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FAKTABOKS 

» Organisation: Digitaliseringsstyrelsen 

» Målgruppe: Datamodellører og -arkitekter i 

offentlige myndigheder 

» Kompetenceområder: Begrebs- og 

datamodellering 

» Kontaktperson: Sara Bjerre, Sekretariatsleder 

og Chefkonsulent, Kontor for data og arkitektur i 

Digitaliseringsstyrelsen, sarbj@digst.dk 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Formålet med initiativet var for det første at give 

kursusdeltagere redskaber til at kunne udarbejde begrebs- og 

datamodeller i overenstemmelse med de fællesoffentlige 

modelregler og for det andet at øge kendskabet til, hvordan 

man anvender den understøttelse af modelreglerne, som er 

udarbejdet til UML-modelleringsværktøjer. 

Udfordringen var at udbrede kendskab til og få forståelse af 

et relativt omfattende lovmateriale, som ligger til grund for 

modelreglerne på et område, hvor medarbejderne hidtil har  

arbejdet meget forskelligt med data i deres respektive 

myndigheder.  

 

 

INDSATSEN KORT FORTALT 

25 erfarne datamodellører og -arkitekter, forretnings-

medarbejdere mm. har deltaget i et halvandendagskursus, 

som er afviklet ad to omgange med 12-14 deltagere i hver 

runde. Inden kurset forventedes det, at deltagerne læste op 

på modelreglerne og Digitaliseringsstyrelsens vejledning til 

modelreglernes niveau 2 (se i øvrigt figur på næste side). 

Den første halve kursusdag bestod af præsentationer og 

drøftelser, mens den efterfølgende hele kursusdag havde 

fokus på praktiske øvelser i reglerne og værktøjet. Efter 

kurset udfyldte deltagere evalueringer af forløbet og 

inviteredes til en online netværksgruppe på LinkedIn. Kurset 

faciliteredes af en ekstern kursusudbyder med 

Digitaliseringsstyrelsen til stede på kursusdagene.   

 

RESULTATER 

Kurset i modelregler har øget kendskabet til de 

fællesoffentlige modelregler og igangsat dialoger i 

kursusdeltagernes hjemmeorganisationer samt på tværs af 

myndigheder. Således har kurset medvirket til at dele viden 

om modelreglerne og måden at arbejde med dem på. Kurset 

har desuden dannet grobund for faglig sparring og netværk 

både under og efter kurset. Deltagelsen af medarbejdere på 

tværs af stat, region og kommuner blev oplevet særligt 

positiv, idet deltagerne fik et fælles sprog og samtidig kunne 

indgå i faglig sparring, som de ikke altid har mulighed for i 

deres daglige arbejde.   

TRE LÆRINGSPUNKTER 

 
1. Sørg for, at forskellige 

myndigheder deltager, og fokusér 

på at erfaringsudveksle i 

tilrettelæggelsen og afviklingen af 

kurset 

2. Minimér antallet af deltagere til 

12-14, når der er fokus på at 

gennemføre praktiske case-

øvelser. Dette gør det nemmere 

at facilitere sessionen og sikrer 

mulighed for konstruktiv 

interaktion mellem deltagerne 

3. Udnyt muligheden for at styrke 

den efterfølgende forankring af 

læringen ved at oprette et 

videndelingsforum for deltagerne, 

som samtidig kan anvendes til at 

”pushe” ny viden, anbefalinger 

eller bedste praksis mv. 

 

I udviklingen af en digitalt sammenhængende og effektiv offentlig sektor er det afgørende, at data kan genbruges og deles. Genbrug og deling 

af data indgår derfor også som en af målsætningerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. For at realisere målsætningen er 

der iværksat en række initiativer, herunder udvikling af fællesoffentlige modelregler. For at understøtte myndighedernes kendskab til og brug 

af modelreglerne har Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med et eksternt konsulenthus og kursusudbyder udviklet og afviklet et 

uddannelsesforløb inden for begrebs- og datamodellering. Målgruppen var datamodellører og –arkitekter i statslige, regionale og kommunale 

organisationer, omend der også viste sig at være interesse for kurset blandt projektledere og forretningsmedarbejdere hos myndighederne.  
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FREMGANGSMÅDE 

Digitaliseringsstyrelsen anvendte den fællesoffentlige styregruppe for data og 

arkitektur til at nå ud til målgruppen i de relevante myndigheder. Det resulterede i en 

stor efterspørgsel, og man besluttede at udvide antallet af deltagere til maks. 14 

deltagere i stedet for 10-12. Styregruppen agerede også sponsor for kurset.  

Strand & Donslund udarbejdede kursusmaterialet, og Digitaliseringsstyrelsen mødtes 

med facilitatoren af kurset 2-3 gange for at drøfte input til inholdet og sikre 

anvendeligheden i en fællesoffentlig kontekst. Kursusmaterialet blev udarbejdet med 

udgangspunkt i standard undervisningsmateriale fra udbyderen og blev tilpasset den 

fællesoffentlige kontekst. Det tog sammenlagt seks måneder fra den indledende 

idéfase til afvikling af kurset.  

Kurset bestod indledningsvist af præsentationer vedrørende principper og regler på 

den første halve kursusdag, om end hovedparten af tiden på den hele kursusdag 

handlede om praktiske caseøvelser, hvor deltagerne arbejdede konkret med UML 

(Unified Modeling Language) i værktøjet Sparx Enterprise Architect. Øvelser, hvor 

deltagerne ikke havde fuld information eller var afhængige af at indsamle data fra 

andre deltagere, igangsatte dialog og samarbejde på tværs af myndigheder, hvilket 

genererede nye faglige relationer og sparringspartnere.  

Kurset fokuserede på forståelsen af de fællesoffentlige modelregler, som hjælper med 

at skabe sammenhæng fra lovgivningsarbejde til den endelige udvikling af it-systemer 

til at understøtte ny lovgivning, jf. illustrationen nedenfor . 

 

 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Kursusdeltagerne har overordnet været positive vedrørende kursets anvendte 

læringsformer og indhold, om end flere efterspurgte at sætte mere tid af til komme 

hele vejen omkring det omfattende og komplekse materiale. Således er det en 

læring fra forløbet, at halvanden dag var i underkanten i forhold til at øge 

kendskabet til modelreglerne gennem præsentationer, summeøvelser og 

praktiske caseopgaver 

• Digitaliseringsstyrelsen har fået input og kommentarer til regelarbejdet af både 

facilitatorer og kursusdeltagere. Således har kurset i tillæg bidraget til at 

kvalitetssikre reglerne og principper og fungeret som et indirekte review af disse  

• Det er Digitaliseringsstyrelsens vurdering, at det er appellerende for 

medarbejdernes professionelle udvikling, idet kurset bidrager til at opbygge 

dataarkitekturkompetencer, der er anvendelige på tværs af staten samt i 

regionale og kommunale organisationer  

• Digitaliseringsstyrelsens fem anbefalinger til at arbejde systematisk og ensartet 

med begreber og datamodeller er videregivet til kursusdeltagerne for at hjælpe 

dem med at forankre læringen i deres hjemmeorganisationer. De fem 

anbefalinger er: 1) Betragt begrebs- og datamodeller som forretningskritiske 

aktiver, 2) placér organisatorisk ansvar for begreber og datamodeller, 3) fastlæg 

processer, metoder og værktøjer til begrebs- og datamodellering, 4) sikr 

tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til modellering og 5) vedligehold et 

overblik over organisationens begreber og datamodeller. De fem anbefalinger har 

hjulpet kursusdeltagere med at          

italesætte relevansen og        

vigtigheden af arbejdet                   

med begreber og                               

datamodeller.  

 

 

 

Figur 1. Modelregler - fra forvaltning til udvikling 

Figur 2. Tre lag af gode begrebs- og datamodeller 


