207994 

• Lov om Digital Post fra offentlige afsendere (LBK nr 801 af 13/06/2016) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=181901 

• Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger (BEK nr 1324 af 10/12/2014) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166658 

• Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206513  

• Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr 128 af 

01/02/2019) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206875 

• Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse 

områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og 

Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder (BEK nr 1591 

af 15/12/2017) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196590  

• Bekendtgørelse om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne 

(BEK nr 183 af 26/01/2018) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198687 

• Cirkulæreskrivelse om kassation af dokumenter i kommunernes it-systemer (CIS nr 9112 af 

26/01/2018) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199911 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207424
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196381
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203757#id8cbd0e5c-ac0e-49af-9b11-9e15d3ce0cc4
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=181901
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166658
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206513
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206875
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196590
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198687
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199911
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6.4.2 Folketingsbeslutning B103 – Anvendelse af obligatoriske, 
åbne standarder 

Den 1. januar 2008 blev det obligatorisk for alle offentlige myndigheder at anvende en række åbne 

standarder i alle nye offentlige IT-løsninger. Offentlige myndigheder skal således sikre, at fremtidige it-

løsninger baseres på, eller understøtter, disse obligatoriske, åbne standarder.  

 

Krav ID 399 Overholdelse af B103 - Anvendelse af obligatoriske, åbne standarder  

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal efterleve bestemmelserne i folketingsbeslutning af 2. juni 2003 - B 

103 - om anvendelse af åbne standarder, som udmøntet i Digitaliseringsstyrelsens 

vejledninger om åbne standarder. 

Bemærkninger: Hvis der er væsentlige grunde til ikke at overholde de relevante obligatoriske, åbne 

standarder, skal der ved kontraktunderskrivelse udarbejdes rapportering med 

begrundelse for anvendelse af undtagelsesbestemmelserne. 

Forklaringen skal begrunde, at mindst et af nedenstående forhold er gældende: 

• Systemet vil være væsentlig dyrere i forhold til anvendelse af andre 

standarder. 

• Systemet vil svække sikkerhedsniveauet væsentligt i forhold til anvendelse 

af andre standarder. 

• Systemet vil medføre væsentlig funktionel forringelse, der er direkte 

forårsaget af, at den er baseret på de obligatoriske, åbne standarder. 

• Systemet vil øge implementeringstiden markant. 

• Systemet vil medføre konflikt med standarder, der på grund af internationale 

forpligtelser er gældende inden for enkelte områder i forhold til anvendelse 

af andre standarder.  

Begrundelsen for at afvige fra standarderne skal indberettes til 

Digitaliseringsstyrelsen med henblik på offentliggørelse. 

Forretningsbehov: FB04 

 

6.4.3 ISO 27001 

Staten benytter som udgangspunkt ISO27001, og KL anbefaler kommunerne at gøre det samme. ISO 

27001 er en del af ISO/IEC 2700-serien og består af en række standarder med indbyrdes relationer. 
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Krav ID 400 Kommunernes overholdelse af ISO 27001 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Kommunerne skal overholde ISO 27001 sikkerhedsstandarden eller tilsvarende. 

Leverandøren skal understøtte Kommunerne i opfyldelsen af denne standard, og 

Systemet skal overholde ISO 27001 sikkerhedsstandarden herunder Systemets 

logning. 

Bemærkninger:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.4.4 Beskyttelse af personoplysninger 

Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) blev pr. 25. maj 2018 erstattet af 

Databeskyttelsesforordningen (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 

af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 

om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse)), og herefter følger reglerne for, hvornår og hvordan personoplysninger må behandles 

direkte af Databeskyttelsesforordningen. 

Forordningen stiller krav til de offentlige myndigheder, når de behandler personoplysninger, fx i forbindelse 

med indsamlingen og videregivelsen af personoplysninger, hvor den offentlige myndighed – alt afhængig 

af, hvilket følsomhedsniveau personoplysningerne har – skal overholde en række betingelser i forbindelse 

med behandlingen af disse oplysninger.  

Forordningen giver herudover den registrerede en række rettigheder om fx ret til indsigt i de oplysninger, 

der behandles i Systemet om den registrerede, ret til at få information om, at der indsamles oplysninger om 

den registrerede, og ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger.  

Forordningen opdeler personoplysninger i forskellige typer med hver deres følsomhedsniveau, fordi der 

gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger afhængig af 

oplysningernes følsomhed. 

 

Krav ID 401 Overholdelse af lovkrav vedrørende personoplysninger 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at Brugere kan behandle personoplysninger i 

overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen med tilhørende dansk 

lovgivning og øvrig regulering, herunder Datatilsynets praksis omkring behandling af 

personoplysninger og god databehandlingsskik. 

Bemærkninger:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 402 Kun nødvendige persondata eksisterer i systemet 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal ved integration af data fra eksterne systemer understøtte, at der kun 

indhentes og gemmes oplysninger, som er nødvendige og relevante for de opgaver, 

Systemet understøtter. 

Bemærkninger:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Databeskyttelsesforordningen indeholder en række regler om håndtering af persondata og registreredes 

rettigheder. Der er med dette udgangspunkt behov for, at Systemet understøtter funktionalitet, der gør det 

muligt for anvenderne at overholde Databeskyttelsesforordningen. 

 

Krav ID 403 Logning af videregivelse af persondata 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal logge samtlige videregivelse af data, herunder  

• Hvilke persondata der sendes til andre systemer 

• Hvis der sendes persondata til andre myndigheder, skal dette også 

eksplicit fremgå 

Bemærkninger: Kravet skal understøtte kommunerne i at opfylde databeskyttelsesforordningens 

Artikel 15 - Den registreredes indsigtsret. 

Forretningsbehov: FB04 

 

 Krav om logning, herunder revisionslog, er nærmere beskrevet i afsnit 6.6 Logning.  

 

Krav ID 404 Sletning af persondata sikres 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at data i Systemet, som ikke senere skal anvendes af 

Systemet, bliver slettet. 

Systemet skal indeholde oprydningskørsler, som gennemfører disse sletninger i alle 

Systemets databaser (inkl. logning).  

Leverandøren skal i samarbejde med Kunden fastlægge regler for sletning af data. 

Bemærkninger: Ret til sletning (Artikel 17) 

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 405 Håndtering af indsigtsbegæring – Fremsøgning af data 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Det skal være muligt i Systemet at fremsøge alle data om en person i forbindelse 

med en indsigtsbegæring.  

I forbindelse med fremsøgningen skal Systemet understøtte, at der kan søges i 

Sagsinformation, Personoversigt, Dokumenter samt øvrige data i Systemet (fx logs) 

om en given Person. I fremsøgningen skal der kunne angives en person, en 

tidsperiode, typer af data (fx dokumenter eller billeder) etc. 

Bemærkninger: Den registrerede person har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om der 

behandles oplysninger om vedkommende og i så fald hvilke. Indsigtsret (Artikel 15) 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 406 Håndtere ønske om registerindsigt – Fremsøgning af ”Bruttoliste” 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at der i forbindelse med en søgning vises en ”bruttoliste” 

over data, der matcher søgekriterierne, og som kan omhandle den valgte Person, 

herunder, hvor Personen fremgår i forbindelse med opmærkninger, eller hvor det på 

anden måde kan udledes, at data sandsynligvis er relateret til Personen. 

Bemærkninger: Indsigtsret (artikel 15) 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 407 Håndtere ønske om indsigt – eksport af ”Bruttoliste” 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at bruttolisten, jf. krav 406, kan eksporteres til videre 

behandling. 

Efter eksport af bruttolisten skal Brugeren kunne gennemgå listen manuelt for at 

afgøre, om de enkelte dataobjekter er omfattet af indsigtsbegæringen, og om der 

eventuelt skal slettes dele af indhold, inden det deles. 

Bemærkninger: Indsigtsret (Artikel 15) 

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 408 Sletning af personoplysninger 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Leverandøren skal sikre, at indsamlede personoplysninger på de respektive sager 

slettes i Systemet, når de respektive sager, hvortil oplysningerne er indsamlet 

slettes.   

Systemet skal indeholde oprydningskørsler, som gennemfører disse sletninger i alle 

Systemets databaser (inkl. logning).  

Leverandøren skal i samarbejde med Kunden i Afklaringsfasen fastlægge regler for 

sletning af data. 

Bemærkninger: Kravet skal understøtte kommunerne i at opfylde Artikel 19 i forbindelse med 

berigtigelse eller sletning af personoplysninger. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 409 Retten til at blive glemt skal registreres  

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at data i Systemet, som bliver slettet på baggrund af retten til at 

blive glemt, bliver registreret, så det kan sikres, at disse data ikke senere bliver 

restored fra backup. 

  

Inden restore af fuld backup skal Systemet undersøge, om der i backuppen findes 

data, som er slettet på baggrund af retten til at blive glemt og slette disse, inden de 

bliver tilgængelige i Systemet.  

 

Når en fuld backup-cyklus er overstået, og der derfor er sikkerhed for, at data, som 

er slettet på baggrund af retten til at blive glemt, ikke længere er at finde på backup, 

skal registreringen af den gennemførte sletning også fjernes.  

Bemærkninger: Kravet skal understøtte kommunerne i at opfylde Artikel 19 i forbindelse med 

berigtigelse eller sletning af personoplysninger. 

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 410 Navne- og adressebeskyttelse 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at en navne- og adressebeskyttelse i CPR altid registreres 
sammen med de berørte oplysninger, og Systemet skal sikre, at oplysninger om 
navne- og adressebeskyttelse holdes ajour.  
 

Bemærkninger: Adressebeskyttelsen i CPR-lovens § 28 er kombineret med en navnebeskyttelse. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 411 Navne- og adressebeskyttelse – visning 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: 
Systemet skal ved visning af Personen vise en meddelelse til Brugeren om, at navn 
og adresse er omfattet af navne- og adressebeskyttelse.  
 

Bemærkninger:  

Forretningsbehov: FB04 

 

6.4.5 Retssikkerhedsloven 

Loven indeholder regler og krav, der vedrører Borgerens rettigheder og indflydelse, når de sociale 

myndigheder behandler sager samt fastlægger struktur og grundlæggende principper for administration af 

sociale sager. 

Loven indeholder blandt andet regler om Borgerens ret til medvirken, mellemkommunal refusion, Borgerens 

og myndighedens oplysningspligt, sammensætningen af børne- og ungeudvalget, Ankestyrelsen samt de 

almindelige klageregler. 

 

Krav ID 412 Overholdelse af retssikkerhedsloven 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at den sagsbehandling, der udføres i Systemet, lever op til og 
understøtter retssikkerhedslovens krav. 

Bemærkninger:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 413 Mellemkommunal refusion 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal især sikre, at lovgivningen vedrørende mellemkommunal refusion 
understøttes. 

Bemærkninger: Bemærk specielt lovens § 9 c 

Forretningsbehov: FB04 

 

6.4.6 Forvaltningsretlige krav 

Forvaltningsretten, herunder særligt forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 

med efterfølgende ændringer) fastsætter krav til sagsbehandlingen og regulerer forholdet mellem 

Borgere (parter) og offentlige myndigheder, herunder kommunen. Derudover fastsætter offentlighedsloven 

(lov nr. 606 af 12. juni 2013) krav, som har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder. 

De forvaltningsretlige krav gælder, uanset hvorledes en myndighed rent administrationsteknisk løser 

en opgave. De almindelige regler, som myndigheden skal overholde, gælder således uanset om 

sagsbehandlingen foregår automatisk eller manuelt. 

 

Forvaltningsloven gælder som udgangspunkt kun for afgørelsessager. Loven indeholder regler om 

forvaltningsmyndighedernes vejledningspligt over for Borgerne, parters adgang til aktindsigt, 

partshøring, begrundelse, notatpligt og klagevejledning. Herudover indeholder loven nogle almindelige 

regler om inhabilitet og om tavshedspligt mv. for den, der virker inden for den offentlige forvaltning. 

Offentlighedsloven gælder derimod for al virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige 

forvaltning. 

 

Det er et forvaltningsretligt krav, at en myndighed enten i sagen har en kopi af Dokumenter, som 

myndigheden har produceret, eller sikkert og hurtigt fra et it-system vil kunne lave en fuldstændig 

nøjagtig udskrift (svarende til en kopi) af Dokumentet. 

 

Krav ID 414 Autentiske kopier og bevaring af disse 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at der opbevares kopi af Dokumenter genereret i 

Systemet, eller at der sikkert og hurtigt i Systemet kan laves en fuldstændig 

nøjagtig udskrift (svarende til en kopi) af Dokumentet. 

Bemærkninger:  

Forretningsbehov: FB04 

 

De forvaltningsretlige krav til ”autentiske kopier”, som myndighederne har pligt til at bevare, medfører 
desuden krav om, at det udgående Dokument enten skal gemmes i form af en fysisk dokumentkopi 
eller i en elektronisk udgave, som fuldt ud er i overensstemmelse med det originale Dokument og 
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således også viser, hvem der har underskrevet Dokumentet.  

 

Krav ID 415 Udgående Dokumenter 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at udgående Dokumenter gemmes i en elektronisk udgave, 

som er fuldkommen i overensstemmelse med originalen og således også viser, 

hvem der har underskrevet Dokumentet.  

 

Bemærkninger: Det kan ikke kræves, at den elektroniske udgave af et Dokument også indeholder 

en kopi af selve underskriften, men det må som minimum kræves, at det af det 

elektroniske Dokument med sikkerhed fremgår, hvem der har underskrevet 

det originale Dokument. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 416 Autencitetskrav til Dokumenter, der sendes elektronisk  
 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: 
Systemet skal anvende et filformat for Dokumenter, der sendes elektronisk, der 
sikrer, at der ikke uden videre kan ændres i Dokumentet efter afsendelsen, fx pdf.  
 

Bemærkninger:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 417 Datering og afsendelse af post  
 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at der er sikker dokumentation for, hvornår et brev er afsendt, 

og det skal være muligt at se, via hvilken kanal (digital post, e-mail, fjernprint, fysisk 

el.lign.) brevet er afsendt.  

 

Bemærkninger: Der skal være sikkerhed for, at der er overensstemmelse mellem brevdato og 

levering til digital postkasse/print. Dette er væsentligt af hensyn til beregning af 

klagefrister mv. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Det kræves, at alle udgående Dokumenter i afgørelsessager skal være udformet på en måde, der sikrer en 

entydig identifikation af den, som er afsender af Dokumentet, og at Dokumentet er endeligt, jf. 

forvaltningslovens § 32 b. Der er flere grunde til kravet: Der skal kunne placeres et tjenstligt ansvar. Man 

skal også kunne se, at Afgørelsen er truffet af en kompetent medarbejder, og at der er tale om et færdigt 



 

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 287 af 348 
 

Dokument og ikke et udkast. Kravet modvirker forfalskning, og modtageren af brevet skal have mulighed for 

at vurdere, om medarbejderen er inhabil.  

Kravet gælder ikke for Dokumenter, hvor der anvendes automatisk sagsbehandling, eller for Dokumenter, 

hvor der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige, jf. 

forvaltningslovens § 32 b, stk. 2-3. 

 

Krav ID 418 Identifikation af afsender  

 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at alle udgående Dokumenter i afgørelsessager, herunder 

selve Afgørelsen, er udformet på en måde, der sikrer en entydig identifikation af 

den, som er afsender af brevet, og at Dokumentet er endeligt.  

 

Bemærkninger:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 419 Meddelelser skal indeholde korrekt afsenderbetegnelse  

 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at meddelelser indeholder korrekt afsenderbetegnelse.  

 

Bemærkninger: Der er et forvaltningsretligt krav om, at en meddelelse fra en myndighed skal 

indeholde korrekt afsenderbetegnelse, dvs. at man skal kunne se, fra hvilken 

myndighed en meddelelse stammer. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 420 Overholdelse af forvaltningslovens krav  

 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at den sagsbehandling, der udføres i Systemet, lever op til og 

understøtter forvaltningslovens krav.  

 

Bemærkninger:  

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 421 Åbenhed i forvaltningen  

 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal etableres og udvikles, så Brugeren nemt kan imødekomme 

aktindsigtsanmodninger, herunder at aktindsigt kan meddeles ved e-mail.  

 

Bemærkninger: Det følger af offentlighedsloven, at myndigheder mv., der er omfattet af loven, skal 

sørge for, at hensynet til åbenhed i videst muligt omfang varetages ved valg, 

etablering og udvikling af nye IT-systemer. 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 422 Sammenstilling af oplysninger i databaser  

 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Ved etablering og udvikling af databaser skal der tages hensyn til, at den enkelte 

database indrettes på en måde, så det er muligt ved få og enkle kommandoer at få 

foretaget dataudtræk i overensstemmelse med offentlighedslovens § 11.  

 

Bemærkninger: Retten til aktindsigt efter offentlighedsloven omfatter ikke databaser, jf. 

offentlighedslovens § 10. Der er imidlertid en ret til sammenstilling af oplysninger i 

databaser (dataudtræk), jf. offentlighedslovens § 11, og en ret til indsigt i 

databeskrivelsen, jf. offentlighedslovens § 12. 

 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 423 Overholdelse af offentlighedslovens krav  

 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at Systemet lever op til og understøtter offentlighedslovens 

krav.  

 

Bemærkninger:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 424 Søgemuligheder fra ombudsmanden 

 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal gøre det muligt at finde relevante sager ud fra indholdsmæssige 

kriterier – eksempelvis vil en søgemulighed alene ud fra cpr-nummer ikke være 

tilstrækkelig. 
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Bemærkninger: Baggrunden for kravet om søgemuligheder er bl.a., at myndighederne skal 

overholde det forvaltningsretlige lighedsprincip. Det kan de kun, hvis de kan finde 

tidligere, relevante sager og i øvrigt har et tilstrækkeligt sikkert overblik over deres 

egen praksis. 

Forretningsbehov: FB04 

 

6.4.7 Regnskabsbekendtgørelsen 

Kommunernes budget- og regnskabsvæsen er reguleret via henholdsvis kommunestyrelsesloven og 

regnskabsbekendtgørelsen.  

 

Da brugerne kan foretage dispositioner i Systemet, som kan udløse en betaling, skal Systemet leve op til 

de krav, som stilles i regnskabsbekendtgørelsen.  

 

Krav ID 425 Overholdelse af regnskabsbekendtgørelsen  

 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Leverandøren skal sikre, at Systemet overholder regnskabsbekendtgørelsen.  

 

Bemærkninger:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 426 Personadskillelse mellem registrering og betaling 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at udbetalingsforretninger skal tilrettelægges således, at 

der etableres en personmæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige 

registrering og betalingen. 

 

Bemærkninger: At der skal være personmæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige 

registrering og selve betalingen betyder, at der skal være minimum to personer 

involveret i bogførings- og betalingsprocessen, nemlig den, der tilrettelægger og 

bogfører betalingen (en brugeraktør af Systemet), og den, der frigiver betalingen 

(f.eks. en økonomiansvarlig). 

Forretningsbehov: FB04 
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Krav ID 427 Personbogføring af ydelser 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte personbogføring af ydelser tilkendt i Systemet. 

Dog skal Systemet give hver Kommune mulighed for at fravælge personbogføring 

for helbredstillæg, der ydes til dækning af medicinudgifter og fodbehandling. 

 

Bemærkninger: Jf. ”Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 

revision” § 48, stk. 5, at kommunen kan vælge ikke at personbogføre tillæg, der 

ydes til dækning af medicinudgifter og fodbehandling. 

 

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 428 Indenrigsministeriets kontoplan til registrering af ydelser 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte anvendelse af Indenrigsministeriets kontoplan (IM) til 

registrering af ydelser. 

Bemærkninger:  

Forretningsbehov: FB03 

 

6.4.8 Statsrefusion i henhold til BEK 1591 af 15. december 2017 

Bekendtgørelsens fulde navn er: Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 

revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- 

og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder, BEK 1591 af 15. 

december 2017. 

Bekendtgørelse om statsrefusion mv. indeholder bl.a. regler om regnskabsaflæggelse i kommuner samt 

revision af kommunernes regnskaber for udgifter omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten 

samt krav til dokumentation og registrering af nærmere angivne oplysninger. 

 

Krav ID 429 Overholdelse af bekendtgørelse om statsrefusion mv. – gældende version 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at der kan foretages en fuldstændig og løbende 

bogføring af samtlige udgifter og indtægter, der i årets løb afholdes eller modtages i 

henhold til de love og lovbestemmelser, som bekendtgørelsen omfatter, og at 

konteringen følger de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i 

”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, jf. bekendtgørelsens § 2. 

Systemet skal endvidere understøtte, at kravene i bekendtgørelsens kapitel 8 om 

dokumentation og registrering overholdes. 

Bemærkninger:  
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Forretningsbehov: FB04 

 

6.4.9 Cookieregulering 

Bekendtgørelse nr. 1148 af 09/12/2011 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til 

oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (Cookiebekendtgørelsen) finder anvendelse ved hjemmesider 

eller andet, hvor der lagres oplysninger på fx brugerens pc, og der tilgås oplysninger, som er lagret herpå. 

Formålet med reglerne er at beskytte brugernes privatliv, når de færdes på internettet. Dette er udmøntet i 

en praksis, hvor besøgende på hjemmesider mødes med en form for ”pop-up” besked, hvori de kort 

informeres om, at hjemmesiden gør brug af cookies, og at Brugeren kan vælge at tillade dette eller afvise 

brugen af cookies.  

 

Krav ID 430 Overholdelse af cookieregler 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal ifm. Systemets udstillede hjemmesider overholde Bekendtgørelse om 

krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i 

slutbrugeres terminaludstyr (Cookiebekendtgørelsen). 

Bemærkninger:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 431 ”Gratis tjenester” 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Leverandøren skal sikre, at data indhentet fra borgere ikke bliver videregivet eller 

solgt til 3. part. 

Bemærkninger: Kravet er relevant i forhold til tilgang til Leverandørens service- og supportsider og 

evt. hjemmeside med brugervejledninger eller undervisningsmateriale. 

Forretningsbehov: FB04 
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6.4.10 Arkivering og kassation 

Krav ID 432 Arkivering og kassation 

Kategori: (K) Type: Lov og politik 

Beskrivelse: Systemet skal kunne slette person- og sagsoplysninger, der er opmærket til 
kassation i henhold til gældende regler om dette. 
  

Bemærkning: 
Pensionssager er ikke pt. arkiveringspligtige jf Cirkulæreskrivelse om kassation af 
dokumenter i kommunernes it-systemer, nr. 9112 af 26.1.2018. 
Kun klagesager og kontrolsager er arkiveringspligtige, og disse vil typisk være 
gemt i et andet ESDH-system.  
 

Forretningsbehov: FB04 

 

 

6.5 Sikkerhed 

Dette kapitel beskriver de overordnede rammer og krav til sikkerhed for Systemet. Afsnittet er udformet på 

baggrund af en risikovurdering af Systemet, herunder en klassifikation af de data, som Systemet skal 

behandle. 

Det bemærkes, at der også stilles krav til sikring af Systemet i forbindelse med drift af Systemet. Disse krav 

stilles i driftskontrakten, inklusive underbilag. Endvidere skal Leverandøren overholde KOMBITs 

sikkerhedsretningslinjer, Bilag 2.1.G , og sikkerhedsmodellen i Integrationsvilkår Bilag 2.1.H . 

 

6.5.1  Forretningsbehov og antagelser 

Sikkerhedsmodellen tager udgangspunkt i følgende forretningsbehov og antagelser: 

1. Systemet behandler og indeholder personfølsomme oplysninger i forbindelse med dets primære 

forretningsprocesser. 

2. Systemet vil blive afviklet på et Driftsmiljø, der er separat fra kommunernes Infrastruktur, og derfor 

vil adgang til Systemet foregå på tværs af sikkerhedsdomæner. 

3. Brugergrænseflader kan være webbaserede og tilgås af kommunale Sagsbehandlere via internettet. 

Derudover udstiller og konsumerer Systemet også webservices, der ligeledes tilgås via internettet. 

4. Rammearkitekturens Adgangsstyring, jf. henvisninger til kravene i afsnit 6.5.2 Krav til adgangsstyring 

muliggør, at kommuner kan vedligeholde deres medarbejdere lokalt i kommunen, herunder 

oprettelse og nedlæggelse. Dette skal kunne ske via de forskelligartede brugeradministrations-

systemer, som kommunerne i forvejen anvender (herunder Active Directory, IdM-løsninger etc.) 
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5. Systemet skal understøtte, at kommunerne opbygger deres organisationer forskelligt. Forskellige 

kommuner skal således kunne vælge forskellige opsætninger til forskellige profiler afhængig af den 

konkrete kommunes organisation. 

6. Sagsbehandlere i kommunerne skal opnå single sign-on til Systemet, således de ikke behøver at 

logge på igen for at tilgå Systemets brugergrænseflade. 

6.5.2 Krav til adgangsstyring 

Den fælleskommunale infrastrukturs adgangsstyringsmodel er beskrevet bilag 2.1.G og bilag 2.1.H. I 

hovedtræk understøtter den fælleskommunale infrastrukturs adgangsstyringsmodel to former for 

adgangsstyring: 

• Adgangsstyring for systemer. Når et anvendersystem tilgår en sikret og adgangsbeskyttet service. 
Her gælder krav både for serviceudbyder og for anvendersystemet, der benytter servicen. 
 

• Adgangsstyring for brugere. Når en bruger tilgår et brugervendt system, altså et it-system, der 
udstiller sikret og adgangsbeskyttet brugergrænseflade. 

6.5.3 Krav til adgangsstyring for Services 

Dette afsnit beskriver de krav, der stilles til Systemet, for at det kan optræde som serviceudbyder af en 

service, der skal sikres i henhold til en af sikkerhedsmodellerne. 

Når Systemet optræder som en serviceudbyder, vil det skulle sikre forbindelsen mellem Anvendersystemet 

og Servicen, samt foretage adgangskontrol der sikrer, at Anvendersystemet kun får adgang til den 

funktionalitet og de data, det er tildelt via de serviceaftaler, der er indgået via Støttesystemernes 

Administrationsmodul. 

Den generelle model for servicegrænseflader er: ”anvendersystem kalder service via servicegrænseflade”. 

Således anvendes følgende begreber: 

• en serviceudbyder er et it-system, der udbyder en servicegrænseflade, og 

• et anvendersystem er et it-system, der kalder servicegrænsefladen. 

Mange it-systemer vil således både optræde som anvendersystem og serviceudbyder, hvis de både 

udstiller services og anvender andre services. 
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Figur 38 Oversigt over den generelle sikkerhedsmodel for servicegrænseflader 

Som illustreret på figuren gælder generelt for alle sikkerhedsmodellerne, at administration af hvilke 

anvendersystemer, der har adgang til hvilke servicegrænseflader foregår via støttesystemernes 

Administrationsmodul. Anvendersystemer og serviceudbydere oprettes i Administrationsmodulet og adgang 

til en servicegrænseflade gives ved at indgå en serviceaftale.  

Når anvendersystemet ønsker at tilgå en servicegrænseflade, oprettes en sikker forbindelse med servicen 

og al kommunikation foregår via denne forbindelse. Det er efterfølgende servicens ansvar at håndhæve, at 

anvendersystemer kun får den adgang til funktionalitet og data hos servicen, som anvendersystemet er 

tildelt via serviceaftalen. 

For fælleskommunale Services, som baseres på en token-baseret model, håndteres adgangsstyringen ved 

at validere modtagne security tokens medsendt i kaldet og herefter håndhæve adgangen på baggrund af 

de roller og dataafgrænsninger, som findes i tokenet. Denne model gør det muligt at dekoble administration 

af adgange (centralt) fra håndhævelsen (decentralt). 

Bemærk at serviceaftaler oprettes via administrationsmodulets brugergrænseflade, mens ændringer af 

roller og rettigheder kan foretages både via administrationsmodulets brugergrænseflade og via 

webservicekald til administrationsmodulet. 

 

Serviceaftale

Identificerer

Anvendersystem Service

Giver adgang til

Administration-
modulet

Servicegrænseflade
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Krav ID 433 Sikkerhed på SOAP services 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Hvis Systemet udstiller fælleskommunale services som SOAP-baserede 
services, skal dette ske i henhold til ”OIO IDWS SOAP Binding 1.1”. Denne profil 
beskriver, hvorledes SAML tokens indlejres i et SOAP kald på en sikker og 
interoperabel måde. 

Profilen findes her: https://digitaliser.dk/resource/3457606 

Bemærk: Forgængeren for denne profil er ”Liberty Basic SOAP Binding 1.0”, og 
der er kun mindre forskelle på disse to profiler. Den vigtigste er, at IDWS profilen 
også understøtter SOAP 1.2. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 434 Sikkerhed på REST services 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Hvis Systemet udstiller fælleskommunale services som REST-baserede services 

(dvs. med token-baseret adgang), skal dette ske i henhold til ”OIO IDWS REST 

Profile 1.0”1. Denne profil beskriver, hvorledes SAML tokens indlejres i et REST 

kald på en sikker og interoperabel måde. 

Profilen findes her: https://digitaliser.dk/resource/3457606 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

                                                      

 

1 Forgængeren for denne profil er ”Liberty Basic SOAP Binding 1.0” 

https://digitaliser.dk/resource/3457606
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Krav ID 435 Understøttelse af systemroller 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Når Systemet udstiller en fælleskommunal service, skal adgangskontrol 
håndhæves ud fra en række systemroller med tilhørende dataafgrænsninger i 
det medsendte SAML security token. 

Leverandøren af Systemet er ansvarlig for at definere en række systemroller, og 
tilhørende dataafgrænsninger, til Systemet. Der bør altid defineres mindst en 
servicesystemrolle. 

Systemroller og dataafgrænsninger skal være kompatible med Den 
fælleskommunale infrastrukturs begrebs- og informationsmodel for 
adgangsstyring som beskrevet i Bilag 2.1.G. 

Systemroller og dataafgrænsninger skal defineres, så de er tilstrækkeligt 
finkornede til at imødegå de forretningsmæssige behov der er for at kunne 
skelne mellem forskellige former for adgang til Systemet. 

Systemroller og dataafgrænsninger skal repræsenteres eksternt som en unik 
URI med et systemspecifikt præfiks i henhold til KOMBIT’s navnekonvention 
som beskrevet i Bilag 2.1.G. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 436 Registrering af systemroller og dataafgrænsninger 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Hvis Systemet udstiller en fælleskommunal (token-baseret) service, er 

Leverandøren af Systemet ansvarlig for at registrere systemroller, med 

tilhørende dataafgrænsninger, i Støttesystemernes administrationsmodul og 

løbene vedligeholde disse definitioner. 

Ændringer i en rolle bør foretages ved at oprette en ny version af rolle, hvori 

ændringerne foretages. Dette gælder i særdeleshed for systemroller, hvis de 

underliggende rettigheder i systemet ændres. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 
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Krav ID 437 Etablering af sikker forbindelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Når Systemet optræder som serviceudbyder, skal Systemet for hver konkret 

service udstille funktionalitet og data via en sikker forbindelse, som sikrer 

gensidig autentifikation af Anvendersystemet og serviceudbyderen, samt 

integritet og hemmeligholdelse af servicekaldet og alle dets data. Denne sikre 

forbindelse skal etableres i henhold til den sikkerhedsmodel, som den konkrete 

service understøtter, jævnfør afsnit 2. 

Den sikre forbindelse skal anvende anerkendte sikkerhedsprotokoller og benytte 
anerkendte kryptografiske algoritmer baseret på stærk kryptering i henhold til 
retningslinjer fra NIST og Datatilsynet eksempelvis [DT-STÆRK-KRYPT], eller 
tilsvarende. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 438 Håndhævelse af adgangskontrol 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Når Systemet optræder som serviceudbyder skal Systemet for hver konkret 

service foretage adgangskontrol ved alle kald til Systemet i henhold til den 

sikkerhedsmodel, som servicen understøtter, jævnfør Appendiks A.  

Systemet skal sikre, at Anvendersystemet kun får adgang til funktionalitet og 

data i Systemet, der svarer til de adgangsrettigheder, som Anvendersystemet er 

tildelt via serviceaftaler. Afviste adgangsforsøg skal logges. 

For token-baserede services, SKAL Serviceudbydere validere modtagne 

security tokens korrekt, inden de benyttes som grundlag for adgangskontrol, 

herunder at de er signeret af KOMBIT's Security Token Service (og kun denne). 

Kravene til sikkerhedsvalidering fremgår af OIO IDWS SOAP Profile, som arver 

krav fra SAML 2.0 og WS-Security standarderne. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 439 Håndhævelse af videregivelse af data 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
For fælleskommunale services, der understøtter videregivelse af data, hvor én 
myndighed giver adgang til en anden myndigheds data, skal dette markeres som 
en egenskab ved servicen i Administrationsmodulet og håndhæves korrekt i 
modtagne security tokens.  
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 440 Adskillelse mellem myndigheder 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Når Systemet foretager adgangskontrol, skal Systemet sikre, at der er 
adgangsbegrænsning mellem Myndighedernes data, ved at respektere de 
anvenderkontekster (CVR numre), der fremgår af det modtagne security token. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

6.5.3.1 Krav til adgangsstyring for anvendersystemer 

Dette afsnit beskriver de krav, der stilles til Systemet, når det agerer Anvendersystemer. 

Krav ID 441 Etablering af serviceaftaler 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren af Systemet er ansvarlig for at anmode om nye serviceaftaler via 
støttesystemerne Administrationsmodul, som er nødvendige for Systemets 
adgang til eksterne services. 

Leverandøren af Systemet skal anvende Støttesystemernes Administrations-
moduls brugergrænseflade til at anmode om serviceaftaler, og optræder her som 
rollen It-systemleverandør. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

 

Krav ID 442 Vedligehold af serviceaftaler  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren er ansvarlig for at vedligeholde indgåede aftaler, ved at foretage 

nødvendige ændringsanmodninger til eksisterende serviceaftaler til Systemets 

brug af Den fælleskommunale infrastruktur. 

Leverandøren skal anvende Støttesystemernes administrationsmoduls 
brugergrænseflade til dette formål, og optræder her som rollen It-
systemleverandør. 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 443 Etablering af sikker forbindelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Når Systemet optræder som et Anvendersystem af en service, der er sikret i 

henhold til en af sikkerhedsmodellerne, skal Systemet for hver konkret service 

etablere en sikker forbindelse med servicen, der sikrer gensidig autentifikation af 

systemerne, samt integritet og hemmeligholdelse af servicekaldet, og dets data. 

Etablering af den sikre forbindelse skal ske i henhold til de retningslinjer, som 

servicen udstikker for etablering af en sikker forbindelse.  

Den sikre forbindelse skal anvende anerkendte sikkerhedsprotokoller og benytte 

anerkendte kryptografiske algoritmer baseret på stærk kryptering i henhold til 

retningslinjer fra NIST og Datatilsynet, eksempelvis TLS 1.2 eller bedre. 

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 444 Anvendelse af adgangsbegrænsede services 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Når Systemet optræder som et Anvendersystem af en service, skal Systemet 

medsende relevante data til brug for autentifikation og adgangsstyring i henhold 

til servicens retningslinjer herfor. 

Hvilke data, der er relevante at medsende afhænger af den sikkerhedsmodel, 

som servicen understøtter. For fælleskommunale services, skal Systemet 

eksempelvis medsende gyldige security tokens hentet fra Security Token 

Service. Dette indebærer med andre ord et krav om at integrere med 

støttesystem Security Token Service. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

 



 

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 300 af 348 
 

6.5.3.2 Krav til anvendelse af adgangsstyring for brugere 

Dette afsnit beskriver krav til Systemet i forbindelse med adgangsstyring for (person)brugere i 

myndigheder. Kravene gælder altså for de dele af Systemet, der udstiller en web-baseret 

brugergrænseflade, der tilgås via en browser, og således optræder som et brugervendt system i Den 

fælleskommunale infrastrukturs adgangsstyringsmodel.  

Den fælleskommunale infrastrukturs adgangsstyringsmodel for brugervendte systemer er kort skitseret 

herunder: 

Brugeradgang håndteres efter en føderationsmodel, hvor oplysninger om brugeren modtages i et SAML 

token udstedt af støttesystem ContextHandler i forbindelse med log-in. For et brugervendt system betyder 

det, at det ikke behøver at kende de enkelte brugere på forhånd. For myndighedsbrugere skal Systemet i 

forbindelse med bruger-login henvise brugeren til Støttesystem Adgangsstyring for brugere (Context 

Handler), der sørger for, at bruger-login håndteres af brugerens egen organisation. Systemet skal 

efterfølgende håndhæve adgang på baggrund af tokens, der udstedes af Context Handleren. Disse tokens 

skal overholde attributprofilen for brugersystemtokens, der er beskrevet i bilag 2.1.G. 

Håndhævelsen af brugernes adgange sker ud fra en række brugersystemroller og tilhørende 

dataafgrænsninger. Disse roller defineres af It-systemleverandøren af det brugervendte system i 

forbindelse med udvikling af systemet, og der er således mulighed for at definere disse brugersystemroller 

og dataafgrænsninger, så de passer til den adgangsstyringsmodel, der allerede måtte findes i systemet.  

Brugersystemroller med tilhørende dataafgrænsninger for et brugervendt system defineres og 

vedligeholdes af Leverandøren via Støttesystemernes Administrationsmodulet. Herefter kan Myndigheder 

anvende disse brugerbrugersystemroller i forbindelse med administration af adgangsstyring for 

Myndighedens brugere (dvs. tildele rollerne til deres brugere).  

 

6.5.3.3 Krav til bruger log-in, brugersessionsstyring og bruger log-
out (myndighedsbrugere)  

 

Når Systemet skal optræde som et brugervendt system, skal det håndtere log-in og log-out af en bruger via 

Context Handleren. 
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Krav ID 445 Brugerlog-in via Context Handler 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Log-in af myndighedsbrugere til Systemets brugergrænseflader skal håndteres 

via Context Handleren (SAML Identity Provider) i Den fælleskommunale 

infrastruktur ved brug af nyeste OIOSAML protokol og KOMBITs attributprofil. 

Systemet skal overholde OIOSAML profilen (version 2.0.9), eller tilsvarende. De 

SAML tokens, som Systemet modtager fra Context Handler, vil være 

Brugersystemtokens, der overholder KOMBIT's attributprofil beskrevet i Bilag 

2.1.G. 

Brugervendte systemer må kun acceptere Brugersystemtokens, der er 
underskrevet med ContextHandlers gyldige certifikat. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 446 Brugersystemroller 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte adgangskontrol ud fra en række brugersystemroller 

med tilhørende dataafgrænsninger modtaget i SAML token fra ContextHandler. 

Brugersystemroller og dataafgrænsninger skal være kompatible med Den 

fælleskommunale infrastrukturs begrebs- og informationsmodel for 

adgangsstyring. 

Brugersystemroller og dataafgrænsninger skal defineres, så de er tilstrækkeligt 

finkornede til at imødegå myndighedernes behov for at kunne tildele en 

differentieret adgang til deres brugere. 

Brugersystemroller og dataafgrænsninger skal repræsenteres eksternt som en 
unik URI med et systemspecifikt præfiks, og skal overholde KOMBIT's 
navnekonvention for roller som beskrevet i Bilag 2.1.G. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 
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Krav ID 447 Registrering af brugersystemroller og dataafgrænsninger 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren er ansvarlig for at definere og vedligeholde en række 

brugersystemroller og tilhørende dataafgrænsninger i støttesystemernes 

Administrationsmodul, så de herefter kan tildeles af myndighederne til deres 

brugere. 

Herunder skal Leverandøren vedligeholde anvenderkontekster på 

brugerbrugersystemroller, så en given brugerbrugersystemrolle kun er 

tilgængelig for relevante Myndigheder. 

Ændringer i en rolle bør foretages ved at oprette en ny version af rolle, hvori 
ændringerne foretages. Dette gælder i særdeleshed for systemroller, hvis de 
underliggende rettigheder i systemet ændres. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Den dataansvarlige for det Brugervendte system skal definere hvilket sikringsniveau for brugeridentiteter, 

der er behov for, for at tilgå Systemet. Den dataansvarlige skal her anvende National Standard for 

Identiteters Sikringsniveauer [NSIS]2. 

 

Krav ID 448 Validering af Identiteters Sikringsniveauer (LoA) 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Ved modtagelse af et security token skal Systemet validere, at tokenet er 

udstedt på mindst samme sikringsniveau, som kræves for at opnå adgang i 

henhold til den gennemførte risikovurdering. Modtagne brugertokens med lavere 

sikringsniveauer skal med andre ord afvises. 

Kravene ifm. til det aktuelle system er NSIS niveau [indsæt niveau] 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

                                                      

 

2 https://digitaliser.dk/group/3426134 
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Krav ID 449 Sessionsoprettelse 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Efter log-in af brugeren, udtrækkes informationer fra SAML token (modtaget fra 

Context Handler) indeholdende bl.a. de brugersystemroller, der er tildelt den 

aktuelle bruger for Systemet.  

På baggrund af indholdet af det modtagne SAML toke, oprettes en lokal session 

med brugeren, og der kan evt. ”just-in-time” oprettes en lokal brugerkonto, hvis 

Systemet har behov herfor. Der sker således ingen oprettelser af brugere 

(provisionering) forud for log-in. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 450 Sessionsstyring 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal selv håndtere sessionsstyring med brugerens browser, og 

herunder implementere timeout af brugersessioner ved inaktivitet i en vis 

periode. Det skal være muligt at konfigurere alle timeout perioder. 

Timeoutperioden skal som udgangspunkt sættes til KOMBIT's anbefalede best 

practice (60 minutter). 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 451 Log-out 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal optræde som Service Provider i henhold til SAML Single Logout 

Profile.  

Systemet skal give brugeren mulighed for at logge af Systemet, eksempelvis via 

en visuel komponent i brugergrænsefladerne (et knap, link eller tilsvarende) og 

sende LogoutRequest til Context Handler, således at brugeren også logges af 

øvrige systemer, der har en session med Context Handleren  

Systemet skal kunne modtage LogoutRequests fra Context Handler i henhold til 

SOAP bindingen for SAML Single Logout Profile og herefter logge brugere af 

Systemet. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 
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6.5.3.4 Krav til håndhævelse af adgangskontrol  

 

Krav ID 452 Håndhævelse af adgangskontrol 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal håndhæve adgangskontrol over for brugere til data og ressourcer, 

som Systemet udstiller via brugergrænsefladen.  

Adgangskontrollen skal håndhæves ud fra de attributter, der findes i det SAML 

brugersystemtoken, der anvendes ved oprettelse af brugerens session. 

Brugersystemtokenet indeholder blandt andet oplysninger om brugerens 

anvenderkontekst (CVR nummer for den organisation brugeren agerer på vegne 

af) og tildelte brugersystemroller med tilhørende dataafgrænsninger.  

Systemet skal sikre, at brugeren kun får adgang til funktionalitet og data i 

Systemet, der svarer til brugersystemroller med tilhørende dataafgrænsninger, 

som tokenet indeholder. 

Som en del af adgangskontrollen skal Systemet validere at SAML tokenet er 

gyldigt, herunder at det er udstedt af Context Handleren.  

Er Tokenet ikke gyldigt, skal adgang til Systemet nægtes. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 453 Adskillelse mellem Myndigheder 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Adgangskontrollen skal sikre, at der er adgangsbegrænsning mellem 

Myndighedernes data, ved at respektere den anvenderkontekst (CVR nummer), 

der fremgår af det modtagne SAML token. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 
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Krav ID 454 Delegering 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte Den fælleskommunale infrastrukturs model for 

delegering af roller fra én organisation til en anden. Dette betyder at modtagne 

SAML tokens kan indikere, at brugeren har modtaget en brugersystemrolle på 

vegne af en anden organisation, end brugeren kommer fra. Mere specifikt vil 

brugersystemrollen have en scope attribut, som indikerer et andet CVR nummer. 

I dette tilfælde skal Systemet give brugeren den adgang, som defineres i 

brugersystemrollen, på vegne af den delegerende organisation. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

6.5.4 Generelle sikkerhedskrav 

Dette kapitel indeholder en række generelle sikkerhedskrav, som dækker andre aspekter end generelle 

sikkerhedsmodeller og adgangsstyring, der er behandlet i ovenstående afsnit. Kapitlet indeholder således 

krav til leverandørens modenhed, sikring af informationer i systemet, sikring af forbindelser, håndtering af 

certifikater og nøgler, sikkerhedslog, compliance med persondatalovgivning etc 

 

6.5.4.1 Krav til modenhed og processer 

 

Krav ID 455 Højt sikkerhedsniveau og good practice 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal implementeres med et højt sikkerhedsniveau i enhver henseende, 

herunder i løsningsdesign, adgangskontrol, netværk, fysisk sikkerhed, 

procedurer og administration. 

Systemet skal implementeres i henhold til national og international ”good 
practice” for sikring af it-systemer. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 
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Krav ID 456 Sikre udviklingsmetoder 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal sikre et højt sikkerhedsniveau i udvikling af Systemet og 

benytte anerkendte metoder og principper for udvikling af sikre systemer.  

Eksempler på anerkendte udviklingsmetode er: 

• NISTs ”Security Considerations in the Information System Development 

Life Cycle”. 

• Microsoft Security Development Lifecycle. 

• OWASP Security Development Lifecycle. 

Leverandørens valg af udviklingsmetoder skal dokumenteres med angivelse af, 

hvordan de er anvendt i projektet, herunder hvordan resultatet af 

risikovurderinger bliver implementeret i udviklingsmetoden. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 457 Indarbejdelse af Sikkerhedsmodel 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Hvis den fælleskommunale infrastrukturs sikkerhedsmodel anvendes  skal 

Leverandøren udarbejde en samlet informationsmodel for Systemet, der 

implementerer denne, og inkluderer begreber og informationer herfra. 

Se i Bilag 2.1.G. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

6.5.4.2 Sikring af informationer i Systemet 

 

Krav ID 458 Håndtering af informationers følsomhed 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal håndtere klassifikation af informationers følsomhed for de data, 

der behandles, efter KOMBIT’s klassifikation for følsomhed beskrevet nedenfor. 

Dette skal ske ved eksplicit opmærkning af data i systemet med en attribut, der 

beskriver følsomhedsniveau. Klassifikationen skal kunne anvendes ved udstilling 

af data samt i adgangskontrolbeslutninger (eksempelvis dataafgrænsninger for 

roller baseret på følsomhedsniveau). 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

KOMBIT’s standardklassifikation for datas følsomhed består af nedenstående fire kategorier: 

1. Ikke-fortrolige data 

GDPR: Kategorien omfatter ikke-personrelaterede data.  

Forretningsdata: Offentlig tilgængelige data. Dvs data der er udstillet så alle frit kan tilgå dem, men ikke 

nødvendigvis ændre. 

2. Almindelige personoplysninger eller fortrolige forretningsdata 

GDPR: Denne kategori omfatter almindelige personoplysninger, som falder under artikel 6 i GDPR men 

ikke falder ind under de følsomme personoplysninger. Eksempler på personoplysninger kan være private 

oplysninger om eksempelvis økonomi, CPR nummer, hemmelig adresse, karakterer, skatteforhold, sociale 

forhold, familieforhold, gæld, sygedage, tjenestelige forhold og familieforhold.  

Forretningsdata: Eksempler på fortrolige forretningsdata kan være agenda til et lukket møde, 

energioplysninger, budgetforslag, udbudsmateriale under udarbejdelse etc. 

3. Følsomme personoplysninger eller følsomme forretningsdata 

GDPR: Denne kategori omfatter personoplysninger, som falder under artikel 9 eller 10 i GDPR dvs. 

oplysninger vedr. straffedomme og lovovertrædelser, race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller 

filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, 

helbredsoplysninger, en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.  

Forretningsdata: Eksempler for følsomme forretningsdata kan være data hvor en virksomhed vil lide 

betydelig økonomisk tab eller tab indenfor andre områder hvis disse data bliver offentlige eller mister 

integritet. 

  

4. Særligt beskyttede data 

Personsager om kendte/kongelige (VIP-sager) og kritiske forretningsdata som fx forsvarets bygninger. 

 

Der er en implicit hierarkisk opbygning af ovenstående følsomhedsniveauer, der betyder, at en 

dataafgrænsning til et bestemt følsomhedsniveau, implicit omfatter data opmærket med samme, eller 



 

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 308 af 348 
 

lavere, følsomhedsniveau. Det betyder for eksempel, at en afgrænsning på ”Følsomme 

personoplysninger”, også vil omfatte ”Almindelige personoplysninger” samt ”Ikke-fortrolige data”. 

Det skal bemærkes at der i nogle tilfælde kan data have et ændret følsomhedsniveau. Hvis et system 

eksempelvis indeholder og eksponere mange Art 6 data, kan det overvejes om man ikke bør beskytte det 

på et højere niveau. Det skal altid bero på en juridisk vurdering. 

 

Krav ID 459 Sikring mod uautoriseret læk af følsomme informationer 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre mod uautoriseret læk af følsomme informationer blandt 

andet ved at: 

• sikre adskillelse mellem forskellige dele af Systemet, således at enhver 

given del af Systemet ikke nødvendigvis har adgang til alle andre dele af 

Systemet. (Eksempelvis skal hele Systemet ikke have adgang til nøgler 

eller personfølsomme oplysninger) 

• alle dele af Systemet afvikles med mindst mulige privilegier, så de kun 

har adgang til informationer og funktionalitet, der er nødvendige for at 

kunne udføre deres opgave 

• sikre at Systemet ikke kan oprette unødige forbindelser ud af Systemet 

(f.eks. ved at opsætte en firewall, der hindrer oprettelse af forbindelser til 

internettet) 

• sikre følsomme informationer sikres under lagring (eksempelvis ved 

kryptering og fysisk sikring). 

• forhindre at detaljeret information om Systemets interne virkemåde 

(eksempelvis udvikleres kommentarer, version af software, navne på 

funktioner og variable, kildekode for scripts) ikke er nemt tilgængelige. 

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Bemærk at personfølsomme oplysninger endvidere altid skal sikres i henhold til Persondataloven, 

Sikkerhedsbekendtgørelsen og General Data Protection Regulation. 
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Krav ID 460 Sikring mod uautoriserede ændringer af information 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre integritet af informationer blandt andet ved at 

• sikre mod uautoriserede ændringer af informationer (fra brugere, fra 

andre dele af Systemet og fra eksterne parter ) 

• informationer ikke overskrives ved en fejl (eksempelvis ved at 

skrivebeskytte informationer, der ikke skal opdateres)  

• indarbejde kontrolprocedurer (f.eks. at afstemme informationer fra 

forskellige kilder) 

• automatisk tjekke og opdage uautoriserede eller ukorrekte ændringer 

(f.eks. ved at brug af ændringslogs, tjeksum, signaturer, mv.) 

• påkræve godkendelse af væsentlige ændringer 

• sikre mod uautoriserede ændringer af Systemet selv (både software og 

hardware) 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

 

Krav ID 461 Højt niveau af tilgængelighed 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre et højt niveau af tilgængelighed til informationer blandt andet 

ved at: 

• have en passende kapacitet til at håndtere normale og særligt store 

arbejdsmængder 

• implementere load-balancing og load-monitoring 

• reducere eller eliminere ”single point of failure”, så der beskyttes mod 

uheld og målrettede angreb (f.eks. ”Distributed Denial of Service”-angreb, 

terror, mv.) 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 
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Krav ID 462 Sikring mod uautoriseret adgang 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikres mod uautoriseret adgang til informationer ved blandt andet 

at: 

• være bygget ud fra ’defence in depth’-princippet, så Systemets 

sikkerhed ikke baseres på enkelte sikkerhedstjek eller enkelte 

sikringsmetoder, men derimod multiple lag af kontroller, som supplerer 

hinanden. Dette betyder bl.a., at systemer bag firewalls skal sikres som 

om at firewall’en ikke var til stede, så de er robuste overfor penetrering 

af firewall eller insiderangreb. 

• Systemets default indstillinger og opførsel er at være sikker (default to 

secure) 

• foretage hærdning af hardware, operativsystemer, middleware 

• implementere fejlhåndtering for alle fejlscenarier, således at en fejl aldrig 

fører til et sikkerhedsbrud. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 463 Stærk autentifikation 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Alle brugere af systemet af skal være stærk autentificeret, før der gives adgang 

til kritisk funktionalitet og/eller følsomme data. 

Det omfatter bl.a.: 

• For personbrugere anvendes SAML token på tilstrækkeligt 

AssuranceLevel, OCES medarbejdersignatur (via integration med 

NemLog-in) eller anden form for to-faktor autentifikation på samme 

sikringsniveau3. 

• For systembrugere omfatter dette autentifikation via SSH nøgler (for 

SFTP brugere), via FOCES/VOCES certifikater (ved adgang til web 

services) eller SAML tokens udstedt af Støttesystem Security Token 

Service. 

Alle afviste log-in forsøg skal logges, og der skal følges op på gentagne afviste 

forsøg. 

                                                      

 

3 Det nødvendige sikringsniveau ved adgang til følsomme personoplysninger via Internettet er (3 = 

”Betydelig”), som defineret i ”National Standard for Identiteters Sikringsniveau” [NSIS]. 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

 

6.5.4.3 Sikring af forbindelser til Systemet 

Systemet skal sikre alle forbindelser med Systemet, samt forbindelser mellem dele af Systemet således at 

informationer, der sendes til og fra Systemet ikke kan kompromitteres, og at forbindelser med Systemet 

ikke kan benyttes, som en del af succesfuld et angreb mod Systemet. 

Krav ID 464 Velkontrollerede forbindelser 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre at forbindelser med Systemet foregår på en velkontrolleret 

måde blandt andet ved 

• Kun at udstille de specifikke services, der er behov for (eksempelvis 

gennem konfiguration af Systemet og/eller brug af firewalls) 

• alene at udstille services baseret på dokumenterede, testede og 

godkendte snitflader 

• at være isoleret netværksmæssigt fra øvrige systemer 

• at køre på servere (fysiske eller virtuelle), der er dedikerede til en given 

funktionalitet  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 
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Krav ID 465 Sikring mod uautoriserede forbindelser 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre mod uautoriserede forbindelser fra eksterne systemer 

(eksempelvis fra Anvendersystemer, kildesystemer, andre komponenter i 

Systemet), blandt andet ved at: 

• antage at alle eksterne forbindelser som udgangspunkt er usikre  

• foretage autentifikation og adgangskontrol ved oprettelse af alle 

forbindelser 

• implementere stærk inputvalidering for informationer, der modtages fra 

et eksternt system, med henblik på at undgå URL-, Form- og SQL 

injection, Cross Site Scripting og lignende angreb 

• gentage valideringsskridt løbende og oprettelse af nye forbindelser 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Kildesystemer defineres i denne kontekst som eksterne systemer der leverer data/services til Systemet, 

men ikke indgår i Den fælleskommunale infrastrukturs sikkerhedsmodel. Et eksempel på dette er grunddata 

systemer (CPR, CVR, …), som selv definerer hvordan disse systemer tilgås. 

 

Krav ID 466 Beskyttelse af informationer under transport 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Alle informationer, der sendes ind- og ud af Systemets, skal beskyttes passende 

beskyttet mod udefrakommende angreb eksempelvis ved at anvende 

kryptografiske sikkerhedsprotokoller og/eller foretage fysisk sikring. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Bemærk at hvis der anvendes kryptografiske sikkerhedsprotokoller til at beskytte data, der sendes til og fra 

Systemet, skal disse overholde ”Brug af kryptografiske algoritmer mv.”. Desuden skal personfølsomme 

oplysninger, der sendes til og fra Systemet, altid sikres i henhold til Persondataloven og Sikkerheds-

bekendtgørelsen 
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Krav ID 467 Beskyttelse af sessioner 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal beskytte sessioner mod overtagelse (session hijacking eller 

session cloning) herunder ved at 

• sikre at session ID’er ikke nemt kan gættes 

• kryptografisk beskytte trafikken mellem servere og klienter 

• hvis der anvendes sessioncookies til at holde browsersessioner, skal 
disse sættes til ”secure” og ”httponly”, så de hverken kan sendes over 
ukrypterede forbindelser eller tilgås fra JavaScript. 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 468 Brug af kryptografiske algoritmer mv. 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Hvis Systemet anvender kryptografiske algoritmer, metoder og protokoller i 

forbindelse med implementering af sikkerhedsforanstaltninger skal der anvendes 

alment og offentligt anerkendte og afprøvede kryptografisker algoritmer, metoder 

og protokoller. 

Algoritmer og nøglelængder skal vælges, så de er passende stærke til at 

beskytte informationer i det tidsrum, som informationerne påkræver i henhold til 

retningslinjer fra Datatilsynet og NIST. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

6.5.4.4 Håndtering af certifikater og nøgler 

Systemet indeholder en række nøgler og certifikater, der blandt andet benyttes i forbindelse med 

adgangsstyring (til udstedelse og validering af adgangstokens) og til at sikre integrationer til Systemet samt 

forbindelse mellem dele af Systemet (ved brug af kryptografiske protokoller).  

Håndterings af adgangstokens er eksempelvis baseret på OCES certifikater med tilhørende private nøgler 

mens sikring af forbindelser er blandt andet baseret på SSL/TLS-certifikater med tilhørende private nøgler. 
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Krav ID 469 Validering af signaturer, tokens og certifikater 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Signaturer, certifikater og security tokens, mv. skal altid sikkerhedsvalideres af 

Systemet før brug. Systemet må kun fortsætte behandlingen af informationer, 

hvis sikkerhedsvalidering er succesfuld. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Krav ID 470 Beskyttelse af certifikater og nøgler 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal implementere tekniske foranstaltninger, der sikrer integriteten og 

hemmeligholdelsen af alle hemmelige nøgler, der benyttes af Systemet, mod 

utilsigtet og/eller uautoriseret manipulation. Med en hemmelig nøgle forstås en 

delt nøgle, der anvendes i forbindelse med symmetriske kryptografiske 

operationer samt private nøgler, der anvendes i forbindelse med asymmetriske 

kryptografiske operationer. 

Systemet skal implementere tekniske foranstaltninger, der sikrer integriteten af 

alle benyttede certifikater og offentlige nøgler, mod utilsigtet og/eller uautoriseret 

manipulation. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Bemærk at der endvidere stilles krav til de organisatoriske foranstaltninger, der skal sikre certifikater og 

nøgler, i forbindelse med driftkontrakten og dens tilhørende underbilag. 

Certifikater vil være udstedt af forskellige certifikatudstedere (CA), der også håndterer spærring af 

certifikater eksempelvis i forbindelse med at et certifikat er blevet kompromitteret. Systemet skal derfor 

foretage spærretjek af certifikater, altså kontrollere hvorvidt certifikatet er trukket tilbage fra 

certifikatudstederen. 

 

Krav ID 471 Spærretjek af certifikater 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal altid spærretjekke certifikater umiddelbart inden de benyttes. 

Bemærkning:  
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Forretningsbehov: FB06 

 

Da størstedelen af tilsluttede systemer, herunder Anvendersystemer og støttesystemer, autentificerer sig 

med OCES certifikater, skal certifikatcheck af OCES certifikater ske mod spærrelister fra Nets DanID. 

Andre certifikater, eksempelvis TLS/SSL-certifikater skal spærretjekkes mod de (andre) certifikatudsteder, 

der har udstedt certifikaterne. 

Krav ID 472 Brug af CRL lister til spærrecheck 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: OCES certifikater skal spærretjekkes mod Nets DanID og spærrede certifikater 

afvises. 

Spærrecheck af certifikater fra andre certifikatudbydere, kan ske ved OCSP 

opslag eller CRL lister. 

CRL lister skal hentes med faste, konfigurerbare, intervaller, eks. 1 gang hver 

time. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

 

Der skal således være en integration mellem Systemet og diverse certifikatudstedere for at Systemet kan 

foretage et spærretjek 

6.5.4.5 Sikkerhedslog 

Krav ID 473 Logning af sikkerhedshændelser (Sikkerhedslog) 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal logge sikkerhedsrelaterede hændelser i en særlig sikkerhedslog.  

Sikkerhedsloggen omfatter bl.a. alarmer, valideringsfejl, certifikatfejl, 

autentifikationsfejl, autorisationsfejl samt andre hændelser, der er af 

sikkerhedsmæssig relevans. 

Logninger skal forsynes med præcist tidsstempel og indeholde tilstrækkelig 

information til efterfølgende fejlsøgning og efterforskning af mulige 

sikkerhedsbrud. 

Hver logning skal forsynes med et ID, en klassifikation hændelsestypen, samt 

korreleringsinformation, som knytter logningen til andre, relaterede logninger, 
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Bemærk at de generelle logningskrav, også finder anvendelse for sikkerhedsloggen. 

 

 

 

 

således at det er muligt at skabe sporbarhed og sammenhæng i 

hændelsesforløb. Dette kan eksempelvis være transaktions-ID’er, meddelelses-

ID’er, systemID’er, bruger-ID’er, IP-adresser etc. Dette kan endvidere være 

ID’er, som peger på logninger i andre logs som f.eks. revisionslog, 

opfølgningslog, systemlog mv. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

Krav ID 474 Beskyttelse af sikkerhedslog 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Sikkerhedsloggen skal beskyttes mod uautoriseret fabrikation og modifikation 

(inkl. sletning). Denne indebærer såvel adgangskontorl, integritetsbeskyttelse 

som backup. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

Krav ID 475 Udstilling af sikkerhedslog 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Sikkerhedshændelser skal udstilles via gængse, åbne snitflader, så de bl.a. kan 

indsamles og behandles i centrale Security Information og Event Management 

(SIEM) Systemer, der analyserer sikkerhedshændelser på tværs af systemer for 

mulige angrebsforsøg. 

Alle sikkerhedshændelser skal således opsamles og analyseres tværgående i et 

SIEM-værktøj (Security Information and Event Management). Dette skal give 

realtidsanalyse af sikkerhedshændelser genereret af de forskellige typer 

infrastrukturenheder og applikationer, der har logget sikkerhedshændelser. 

SIEM-værktøjet skal kunne konfigureres fleksibelt, levere rapporter og generere 

alarmer til overvågningspersonale i driften. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 
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Krav ID 476 Logning af Tokens 

Kategori: (K)  Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse:  

Hvis security tokens anvendes i systemet, skal der foretages logning som 

beskrevet nedenfor. 

Brugertokens: 

Systemet skal logge alle relevante informationer vedr. anmodninger og 

modtagelse af brugertokens, således at der er fuld sporbarhed omkring 

hændelsesforløb. Dette omfatter: 

• Alle sendte anmodninger om tokens til ContextHandler (SAML 

AuthnRequest) 

• Alle modtagne svar (incl. tokens) fra ContextHandler (SAML Response) 

• Anmodninger om Logout (SAML LogoutRequest og LogoutResponse) 

• Resultatet af alle sikkerhedsvalideringer inkl. certifikattjek, signaturtjek, 

spærretjek. 

• Identifikation af den oprettede, lokale session (på baggrund af modtaget 

token). 

 

Systemtokens: 

Systemet skal logge alle relevante informationer vedr. systemtokens, således at 

der er fuld sporbarhed omkring hændelsesforløb. Dette omfatter som minimum: 

• Alle modtagne servicekald, inklusiv de medsendte tokens udstedt af 

Security Token Service  

• Alle sendte svar fra Systemet, eller referencer til disse 

• Resultatet af alle sikkerhedsvalideringer inkl. certifikattjek, signaturtjek, 

spærretjek og validering af modtagne security tokens. 

Tokens skal logges i klar tekst, så de er lette at fremsøge i loggen. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 
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6.5.4.6 Compliance krav 

I dette afsnit fremgår en række krav til overholdelse af lovkrav samt sikkerhedsstandarder. 

Krav ID 477 Logning af videregivelse 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal logge samtlige videregivelse af data, herunder  

• Hvilke data der sendes til andre systemer 

• Hvis der sendes data til andre myndigheder, skal dette også eksplicit 
fremgå 

Kravet skal understøtte kommunerne i at opfylde Artikel 15 - Den registreredes 

indsigtsret. Se også afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

Krav ID 478 IDS- og IPS-værktøjer 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal overvåge netværkstrafikken med IDS/IPS værktøjer med 

henblik på at detektere angrebsforsøg gennem usædvanlige trafikmønstre.    

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB06 

Krav ID 479 ISO 27001 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal med henblik på løbende sikring af sikkerhedskravene i 

tilknytning til levering af Kontraktens ydelser opretholde et ledelsessystem for 

informationssikkerhedsstyring (ISMS) efter den til enhver tid gældende version af 

ISO/IEC 27001 eller tilsvarende (national eller international) anerkendt standard 

baseret på en risikostyringsproces. Leverandøren skal herunder løbende 
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Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) erstattes pr. 25. maj 2018 af 

Databeskyttelsesforordningen (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 

af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 

om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse)) og herefter følger reglerne for, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles 

direkte af Databeskyttelsesforordningen. 

Forordningen stiller krav til dataansvarlige og databehandlere, når de behandler personoplysninger, fx i 

forbindelse med indsamling og videregivelse af personoplysninger, hvor man – alt afhængig af, hvilket 

følsomhedsniveau personoplysningerne har – skal overholde en række betingelser i forbindelse med 

behandlingen af disse oplysninger. 

tilpasse sit ISMS, såfremt Leverandørens opdatering af sin risikovurdering 

medfører et behov herfor. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

Krav ID 480 Persondataregulering 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal sikre, at Systemet behandler persondata i 

overensstemmelse med persondataloven: 

• Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) Lov nr. 429 

af 31.5.2000 med ændringer, herunder ved lov nr. 280 af 25.4.2001 

(Justitsministeriet/Datatilsynet), og Lov nr. 639 af 12.6.2013 

(Justitsministeriet). 

• Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret ved 

Bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 om sikkerhedsforanstaltninger 

til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige 

forvaltning (Sikkerhedsbekendtgørelsen). 

• EU General Data Protection Regulation 679/2016. Bemærk at denne 
træder i kraft til maj 2018. 

Datatilsynets praksis omkring behandling af personoplysninger skal følges, og 

data skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1010
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152301
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=842
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=985
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Forordningen giver herudover den registrerede en række rettigheder om fx ret til indsigt i de oplysninger, 

der behandles i Systemet om den registrerede, ret til at få information om, at der indsamles oplysninger om 

den registrerede, og ret til at få rettet urigtige oplysninger. 

Forordningen opdeler personoplysninger i forskellige typer med hver deres følsomhedsniveau, fordi der 

gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger afhængig af 

oplysningernes følsomhed. 

Databeskyttelsesforordningen indeholder en række regler om håndtering af persondata og registreredes 

rettigheder og træder i kraft maj 2018, altså inden Systemet tages i brug af anvenderne. Der er med dette 

udgangspunkt behov for, at Systemet understøtter funktionalitet, der gør det muligt for anvenderne at 

overholde Databeskyttelsesforordningens regler om håndtering af persondata og registreredes rettigheder. 

For at understøtte dette behov skal Systemet understøtte retten til indsigt samt retten til at blive glemt. 

I forhold med retten til indsigt har den registrerede ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om der 

behandles oplysninger og i så fald hvilke. 

 

 

 

Krav ID 481 Håndter ønske om indsigt – Fremsøgning af data 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt i Systemet at fremsøge alle data om en person i forbindelse 

med en indsigtsbegæring. I forbindelse med fremsøgningen skal Systemet 

understøtte, at der kan søges i samtlige datakilder inkl. databaser, filer, logs mv. 

om en given Person. I fremsøgningen skal der kunne angives en person, en 

tidsperiode, typer af data (fx dokumenter eller billeder) etc. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

Krav ID 482 Håndter ønske om indsigt - Bruttoliste 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at der i forbindelse med en søgning vises en 

bruttoliste over data, der matcher søgekriterier, og som kan omhandle den 

valgte Person, herunder hvor Personen fremgår i forbindelse med 

opmærkninger, eller hvor det på anden måde kan udledes, at data sandsynligvis 

er relateret til Personen. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 
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Efter eksport af bruttolisten vil Brugeren kunne gennemgå listen manuelt for at afgøre, om de enkelte 

dataobjekter er omfattet af indsigtsbegæringen, og om der eventuelt skal slettes dele af indhold, inden det 

deles. På den måde kan der anlægges en menneskelig/juridisk fortolkning af, hvilke data, der er omfattet. 

Efter endt manuel gennemgang og filtrering kan Brugeren dele dataobjekterne med den Person, der har 

fremsat indsigtsbegæringen. 

Systemet må ikke opbevare data som med sikkerhed ikke skal anvendes senere af Systemet. Desuden har 

alle data en maksimal tid, som de må gemmes, og derfor er det vigtigt, at Systemet sørger for daglig 

oprydning af data. 

 

 

 

Krav ID 483 Håndter ønske om indsigt – eksport af bruttoliste 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at bruttolisten, jf., kan eksporteres til videre 

behandling. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

Krav ID 484 Sletning af data sikres 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at data i Systemet, som ikke senere skal anvendes af 

Systemet, bliver slettet. 

Systemet skal indeholde oprydningskørsler, som gennemfører disse sletninger i 

alle Systemets datakilder (inkl. databaser, filer og logninger).  

Leverandøren skal i samarbejde med Kunden i afklaringsfasen fastlægge regler 

for sletning af data. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

Krav ID 485 Navne- og adressebeskyttelse 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 
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Privacy by default & Privacy by design 

 

Databeskyttelsesforordningens artikel 25 fastsætter principperne om databeskyttelse gennem design og 

databeskyttelse gennem standardindstillinger.  

Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger vedrører helt overordnet, 

hvordan den dataansvarlige skal indrette sig teknisk og organisatorisk for at opnå effektiv implementering af 

databeskyttelsesprincipper og integrering af de fornødne garantier i behandlingen for at opfylde kravene i 

databeskyttelsesforordningen og beskytte de registreredes rettigheder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at navne- og adressebeskyttelse i CPR altid registreres 

sammen med de berørte oplysninger, og Systemet skal vise en meddelelse til 

Brugeren om, at navn og adresse er omfattet af navne- og adressebeskyttelse. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 
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6.5.5 Overblik over sikkerhedsmodellen 

6.5.6 Roller og rettigheder 

 

Krav ID 487 Kommuneafgrænsning 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at Brugere i en kommune kun har adgang til den 
pågældende kommunes data. 
 
Hvis en Bruger arbejder i /for flere kommuner, bør det kræve et login pr. 
kommune 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

Krav ID 488 Adgangsstyring for brugeraktører 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte, at alle Systemets brugeraktører, jf. afsnit 4.1, kan 
tildeles afgrænset adgang til persondata i Systemet.  
  

Bemærkning:  

Krav ID 486  Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger 

Kategori: (K) Type: Ikke-Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte databeskyttelse gennem design og 

standardindstillinger (jævnfør GDPR artikel 25), hvilket betyder, at alle 

standardindstillinger som udgangspunkt skal give den stærkest mulige 

privatlivsbeskyttelse, samt at sikkerhed og privatlivsbeskyttelse skal være 

designet ind i systemet fra begyndelsen.  

Hvis man vil afvige fra disse indstillinger, skal datasubjektet træffe et eksplicit 

valg. 

Mængden af informationer der vises om den registrerede skal stadig være nok til 

at brugeren / systemet kan gennemføre behandlingen.   

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 
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Forretningsbehov: FB02 

 

Krav ID 489 Implementering af rettighedsmatrix 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal implementere den rettighedsmatrix, som er udarbejdet af 
Kunden, jf. bilag 2.1.C. 
  

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB04 

 

Kommunerne har i nogle situationer behov for, at Brugere, der ikke er daglige Brugere af Systemet, kan 

kigge i Systemet. Det kunne fx være Revisionen eller eksterne konsulenter, som kommunerne samarbejder 

med. 

Krav ID 490  Oprettelse af ”kiggeadgang” 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: 
Systemet skal understøtte, at bestemte Brugere oprettes med en ‘kigge-
adgang’ og dermed kun har mulighed for at kigge i Systemet og ikke oprette 
eller redigere noget.  
Ovenstående kan kombineres med de generelle adgangsniveauer:  
 

• Adgang til oplysninger i specifikke Sager  

• Adgang til oplysninger i alle Sager   

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

 

 

6.5.7 Dataafgrænsning 

6.5.8 Protokoller og datatransport 

6.6 Logning 

Systemet anvendes til behandling af personfølsomme oplysninger og skal leve op til en række lovmæssige 

krav, som kravsat i punkt 6.4. Samtidig er det væsentligt, at der kan følges op på, om data er registreret 

korrekt, samt at Systemet driftsmæssigt fungerer som kravsat, jf. bilag 7 (Driftskontrakten).  
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Når Kunden ønsker at tilgå logdata vil det være på baggrund af behovsscenarier. Hvert 

behovsscenarie er afspejlet i en af logtyperne beskrevet i nedenstående tabel.  

 

Log Type Beskrivelse 

Systemlog Fælles betegnelse for alle tekniske logs. Denne type af logs har ofte til formål at 

bistå ved fejlfinding af Systemet. 

Revisionslog Formålet med revisionsloggen er kunne få vist hvem der har gjort hvad.  I denne 

log opsamles således, hvordan Systemet er blevet anvendt på et givent 

tidspunkt, herunder opsamling af, hvilke informationer tilgås af, hvilke Brugere 

eller eksterne systemer. Krav hertil er direkte udledt af Persondataloven og 

tilsvarende krav om revisionsspor og sikring mod uretmæssig tilgang til 

personfølsomme oplysninger.  

Sikkerhedslog Sikkerhedsloggen viser, ligesom Revisionsloggen, hvem der har gjort hvad, men 

yderligere logges også hvilke rettigheder vedkommende havde, da handlingen 

blev udført. 

Verifikationslog Logning af events i forbindelse med Udrulning og ændringer i de fysiske miljøer. 

Muliggør verifikation af, om ændringer er udrullet korrekt. 

Driftslog Logning fra de fysiske miljøer inkl. operativsystem, netværksudstyr m.v., som 

kan danne grundlag for fejlsøgning. 

Tabel 8: Logtyper 

For de identificerede logtyper eksisterer en del sammenfaldende loginformation, men der optræder 

samtidig en del, som er mere specifikt for den enkelte logtype. De overordnede krav til logning bliver derfor 

beskrevet først, og de individuelle logtyper, samt deres specifikationer behandles efterfølgende. 

Systemets logning kan i udgangspunktet foretages decentralt i de enkelte systemkomponenter og 

integrationer for at sikre, at logning kan skalere og dermed foregå effektivt i det samlede system. 

Systemet skal sikre, at indholdet af det samlede datagrundlag for logning er komplet, uanset om logningen 

foretages centralt eller decentralt. Udtrækkene fra eller adgangen til systemets logning skal være 

konsoliderede, således alle loggede data indgår i udtrækkene eller adgangen til disse. 

6.6.1 Overordnede logningskrav 

Der skal logges, når data tilgås, således følgende kan dokumenteres: 

• Det system eller den person, som har forsøgt at få adgang, og om adgang er opnået 

• I hvilken sammenhæng data er tilgået, f.eks. fra hvilket Modul data er tilgået, hvorvidt der er sket 

opdatering af data 

• Tidspunktet relateret til dataadgang 
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Disse lovmæssige krav gør sig gældende både for backup/arkivdata og online data. Desuden gør 

kravene sig også gældende ift. eventuelle Underleverandører af backup/arkivdata løsninger og ift. 

eventuelle Underleverandører af andre løsninger. 

Selvom der kun findes Personoplysninger i Produktionsmiljøet, er det vigtigt at der logges på alle 

miljøer i Systemet. 

Krav ID 491  Logning på alle miljøer 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal generere logninger på alle miljøer, dvs. Produktionsmiljø, 

Præproduktionsmiljø, Internt testmiljø og Eksternt testmiljø. 

Det skal være muligt for alle logninger at identificere hvilket miljø, som har 

dannet en specifik logning. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

Krav ID 492  Følsomme personoplysninger i logdata 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal sikre at logdata ikke indeholder Følsomme 

personoplysninger.  

Ved ændring af Følsomme personoplysninger i Systemet, skal hændelsen 

logges, men de Følsomme personoplysninger må ikke skrives til loggen. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

 

Logning skal følge de principper som fremgår af Datatilsynets: It -sikkerhedstekst ST8: 

http://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Publikationer/ST8.pdf 

Dette medfører konkret, at Leverandøren skal udarbejde en fyldig vejledning til fortolkning af logs, 

som skal godkendes af Kunden. Denne vejledning er beskrevet i bilag 4 (Dokumentation).  

Kunden kræver desuden test af logning med udgangspunkt i ovennævnte vejledning i fortolkning af 

loggen. Denne test er beskrevet i bilag 6 (Intern Test og prøver).  

http://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Publikationer/ST8.pdf
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Krav ID 493  Dokumentation og test af logningsservices 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal levere dokumentation for Systemets logningsservices, for 

forståelse af de enkelte dele af logning, f.eks. vejledning til fortolkning af 

logning og generede rapporter. 

Denne dokumentation skal udarbejdes som beskrevet i bilag 4 

(Dokumentation). 

Dokumentation for logning og vejledning til fortolkning af logning og 

genererede rapporter skal testes som beskrevet under Sikkerhedstest i bilag 

6 (Intern Test og Prøver). 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB02 

 

6.6.1.1 Revisionslog 

Krav ID 494  Revisionslog  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal inkludere revisionslog. 

 

Det er revisionsloggens primære formål at kunne fungere som grundlag, 

når/hvis Systemet skal dokumentere, at det lever op til de forskellige love, 

som omhandler adgang til data, herunder især Sikkerhedsbekendtgørelsens 

§ 19. Det er endvidere revisionsloggen som danner grundlag for at kunne 

dokumentere, hvem der har haft adgang til en given borgers data. Med 

hensyn til at følge en Brugers færden og ageren i Systemet, skal Systemet 

logge på et tilstrækkeligt detaljeret niveau.  

 

Sikkerhedsbekendtgørelsens § 19 medfører desuden at det er nødvendigt, at 

alle databaser indeholdende persondata tilknyttet Systemet foretager logning 

på hver enkel forespørgsel, idet det skal logges i revisionsloggen, hvem som 

tilgår data og ser persondataene som ligger i databaserne. 
 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB02 
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6.6.1.2 Systemlog og driftslog 

Krav ID 495  Systemlog og driftslog  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal inkludere systemlog og driftslog. 
 

Systemlog og driftslog indeholder alle logninger fra Systemet og Systemets 

omgivelser. Systemlog og driftslog anvendes ved fejlsøgning i Systemet. 

Fejlsøgning kan i ovenstående tilfælde være både interne fejl, men også fejl 

mod 3. partssystemer. 

Desuden anvendes systemlog ved udførelsen af disse opgaver: 

• SLA-opfølgning: Systemet skal logge informationer til brug for 

dokumentation af opfyldelse af de SLA-krav der er stillet til de 

enkelte dele af Systemet. Disse informationer skal f.eks. 

anvendes til at give et billede af load-mønstre mv.  

• Overvågning: Efter idriftsættelsen af Systemet skal det være 

muligt at logge tilstrækkeligt med data til at understøtte og 

dokumentere analyser af brugsmønstre, ressourcetræk mv. 

• Forbrugsafregning: Tilstrækkelige data skal logges så der er 

sikret et informationsgrundlag for korrekt forbrugsafregning 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

Krav ID 496  Opsætning af logningsniveau  

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal understøtte mulighed for ændring af logningsniveau i 

systemloggen uden genstart af services eller dele af Systemet. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

 

6.6.1.3 Sikkerhedslog 

Jf. punkt 6.5.4.5. 
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6.6.1.4 Logning når Systemet baseres på Public Cloud 

Hvis Systemet baseres på Public Cloud, vil det ikke være muligt for Leverandøren at få alle de nævnte 

logninger stillet til rådighed. Her er det vigtigt, at besvarelsen angiver, hvilke logninger, der stilles til 

rådighed for Systemet, samt hvilke logninger, der ikke stilles til rådighed for Systemet. 

Leverandøren skal indbygge evt. manglende logningsdata i applikationen hvis det er muligt. Et eksempel 

kunne være IP-adresser for en transaktion, som normalt kan hentes i logninger fra netværkskomponenten, 

disse data skal i en Public Cloud Løsning i stedet dokumenteres af applikationen. 

Tilsvarende vil krav om IDS/IPS-værktøj i punkt 6.5.4.5 ikke direkte kunne opfyldes i en Public Cloud 

løsning. Derfor skal Leverandøren i stedet i besvarelsen angive hvilke Public Cloud værktøjer, som 

anvendes til at overvåge netværkstrafikken for at detektere angrebsforsøg. 

 

6.6.2 Specifikke logningskrav 

Logning i Systemet vil komme fra mange forskellige kilder, og der vil være forskellige krav til de 

forskellige kilder. Overordnet dannes logning i følgende dele af Systemet og Systemets omgivelser: 

• Systemets sikkerhedsløsning 

• Systemets applikationer 

• Systemets infrastruktur 

• Øvrige logs omkring Systemet 

I de følgende afsnit vil logninger fra de enkelte dele af Systemet blive gennemgået, og behov for 

opsamling af logning i Systemet blive fastlagt. 

 

6.6.2.1 Logning vedrørende sikkerhed 

Med Systemets sikkerhedsløsning forstås alle dele af Systemet som bidrager til sikkerheden i 

Systemet. 
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Krav ID 497  Logning af sikkerhedsløsning 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Alle dele af Systemet som håndterer sikkerhed, skal logge alle detaljer 

omkring alle hændelser i Systemet. Dette gælder både for Brugere og 

systemer. 

Systemet skal f.eks. logge samtlige loginforsøg, samt afviste adgangsforsøg. 

Sikkerhedsrelaterede data skal logges så de fremgår af forskellige typer af 

logs. Sikkerhedsdata skal indgå i logtyperne Sikkerhedslog og Revisionslog. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

 Krav ID 498 Logning af SAML-tokens 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal logge alle relevante informationer vedr. anmodninger og 

modtagelse af SAML tokens, således der er fuld sporbarhed omkring 

hændelsesforløb. Dette omfatter som minimum: 

• Alle sendte anmodninger om tokens til Identity Provider (SAML 

AuthnRequest) 

• Alle modtagne svar (inkl. tokens) fra Identity Provider (SAML 

Response) 

• Resultatet af alle sikkerhedsvalideringer inkl. certifikattjek, 

signaturtjek, spærretjek 

Identifikation af den oprettede, lokale session (på baggrund af modtaget 

token). 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB02 

 

Krav ID 499  Logning af videregivelser 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal logge samtlige videregivelse af data, herunder hvilke data der 

sendes til andre systemer 

Hvis der sendes data til andre myndigheder skal dette også eksplicit fremgå 

af logningen. 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

6.6.2.2 Logning vedrørende Systemets applikationer 

Med Systemets applikationer forstås alt Programmel som udvikles af Leverandøren, eller på anden 

måde er del af Programmel, f.eks. Leverandørens standardsoftware osv.  

 

Krav ID 500  Applikationer skal danne logdata 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemets applikationer skal logge alle de oplysninger, der er relateret til 

applikationernes behandling af input, beregninger, opdatering af data og 

lign. Logning skal som minimum gennemføres, når der 

ændres/opdateres felter og værdier i databaser og lign. 

Når en Bruger logger på og anvender Systemet, så skal alle aktiviteter 

logges i den centrale applikation, hvor aktiviteten foretages. 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: FB02 
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Krav ID 501  Brugerens session tildeles UUID 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Når en Bruger logger på Systemet tildeles sessionen et unikt UUID 

(Universally Unique IDentifier), som følger Brugeren på tværs af 

Systemet. Det skal logges hvilke operationer, der udføres under denne 

session. 

For dette systemmæssige tværgående UUID, Sessions ID, skal det dog 

som minimum sikres, at graden af hvor unikt dette ID er, lever op til den 

af IETF specificererede standard ”rfc4122” (se 

http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt), eller tilsvarende. 

For at denne kortlægning af Brugerens adfærd kan gennemføres, er det 

vigtigt at nøjagtigt tidspunkt logges og herved forstås UTC-specifikation 

af ”tid”, mere specifikt, højopløsning UTC, 60bit, som den brugt i UUID -

standarden (”rfc4122”). Dette sikrer f.eks. den nødvendige præcision ved 

sammenstilling samt angivelse af tidszone og sommertidsangivelse. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

Krav ID 502  Felter i applikationslogning 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Alle logdata fra Systemets applikationer skal indeholde felter som angivet 

i tabel 1.  

Der vil yderligere være en række felter som kræves indeholdt i logning , 

f.eks. Bruger og Modul/applikation, her vil format blive fastlagt i Analyse- 

og Designfasen 

Under Analyse- og Designfasen identificerer Parterne yderligere felter, 

som kan være en del af logning i Systemet. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

 

 

http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt
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Felt ID  Indhold Type/Format Eksempel 

Sessions 

UUID 

Unikt id som generes af 

Systemet når en Bruger 

starter en ny session. 

UUID propageres tværs 

over Systemet. UUID 

udstilles evt. til 

modtagersystemer 

Streng f81d4fae-7dec-11d0-

a765-00a0c91e6bf6 

Tidspunkt Tidspunkt for logning YYYY-MM-DD tt:mm:ss mls 

tzone 

hvor 

YYYY = årstal, 4 cifre 

MM = måned (1..12), 2 cifre 

DD = dag i måneden (1..31), 

2 cifre 

tt = timer (0..24), 2 cifre 

mm = minutter (0..59), 2 cifre 

ss = sekunder (0..59), 2 cifre 

mls = millisekunder, 3 cifre 

tzone = tidszone  

2012-11-01 10:21:22 123 

UTC 

 Tabel 9 Datafelter i applikationslog 

 

6.6.2.3 Logning vedrørende Systemets infrastruktur 

Det forventes, at Systemet vil indeholde en lang række infrastrukturkomponenter, her tænkes på 

databaser, operativsystem, netværk, hardware og øvrige infrastrukturkomponenter, som indgår i den 

samlede løsning. Alle disse infrastrukturkomponenter danner logdata. 

 

Krav ID 503 Infrastruktur logdata skal dannes 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 
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Beskrivelse: Systemets infrastrukturkomponenter skal konfigureres så logdata over alle 

hændelser og aktiviteter i Systemet dannes.  

Tilsvarende skal periodiske logninger i disse infrastrukturkomponenter dannes. 

F.eks. danner flere infrastrukturkomponenter med faste intervaller logning 

bestående af statusinformationer.  

Desuden skal der dannes logning fra alle Leverandørens driftsværktøjer og 

overvågningsværktøjer, som er en del af Systemets omgivelser. 

Konfiguration af disse logninger skal være så detaljeret, at det senere blive r 

muligt at identificere enhver hændelse og bestemme hændelsens betydning for 

Systemet. 

Logdata fra remotebackup-system skal også dannes, så det er muligt at 

identificere, hvem der har haft adgang til backup-data. Dette gælder også hvis 

3. part er udførende på backup-løsningen. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

Krav ID 504 Opsamling af logdata fra infrastrukturkomponenter 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Der skal opsamles logning fra alle de infrastrukturkomponenter som indgår i 

Systemet. 

Alle logninger fra alle Leverandørens driftsværktøjer og 

overvågningsværktøjer, der er en del af Systemets omgivelser skal opsamles. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

Krav ID 505 Opsamling af logdata fra hardwarekomponenter 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Hvis det ikke er muligt at opsamle logninger centralt, skal det sikres at 

logninger skrives og opbevares i de respektive 

hardwareinfrastrukturkomponenter, så denne logning også kan stilles til 

rådighed for Kunden, hvis der skulle opstå behov herfor. 



 

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 335 af 348 
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

6.6.2.4 Øvrige logninger 

Med øvrige logninger tænkes på de løsninger som ligger omkring Systemet og beskytter data mod 

utilsigtet adgang. Her tænkes f.eks. på log over fysisk adgang til de maskinstuer, hvor Systemet og 

tilhørende data er fysisk placeret.  

Hvis der er valgt en remote backupløsning som del af det samlede tilbud, så skal der logges på 

tilsvarende niveau for al fysisk adgang til remote backuplokation (maskinstue).  

Logning af temperaturer, luftfugtighed, el-leverance og lign. i de maskinstuer, hvor Systemet og 

tilhørende data opbevares, skal tilsvarende logges af Leverandøren. 

 

Krav ID 506 Øvrige logdata skal dannes 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemets omgivelser skal også logge aktiviteter og hændelser, f.eks. logning 

af fysisk adgang til maskinstue. 

Disse logdata skal opsamles. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

Leverandøren skal, om nødvendigt, stille logudtræk til rådighed for Kunden. Logudtræk skal være 

konsoliderede logdata fra de relevante kilder.   

 

Krav ID 507 Konsolidering af logdata 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal konsolidere alle logdata på en central logserver i et 

standardiseret format, så logdata er let tilgængelige fra ét centralt sted.  

Der kan være logdata som ikke kan samles f.eks. hardware logninger og dele af 

øvrige logninger. Disse undtagelser fra konsolideringskravet aftales mellem 

Leverandøren og Kunden i Analyse- og Designfasen 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

Under Analyse- og Designfasen afgør Parterne hvilke af Systemets logninger, der er indeholdt i hver 

enkelt logtype. Det aftales også i Analyse- og Designfasen hvilke felter, der skal være indeholdt i de 

enkelte logtyper. Leverandøren skal sikre at de enkelte logtyper kan dannes med det aftalte indhold.  

 

Krav ID 508 Logmanagementværktøj 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal anvende logmanagementværktøj til konsolidering af 

opsamlede logninger. 

Dette værktøj skal sikre at de logtyper som Kunden ønsker kan udstilles. 

Dette værktøj skal desuden anvendes ved udtræk af logs og rapportering på 

baggrund af logning, se også krav i afsnit 6.6.2.5. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

Leverandøren skal sikre at indholdet af det samlede datagrundlag for logning er komplet, uanset om 

logningen foretages centralt eller decentralt.  

6.6.2.5 Dannelsen af lograpporter 

Det skal være muligt i Systemet at udtrække standardrapporter og konfigurerbare rapporter. Nogle 

rapporter skal dannes automatisk, f.eks. ved månedsskifte, så de kan indgå i månedsrapport. Andre 

rapporter dannes ved behov. Der er behov for at kunne konfigurere rapporterne, f.eks. skal ad-hoc-

rapporterne kunne dannes, så en specifik brugers aktivitet for en given periode fremsøges. 

Krav ID 509 Logdata til driftsrapporter 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal logge informationer til brug for Dokumentation af opfyldelse af SLA-

krav, jf. bilag 7 (Driftskontrakten). 

Dette skal primært bruges til den månedlige driftsrapport, jf. bilag 7.2.G i 

Driftskontrakten og skal kunne anvendes til beregning af vederlag, jf. bilag 7.2.B 

Priser og Betaling. 
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Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

6.6.2.6 Sikring af logdata 

 

Krav ID 510 Adgang til logdata 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal, iht. ovenstående, sikre, at logdata kun kan tilgås af autoriseret 

personel som har konkret behov herfor.  

For alle logtyper og alle logdata må der alene være læseadgang og ikke anden 

adgang.  

Adgang til Revisionsloggen og Sikkerhedsloggen skal kunne begrænses til 

personer med særlige adgangsrettighedder.  

Leverandøren skal sikre at der i Systemet sker logning af adgang og fejlslagne 

forsøg på adgang til logdata. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

Krav ID 511 Sikring af logdata 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal sikre, at logdata ikke kan ændres, slettes (bevidst eller ubevidst) 

eller på anden måde mistes, f.eks. pga. utilstrækkelig plads på lagringsmediet, i 

opbevaringsperioden. Dette gælder også for backup af logdata. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

Krav ID 512 Sletning af logdata 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 
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Beskrivelse: Leverandøren skal opbevare alle logs i 5 år. 

Leverandøren skal sikre, at alle opbevarede udgaver af logdata slettes efter endt 

opbevaringsperiode. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

6.6.2.7 Opbevaring af logdata 

Alle logdata skal opbevares således at logdata kan stilles til rådighed for Kunden, når der opstår 

behov for adgang til disse. Logdata skal derfor opbevares i mindst to adskilte kopier. To kopier på 

samme fysiske medie anses ikke for adskilte. 

Logdata bør endvidere også opbevares så data også vil være til rådighed efter en evt. 

katastrofesituation, på samme måde som øvrige data i Systemet. 

Det er forståeligt hvis ikke alle hardware logdata og øvrige logdata kan opbevares på denne vis, men 

det skal afdækkes i Analyse- og Designfasen, hvilke logdata der evt. måtte være udsat for 

destruktion ifm. en evt. katastrofesituation. 

 

Krav ID 513 Fejltolerant opbevaring af log 

Kategori: (K) Type: Funktionelt 

Beskrivelse: Systemet til opbevaring og backup af logdata skal opbygges fejltolerant, 

således at logs altid er intakte og altid kan tilgås. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

6.7 Konvertering 

Data skal konverteres fra eksisterende løsning (fagsystemet KMD Social Pension Interim, og dets 

støttesystemer) til Systemets nye Informationsmodel. Der forventes meget lille behov for datavask fra 

eksisterende systemer.  

Kunden vil, at konverteringen skal foregå automatisk og at der under hele konverteringsarbejdet lægges 

vægt på fuld sporbarhed af data. Kunden skal orienteres om, hvorledes konverteringen er forløbet. Dette 

kan f.eks. ske ved at præsentere rapporter, der giver mulighed for at kontrollere, at alle data er konverteret 
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ved at sammenligne data før og efter konverteringen. Kunden forventer, at leverandøren foretager flere 

iterationer (prøver) af datakonverteringer op til den endelige datakonvertering for, at sikre høj kvalitet. 

6.7.1 Datakilder og omfang 

Kilderne som der skal migreres data fra er: 

• KMD Social Pension Interim – Kommunernes fagsystem til håndtering af de kommunale 

pensionssager og tilhørende ydelser for både folke- og førtidspensionister.  

• KMD Sag - Sagsbehandlingssystem der indeholder eksisterende sager for personer. Indeholder data 

for den specifikke borger samt historisk korrespondance og dokumentreferencer. Systemet 

indeholder automatisk oprettede kommunale sager tilknyttet den kommunale sag i KMD Social 

Pension Interim og manuelt oprettede kommunale sager. De manuelt oprettede sager i KMD Sag har 

ingen direkte tilknytning til en sag i KMD Social Pension Interim.  

• KMD Doc2archive - Dokumenthåndteringssystem der indeholder arkiverede dokumenter, breve, 

fejlrapportering/kvitteringer fra udbetalinger samt eksisterende udbetalinger tilknyttet den enkelte 

borger.  

Konverteringen vil tage udgangspunkt i pensionistens stamdata (personens cpr. nr., adresseoplysninger, 

samlivsstatus m.m.) som hentes fra Kundens Grunddata-program. Grunddata programmet er dermed en af 

de centrale støttesystemer som Systemet vil skulle integrere med (snitfladen er omtalt i punkt 6.2.4.16 

CPR).  

Krav ID 514 Datakilder 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal konvertere data fra eksisterende Social Pensions løsning til 

Systemet for kommunerne. Data der skal konverteres, vil komme fra følgende 

systemer: KMD Social Pension Interim, KMD Sag, KMD Sag EDH og KMD 

Doc2arhive. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 
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Krav ID 515 Datakonverteringsomfang 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Kravene til konverteringen er at: 

• alle aktive førtidspensionister  

• alle aktive folkepensionister med helbredstillægskort, personligt 

tillæg/helbredstillæg (engangs-/løbende bevillinger), betalingsordninger 

(engangs-/løbende betalingsordninger), bistandstillæg, brøkpension, 

administration 

• personer samlevende med gruppen af pensionister defineret i de 2 punkter 

ovenfor som har været aktive indenfor de seneste 5 år 

konverteres fra kildes 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 

 

Krav ID 516 Automatiseret konvertering af data 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Konverteringen af data skal ske automatiseret/maskinelt og ikke ved manuel 

kraft. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 

 

Krav ID 517 Håndtering af personhenførbare oplysninger 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal sikre og forklare, hvorledes loven om beskyttelse af 

pensionistens personfølsomme oplysninger overholdes i forbindelse med 

konverteringsprocessen. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 
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6.7.2 Konverteringsstrategi og proces 

Kunden vil, at Leverandøren udarbejder en konverteringsstrategi som beskriver dennes strategiske tilgang 

til konverteringsopgaven. Ligeledes er det vigtigt at Leverandøren beskriver konverteringsprocessen, hvilke 

værktøjer og konverteringsmetoder der vil blive anvendt samt detaljeret beskrive hvorledes mapning af data 

og konverteringsregler implementeres i Systemet. 

Krav ID 518 Konverteringsstrategi 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal levere en konverteringsstrategi for projektet. Kravet til, hvad 

strategien skal indeholde, er beskrevet i bilag 6.5 ’Konverteringsstrategi’. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 

 

Krav ID 519 Beskrivelse af data konverteringsprocessen 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal levere en detaljeret beskrivelse af konverteringsprocessen fra 

leverance af data fra KMD Udfasning - helt til at data er indlæst og afstemt i 

Systemet. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 

 

Krav ID 520 Metode, teknikker og værktøjer 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal beskrive metoder, teknikker samt værktøjer denne vil 

anvende i forbindelse med konvertering.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 
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Krav ID 521 Facilitér workshops for mapning af data 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal facilitere de nødvendige workshops for i samarbejde med 

Kunden at kunne mappe data fra det eksisterende system til Systemet. I 

opgaven ligger der også at konverteringsreglerne defineres. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 

 

Krav ID 522 Beskrivelse af transformationen samt data mapning 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal levere beskrivelse af transformationen samt mapningen af 

data på informationsmodelniveau. Beskrivelsen vil kræve Kundens godkendelse. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 

 

Krav ID 523 Afstemningsrapporter ifm konverteringsprøver 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal levere en afstemningsrapport for hver konverteringsprøve 

som dokumentation for afstemning af data fra kilde til destinationen i Systemet.  

Hver rapport skal behandle eventuelle afvigelser og redegøre for påkrævede 

handlinger for håndtering af afvigelser. Afstemningsrapporterne vil kræve 

Kundens godkendelse. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 

 

Krav ID 524 Transformering og data mapning 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal forestå transformering og mapning af data udtrukket fra 

eksisterende system, så data er i overensstemmelse med informationsmodellen. 

Bemærkning:  
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Forretningsbehov: FB01 

 

Krav ID 525 Fuld sporbarhed af data – fra kilde til destination 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal beskrive, hvorledes denne vil opfylde Kundens krav om fuld 

sporbarhed under konverteringen fra udtræk fra eksisterende system til 

indlæsning af data i Systemet. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 

 

6.7.3 Konverteringsplan, organisering og miljø 

Leverandøren skal udarbejde en plan for konverteringen af data. En plan som vil passe ind i projektets 

øvrige leveranceplaner. Leverandøren skal ligeledes redegøre for i hvilke(t) it-miljø konverteringsopgaverne 

udføres og hvorledes det passer ind i projektets systemarkitektur.  

Krav ID 526 Plan for datakonvertering 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal udarbejde en plan for konverteringen af data fra 

eksisterende Social Pensionssystem til rapportering af konverteringsprøvernes 

forløb. Planen skal gennemgås med og godkendes af Kunden. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 

 

Krav ID 527 Leverandøren konverteringsansvarlig 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal tage ansvar for planlægning, afprøvning og gennemførelse 

af konvertering og indlæsning af alle eksisterende data, der er nødvendige for 

Kundens anvendelse af Systemet. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 
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Krav ID 528 Kundens involvering i datakonverteringen 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal redegøre for hvilke roller, ansvarsområder og omfang som 

denne ser Kunden skal udføre under konverteringen. 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 

 

Krav ID 529 Datakonverteringen – en del af systemlandskabet 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal redegøre, hvorledes datakonverteringen indgår i 

systemlandskabet. I redegørelsen skal Leverandøren tydeliggøre hvordan data 

fra eksisterende system vil indgå i udvikling og test af Systemet i alle projektets 

etaper.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB01 

 

6.8 Test og Prøver 

Krav til test og prøver henvises til Bilag 6. 

 

7. KOMMUNERNES IT-MILJØ 

Når Systemet bliver idriftsat, vil det for den brugervendte dels vedkommende foregå i ca. 70 forskellige it-

miljøer, mens Systemets centrale dele afvikles hos Leverandøren. Dette afsnit beskriver de dele af 

kommunernes IT-miljø, der vil have betydning for afviklingen af Systemet. 

 

7.1 Klientmiljø  

Pc’ens plads som det foretrukne it-redskab er i disse år udfordret og suppleres i stigende grad af andre 

enheder, blandt andet smartphones og tablets. Kommunerne forventer, at brugen af sådanne mobile 

klienter vil være stigende, og det er således et væsentligt parameter at forholde sig til. Markedet for mobile 
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enheder flytter sig imidlertid meget hurtigt og det er svært at forudse, præcis hvilke enheder der vil være 

relevante.  

 

Krav ID 530 Afvikling på pc eller bærbar pc 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne afvikles på følgende fysiske platforme uafhængig af 

producent:  

1. PC  

2. Bærbar pc  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB05 

 

 

Krav ID 531 Andre enheder Systemet skal afvikles på  
 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Det skal være muligt at afvikle Systemet på andre enheder, herunder tablets. 

Systemet skal kunne dimensioneres til disse enheder og design-guides. 

Leverandøren skal oplyse, hvilke enheder Systemet kan afvikles på.  

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

7.2 Operativsystem 

 

Krav ID 532 Ingen afhængighed til OS  
 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal ikke være afhængigt af klientens operativsystem og platform.  
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB02 

 

7.3 Browser 

Kunden og kommunerne tilgår Systemet via en webbrowser. 
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Krav ID 533 Browserbaseret system 
 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal baseres på en webapplikation, der afvikles i en browser uden 

afhængighed til klientens operativsystem og platform.  

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

 
 
Kommunerne benytter i vid udstrækning Server Based Computing (SBC), Virtual Desktop Infrastructure 

(VDI) og Remote Desktop Services (RDS) til at tilgå systemer platformsuafhængigt. 

 

Krav ID 534 Citrix-support 
 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne tilgås i forbindelse med klient-virtualisering fra Citrix.  
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

 

 

Krav ID 535 Klient-virtualisering support  
 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne tilgås i forbindelse med gængse klient-
virtualiseringsløsninger (SBC, VDI, RDS osv.) fra fx Microsoft og VMware.  
 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 
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Krav ID 536 Afvikling i alle browsere 
 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal løbende følge med udviklingen på browserområdet og kunne 

afvikles på de mest udbredte browsere på markedet med fuld funktionalitet og 

visuelt indtryk.  

Systemet skal, gældende fra Systemets idriftsættelsesdato, være testet med 

følgende liste af desktop browsere:  

• Microsoft IE version 10 og 11  

• Microsoft Edge seneste version (da browser autoopdateres)  

• Google Chrome seneste version (da browser autoopdateres)  

• Mozilla Firefox seneste version (da browser autoopdateres)  

• Apple Safari seneste version (da browser autoopdateres)  

 

Test gennemføres alene for browser-versioner, der officielt er supporteret af 

browser-leverandøren.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

 

 

Krav ID 537 Opdatering i browsere 
 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Leverandøren skal løbende vedligeholde et ”roadmap” for Systemets 

understøttelse af browsere.  

Såfremt en browseropdatering giver ”uhensigtsmæssigheder” i brugen af 

Systemet, skal Leverandøren udbedre Systemet i overensstemmelse med 

processen for Incident Management, som beskrevet i Bilag 7.2.A.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 

 

 

Krav ID 538 Browser plugin og JRE  
 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal ikke baseres på anvendelsen af 3. parts browser plugins.  

Systemet skal ikke baseres på, at Java Runtime Environment er installeret på 

klienten.  

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB03 
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7.4 Print 

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt for kommunerne at kunne udskrive indhold fra Systemet på en 

lokalt opstillet printer. Kommunernes printløsninger kan være baseret på basale Windows print serv e-re, 

Windows Print med et overbygningsprodukt eller i en cloud-baseret udgave. 

 

Krav ID 539 Print til lokale printere 
 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemet skal kunne printe til lokale printere via de muligheder, der er for 

klienten.  

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 

 

Krav ID 540 Lokal print - standarder 
 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemets integration til printere skal baseres på globale standarder, her-under 

PLC eller tilsvarende.  

 

Bemærkning:  

Forretningsbehov: FB04 
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