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Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 
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lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

PROGRAM FOR DIGITAL POST MYNDIGHEDSNETVÆRK 

Kl. 9.30-10.00 MULIGHED FOR MORGENMAD FREM TIL KL. 10.00 

Kl. 10.00-10.10 Mødet starter: Velkomst og dagens program 

Kl. 10.10-10.30 Nyt fra Næste generation Digital Post 

Kl. 10.30-11.30 Indhold og betydningen af den nye løsning 

Kl. 11.30-11.45 Pilot-forløb: Næste generation Digital Post 

KL. 11.45-12.45 FROKOST 

KL. 12.45-13.05 Nyt meddelelsesformat i Næste generation DP 

KL. 13.05-13.00 Status fra initiativ om dataopmærkning 

Kl. 13.30-14.00 Status Digital Post drift 

Kl. 14.00-14.15 KAGE- OG KAFFEPAUSE 

Kl. 14.15-14.30 Borger.dk 

Kl. 14.30-15.00 Samler op og afslutter dagen 



Indsæt dato 

Indsæt f.eks. 

September 2017 

Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1.Højre klik på den aktuelle side og 

vælg gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

 

 

 

Kl. 10.10-10.30 

 

Nyt fra Næste generation 
Digital Post  



 
Næste generation 
Digital Post  

- Udbudsproces 

- MeMo 

- Myndighedsinformation 

- Implementerings-site 

- Piloter 

- Webløsninger opstart 

 

Siden sidst 



Indsæt dato 

Indsæt f.eks. 

September 2017 

Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1.Højre klik på den aktuelle side og 

vælg gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

 

Hvorfor ny Digital Post-

løsning 
 

 

• Løsningen skal i udbud - bidrage til 

mere konkurrence på markedet  

• Behov for en mere fleksibel løsning, 

som det offentlige ejer, der nemmere 

kan tilpasses til fremtidens behov 

• Bedre sammenhæng til andre 

offentlige it-løsninger 

• En mere simpel afregningsmodel 

 

 



Januar 

Valg af præ-
kvalificerede 

Marts 

Indledende tilbud 

April-maj 

Forhandlinger 

 

August 
Frist endeligt tilbud 

 

Oktober-november 

Tildeling og kontrakt 

 

  Tidsplan for udbuddet 
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2018 

Udbudsproces/ 

valg af leverandør 

 

Afklaringsfase med 
leverandør 

 

Opstart pilot-myndigheder 

 

Myndigheder starter analyse 
af egne systemer  og lokal 
betydning 

2019 

Start på udvikling af løsning 

Pilotsamarbejde 

Udrulningsplan 

Snitflader til integration af  
afsender- og 
modtagersystemer 

Administrativ Adgang 

Myndighedsregister 

Testmiljø tilgængelig  

Datakonvertering 

2020 

Tilslutningstest  

 

Myndigheds-tilslutning 

 

Support af myndigheder 

 

Go-Live 

 

Hypercare 

 

2021 

Support  

 

Videreudvikling 

 

Forvaltning 

 Overordnet tidsplan  

Myndigheder: Forberedelse og analyse kan påbegyndes. Aktiviteter vedr. tilslutning fra medio 2019. 

Snitflader er klar 1 år før Go-live 
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Indsæt f.eks. 

September 2017 

Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1.Højre klik på den aktuelle side og 

vælg gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Kl. 10.30-11.30 

Den nye Digital Post-

løsning - betydning i  

myndigheder 
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Digital Post 2020 

Skriv til 

Det Offentlige 

Eksterne 

visningsklienter 

Virk.dk Virk.dk 

Virksomhedens 

postkasse 

Borger.dk Borger.dk 

Borgerens 

postkasse 

Offentlige tjenester Eksterne tjenester 

Digital Post kerneløsning (back-end) Digital Post kerneløsning (back-end) 

Kontaktregister for Borgere 

og Virksomheder 

Systemregister for tilsluttede 

Virksomheder og 

Myndigheder 

Administrativ 

Adgang UI 

Hændelseslog 

Opbevaring af 

Meddelelser 

for Borgere og 

Virksomheder 

Distribution af 

Meddelelser 

Datafordeleren CPR- og CVR-services Datafordeleren CPR- og CVR-services 

Fællesoffentlig Digital Infrastruktur 

NemID (MitID) og 

NemLog-in 

NemID (MitID) og 

NemLog-in 

Fællesoffentlig-

BrugerRettighedsStyring 

(FBRS) 

Fællesoffentlig-

BrugerRettighedsStyring 

(FBRS) 
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Forandringer der berører  

myndigheder 

 

 

• Ændringer af tilsluttede systemer 

• Nyt meddelelsesformat m. bedre 

dataopmærkning  

• Nye roller og rettigheder 

• Ny kontaktstruktur 

• Nyt Kontaktregister 
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Muligheder i 

forbindelse med 

tilslutning 
 

• Tilpasning til ny løsning samt 

MeMo 

• Delvis understøttelse i 

overgangsperiode 

• Begrænsninger: 

• Standardbilag 

• Materialer 

• Åbningskvittering 

• ”Gem kopi” 

 

Afsendersystemer 

• Afsendersystemer skal understøtte MeMo senest medio 2022 

• I overgangsperioden vil løsningen understøtte DP1 og DP2-formater 

• SFTP, REST, S/MIME 

• Der indføres en positiv/negativ liste på vedhæftede filer 

• Samme lovmæssige størrelsesbegrænsninger som i dag 

• Dialog med it-leverandørerne foregår løbende 
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Muligheder i 

forbindelse med 

tilslutning 
 

• En smallere og simplere 

løsning 

• Lettere opsætning og 

vedligeholdelse 

Modtagersystemer 

• Modtagersystemer skal understøtte MeMo ved go-live i 2020 

• Begrænset antal tilsluttede systemer: 

• 4 modtagersystemer til Myndighed 

(identificeret ved MyndighedsID) 

• 1 modtagersystem CVR-nr. 

• Et af disse 5 systemer skal være et defaultsystem, (og skal kunne 

modtage 99,5 mb.) 

• Samme lovmæssige størrelsesbegrænsninger som i dag 
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Muligheder i 

forbindelse med 

tilslutning 

 
• Alle tilsendte meddelelser skal 

systemafhentes 

• Ingen postkasse på VIRK for 

kontaktbare Myndigheder   

Meddelelser adresseret 

til Myndigheden 

Kontaktbare Myndigheder: 

• Skal opbevare meddelelser hos sig selv (egne systemer, fx ESDH) 

• Skal opsætte minimum et modtagersystem 

• Meddelelser opbevares ikke på VIRK 

• Undgå risiko for sammenblanding af myndighedsrelateret post og 

virksomhedsrelateret post 
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Forandringer med 
MeMo 

 
• Meddelelsen skal være 

selvbærende – uafhængig 

af transportkanal og 

digitalpost leverandør.  

• Øget mulighed for 

struktureret brug af 

metadata. 

• Snitflader udfases og 

erstattes af nye 

• Materialer udgår 

• Referencer til standardbilag 

ophører 

 

• Betaversion tilgængelig - Indgår i udviklingsfase med ny leverandør 

• MeMo 1.0 lægges fast samtidig med de øvrige snitflader 

 

Nyt meddelelses-

format (MeMo) 
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Ny indgang til rolle og 

rettighedsstyring 

 

• Selvstændig komponent (FBRS) 

• Genbrug af eksisterende 

FællesOffentlig-

BrugerRettighedsstyring 

• Ny model med individuelt 

tilpasset rettighedsstyring 

• Den enkelte aktør kan få flere 
roller og underliggende 
rettigheder, så man opnår en 
individuel adgangsstyring for den 
enkelte medarbejder 

 

   

  Roller i Administrativ Adgang: 
 

1. Systemadministrator 

2. Kontaktstrukturadministrator 

3. Logadministrator – meddelelser 

4. Logadministrator – handlinger 

5. Logadministrator – søgninger 

6. Statistikadministrator 

7. Myndighedsadministrator-tilbagekaldelse af meddelelser 

 

  Specielt for kommuner: 

1. Borgerservicemedarbejder 
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Nuværende rettigheder \ roller 
Super 

Adm. 
Myndigheds 

Med. 
Post 

adm. 

Oprette afsendersystemer X     

Tilknytte et standard afsendersystem X     

Redigere afsendersystemer X     

Se og slette afsendersystemer X     

Se og slette afhentningssystemer X     

Oprette afhentningssystemer X     

Redigere afhentningssystemer X     

Se, oprette, redigere og slette 

postkasser og e-mailadresser 
X     

Importere postkasser X     

Se, søge og eksportere fra 

kommunikationsloggen 
X   X 

Se sikkerhedsloggen X     

Se statistik for egen myndighed X     

Tilbagekalde et dokument X   X 

Fritage og tildele læseadgang for 

borgere 
  X   

Fritage virksomheder   X   

Se, til- og afmelde NemSMS   X   

Systemadministrator 

Kontaktstrukturadministrator 

Logadministrator - meddelelser 

Logadministrator - søgninger 

Statistikadministrator 

Myndighedsadm. - tilbagekaldelse 

Borgerservice 

FBRS – roller og rettigheder 
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Nuværende rettigheder \ roller 
Super 

Adm. 
Myndigheds 

Med. 
Post 

adm. 

Se, downloade og tilføje standardbilag X   X 

Redigere standardbilag X   X 

Fremsøge og downloade meddelelser 

(dokumenter og vedhæftninger) 
X   X 

Se og opdatere formularer samt se anvendelse X     

Oprette og redigere tilmeldingsgrupper X     

Se og slette materialer X     

Oprette og redigere materialer X     

Redigere en leverandør af et system X     

Se og slette portaler X     

Oprette en portal X     

Redigere portaler X     

Se og slette registre. X     

Oprette et register X     

Redigere registre X     

Se og redigere myndighedens 

profiloplysninger (stamdata) 
X     

Se test brugere X     

Se, oprette, redigere og slette brugere og deres 

rolle 
X     

Udgår 

Videreføres men ikke 

som særskilte rettigheder 

Opsættes i FBRS 
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Administrativ Adgang 

 

Ny indgang for 

myndigheder 
 

Alle myndigheder 

• Tilslutning og opsætning af 

afsender- og 

modtagersystemer 

• Opsætning af kontaktstruktur 

• Tilgå hændelseslog 

• Danne anvendelsesstatistik 

• Tilbagekalde meddelelser 

 

Specielt for borgerservice 

• Tilmelding til NemSMS 

• Fritagelse af borgere og 

virksomheder 

• Kendes i dag som Administrationsportalen 

• Indeholder primært samme funktionalitet som den nuværende 

• Forbedret indgang til opsætning og vedligeholdelse 

• Mulighed for at danne egne statistikrapporter 
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Kontaktstruktur og 

kontaktpunkter 

• Erstatning af Kontakthierarki i den nuværende løsning 

• Består af kontaktpunkter, der tilknyttes modtagersystemer 

• Den enkelte Myndigheds egen måde, at modtage meddelelser fra hhv. borgere, 

virksomheder og andre myndigheder 

• Udstilles i Skriv til Det Offentlige, så borgere og virksomheder hjælpes til at adressere 

og sende meddelelser 
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Kontaktpunkter 
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Indhold af kontaktpunkt 

3. Aktiv: 

5. Målgruppe: Borgere 

4. Synlig: 

6. Klassifikation: 32.15.06 

      

7. Emne: Børne- og     ungeydelse i 

almindelighed 

8. Søgeord: Børnebidrag, børnetilskud 

 

1. Titel: Børne- og ungeydelsen 

 

2. Beskrivelse: Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing 

9. Tilføj til 

kontaktgruppe: 
Familieydelser 

 

Eksempel på oprettelse af kontaktpunkter via Administrativ 

Adgang 

Kontakt-
punkt 

1. Titel 

2. Beskrivelse 

3. Aktiv 

4. Synlig 

5. Målgruppe 

Klassifikation 

7. Emne 

6. Klassifikations-

kode 

8. Søgeord 

9. Kontakt-

gruppering 

10. End point 

End point-

adresse 
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Hændelseslog 

Der tænkes 3 typer af udstillinger/rettigheder 

1. Meddelelser sendt og modtaget af myndigheden med relevante 

metadata, f.eks. dato, hændelsestype, meddelelsestype, titel, 

meddelelsesID, størrelse, actions osv. 

2. Medarbejders handlinger i Administrativ Adgang, f.eks. hvilken 

medarbejder, der har foretaget ændringer og opdateringer af 

kontaktstrukturen, systemtilslutning, certifikater osv. samt hvornår 

3. Medarbejders søgning på personfølsomme oplysninger, f.eks. hvilke 

medarbejdere der har søgt på oplysninger og hvornår 

 

Log - indgang til 

information om 

meddelelserne 

 

• Forretningsvendt log, som 

udstiller informationer omkring 

hvornår og hvem har gjort 

hvad og i givet fald på vegne af 

hvem 

• Rettighedsopdelt adgang, som 

definerer hvad brugeren kan 

se  
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Formål 

 
 

 

• Bredere fællesoffentlig 

anvendelse på sigt 

• Borgere skal kun opdatere 

deres kontaktoplysninger ét 

sted 

Nyt Kontaktregister 

Med et nyt kontaktregister: 

• Ændring i API’er til opslag i Kontaktregister 

• Kontaktregister indeholder borgernes og virksomhedernes e-mail + 

telefonnr. til advisering, telefonnr. til NemSMS og tilmeldingsstatus til 

Digital Post samt NemSMS 
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Myndigheder kan begynde at forberede: 

• Godt overblik over egne systemer  

• Sætte sig ind i den nye løsning via implementeringssitet 

• Plan for omlægninger af snitflader 

• Finde alternativer til funktionalitet, der udfases eller forsvinder 

• Overveje ny kontaktstruktur 

• Gennemtænke jeres behov for roller og rettigheder 

• Overveje hvordan I kan blive bedre afsendere – yderligere 

dataopmærke  og anvende muligheder i MeMo 

I dag fokus på myndigheder – kommende møder virksomheder og borgere 
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Implementeringssite på digst.dk 

29 

 

INDHOLD: 

https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/naeste-generation-digital-post/
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Kanaler – til at holde jer informeret 

30 

 

 Tilmeld jer nyhedsbrev om overgangen 

 

Implementeringssite og nyhedsbreve  

Webinar, informations- og netværksmøder – også for leverandører 

 

https://digst.dk/nyheder/nyhedsbreve/
https://digst.dk/nyheder/nyhedsbreve/
https://digst.dk/nyheder/nyhedsbreve/
https://digst.dk/nyheder/nyhedsbreve/


 

31 

 

Løbende 

information 
 

 

• FAQ, tidsplaner, vejledninger 

og drejebog om overgangen 

på implementeringssitet. 

 

 

 

 

 

 

Udrulningsplan inkl. drejebog er klar  

1 år før go live  

 

 

Har I input til overgangen eller vil stille os spørgsmål - skriv til: 

naestedigitalpost@digst.dk 

mailto:naestedigitalpost@digst.dk
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Lægge hus til informationsmøder i foråret? 

32 

 

Lagde hus til informationsmøder 2018 

 
 

Odense kommune 
 

Vejle kommune 
 

Hillerød 
 

Aalborg kommune 
 

ATP 
 
Sorø kommune 
 
Rigspolitiet, JM, Domstolsstyrelsen og Kriminalforsorgen  

Skriv til naestedigitalpost@digst.dk 
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Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1.Højre klik på den aktuelle side og 

vælg gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

 

 

 

 

 

Kl. 11.30-11.45 

 

Piloter - Næste generation 
Digital Post 
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

 

 

 

 

- Pilotgruppe går forrest – deltager i udvikling og test 

- Pilotgruppen får stillet dokumentation og teknisk bistand til rådighed 

- DIGST kommunikerer om og redegør for status på udviklingen af løsningen 
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 
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Pilotopgaver   
 

 

- Opsætte brugerrettigheder 

- Opsætte nye end-points og certifikater 

- Understøtte MeMo-format i tilsluttede modtager- og afsendersystemer 

- Opsætte kontaktstruktur 

- Deltage i pilotdriftsprøver og udviklingssprints 

- Løbende rapportere fejl og udfordringer i forløbet. 
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

 

Læs med på implementeringssitet:  
https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/naeste-generation-digital-post/ 
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Frokost   
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Forandringer med 
MeMo 

 
• Meddelelsen skal være 

selvbærende – uafhængig 

af transportkanal og 

digitalpost leverandør.  

• Materialer udgår 

• Referencer til standardbilag 

ophører 

• Øget mulighed for 

struktureret brug af 

metadata 

 • Erfaringer fra Initiativ 1.5 indgår i arbejdet (attention.xml) 

• MeMo lægges endeligt fast samtidig med de øvrige snitflader 

• Obligatorisk at modtage fra go live 

• Obligatorisk at sende  senest to år efter go live 

 

Nyt meddelelses-

format (MeMo) 
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Fra ”dumme” pdf’er til opmærket post 

1. Vi skal hjælpe borgerne til at reagere på deres post: 

– Få den læst 

– Få overblik 

– Betale bøder/gebyrer 

– Huske aftaler 

 

2. Vi skal hjælpe organisationerne til at håndtere posten effektivt og sikkert 

– Automatisk journalisering 

– Automatisk fordeling 

– Bedre overblik og statistik 

– Undgå at posten blive sendt ”på omgang” i organisationen 
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Opbygning MeMo 

”Header-information” 

 – vigtigt for udveksling og håndtering 

 af beskeden  

”Body-information”  

– indholdet af beskeden  
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  
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Begrebsmodel 
 

 

Attentiondata 
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lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Message Header 

Her angives den juridisk ansvarlige afsender og modtager 

Og titlen på meddelelsen. 

Typen af meddelelse anføres i MessageType: 

1. Message – default 

2. Obligatorisk 

3. Forkyndelse 

4. NemSMS 

  

I Notifikation kan afsender angive en tekst til advisering, hvis tom genererer 

DigitalPost en standard tekst.  
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

AttentionData 

 

Supplerende oplysninger om afsender og modtager: 

 

 P-nummer 

 Attention person 

 Indholdsansvarlig myndighed 

 E-mail 

 EAN-nummer 

 SE-nummer 

 … 

 

Klasser defineres fra centralt hold 
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

 

Supplerende oplysninger om indholdet af  

meddelelsen, og hvem/hvad den vedrører: 

 

Generelle og domænespecifikke metadata: 

– CPR-nummer 

– KLE og FORM 

– Stelnummer 

– Registreringsnummer 

– Matrikelnummer 

– .. 

Bilateralt aftalte metadata 

…. 

ContentData 
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lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  
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ReturData 

To formål: 

• At vedligeholde en dialogtråd, så der kan  

henvises til den forudgående meddelelse 

• At få egen data med retur ved besvarelse fx med henblik på journalisering på 

bestemt sag 

 

 Svar 

Svar på 
henvendelse 

Henvendelse 
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lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  
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MessageBody - Indhold 

Body består af minimum et vedhæftet dokument 

Indholdet kan være:  

 

 Primære dokument (f.eks. i PDF eller HTML), der udgør hele beskeden 

 

 Yderligere Dokumenter/filer 

 

 Evt. tilknyttede actions 
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lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Body - ”Actions” 

 

• En Action knytter sig altid til et dokument – kan ikke stå alene.. 

• Indeholder strukturerede data, som kan bruges af andre systemer fx: 

– Link til eksterne selvbetjeningsløsninger f.eks. hvor borgeren skal udføre en handling  

– Link til betalingsløsning, hvor afsenderen sender ”dybt link”  

– Links til anden/supplerende information 

– Kalenderinformation, som modtager kan lægge i sin kalender 

 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

48 

Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  
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Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 
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Ønsker du korrekt bullet,  
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• Flere skærmdumps - måske 
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lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Scenariebeskrivelser til inspiration 

Færdselsstyrelsen sender synsindkaldelse til vognmandsfirma 

 Fokus på intern distribution hos modtager 

 

Sygehus sender indkaldelse til operation til en borger, der returnerer et svar via Borger.dk 

 Fokus på returdata, svarfrist og deadline for handling 

Sygehus sender NemSMS påmindelse om operation til borger 

 Fokus på NemSMS som meddelelsestype 

Kommune sender meddelelse til anden kommune, der returnerer svar til ankestyrelsen 

  

 Fokus på myndighed til myndighed kommunikation med sagshåndtering 

En borger sender meddelelse til sin kommune 

  

 Fokus på identifikation af den modtagende myndighed og deres kontaktpunkt 

 

Rigspolitiet sender straffeattest til virksomhed 

  

 Fokus på brug af notifikationstekst og visning af meddelelse på Virk.dk 
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Ønsker du korrekt bullet,  
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Tidsplan for MeMo 

• December 2018 ny betaversion med scenariebeskrivelser og xml-eksempler 

• September 2019 – MeMo version 1.0 låses sammen med de øvrige snitflader 

• Go live - Obligatorisk at modtage MeMo 

• To år efter go live  – Obligatorisk at afsende MeMo 

• Ansvaret for retningslinjer og vedligehold af MeMo ligger hos Digitaliseringsstyrelsen 

 

• Digital Post leverandørforum https://www.digitaliser.dk/group/3088626 

• Digital Post myndighedsforum https://www.digitaliser.dk/group/3870236 

 

 

https://www.digitaliser.dk/group/3088626
https://www.digitaliser.dk/group/3870236


Indsæt dato 

Indsæt f.eks. 

September 2017 

Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1.Højre klik på den aktuelle side og 

vælg gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

KL. 13.05-13.30  

Dataopmærkning af 
Digital Post 
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Pilotmyndigheder – set på opmærkning af Digital Post 
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Tekst i første niveau 

Arial Bold 18 pkt 

Brug forøg listeniveau  

for at få NAVN-tekst 

 

Navnet i andet niveau 

Store bogstaver Arial Bold 12 pkt 

 

 

For at få venstrestillet tekst  

Brug formindsk listeniveau 

5

4 

 

Mangel på hensyn til 

modtagers behov for 

information om meddelelsen 

 

Behov for at optimere 

sikkerheden ved håndtering 

af personfølsomt indhold 

Hvorfor dataopmærke Digital Post? – udfordringer i dag  

Udfordring: Udfordring:  

Fordeling af Digital Post  

foregår manuelt 

Ustruktureret metadata 

og tilfældige   

bilaterale aftaler 
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

5

5 

Nemmere håndtering af posten via en 
mere automatiseret fordeling  

 
Adm. besparelse i myndigheder og  

virksomheder 
 

En mere sikker håndtering af 
personfølsomt indhold  

En mere sikker håndtering af 
personfølsomt indhold  

Retningslinjer for  anvendelsen 
af opmærkning og format 

 

 

 

 

 

 

 

AFSENDERE opmærker med:  

 

1) HVORHEN: Afsender kender den 

præcise modtager og opmærker med 

metadata om modtageren, fx P-nr., 

enhed, e-mail. Modtager  fordeler. 

 

2) HVAD: Afsender kender indholdet. 

Afsender opmærker med metadata om 

indholdet, fx KLE, emne, part, 

genstand, fx registreringsnr.mv. 

Modtager kender slutmodtageren ud 

fra indholdet og fordeler 

 

 

 

 

 

 

 

Her skal vi hen:  
– ingen fordelingsproblematik, når vi sender til et CVR: 
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Tekst i første niveau 

Arial Bold 18 pkt 

Brug forøg listeniveau  

for at få NAVN-tekst 

 

Navnet i andet niveau 

Store bogstaver Arial Bold 12 pkt 

 

 

For at få venstrestillet tekst  

Brug formindsk listeniveau 

5

6 

Straffe- og børneattester: 

• Dataopmærkning i attention.xml.:   

• Primær sagsparts CPR-

nummer 

• Rekvirentens e-mail 

adresse 

• Rekvirentens RID-nummer 

• cvr-nummer 

Anmodningsbreve:  

Danmarks Statistik: 

• Opmærkning: P-numre 

• Kontaktoplysninger 

 

Forventer at alle indberetninger 

opmærkes 

 

 

Bilsynsindkaldelser:  

• Køretøjets 

registreringsnummer 

• Køretøjets stelnummer 

• FORM 

• KLE 

• Dokumenttype 

  

Eksempler på meddelelser I kan fordele - i dag 
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7 anbefalinger/konklusioner fra arbejdsgruppen  

  

1. Offentlige afsender-myndigheder bør medsende strukturerede metadata - baseret på autoritative kilder.  Arbejdsgruppen har 

udarbejdet forslag til DP-meddelelser, der i første omgang bør opmærkes.  

2. Offentlige modtager-myndigheder bør gøre opmærksom på deres behov for metadata, fx til DIGST.     

3. Myndigheder kan med store fordele optimere deres digitale posthåndtering, fx opsætte og vedligeholde regler, anvende metadata, 

analysere indgående post mv.  

4. Relevant med en fællesoffentlig aftale om, at meddelelser med en fordelingsproblematik og en vis volumen bør opmærkes. Det 

være relevant med et incitament, fx en fællesoffentlig medfinansiering og at opmærkning bliver skrevet ind i kommende udbud af 

brevdannede systemer.  

5. Erfaringer, vejledning og retningslinjer for opmærkning bør udbredes til myndigheder og leverandører.  

6. Når projektet i initiativ 1.5 afsluttes med 2018 er det relevant med et fællesoffentligt forum med fokus på dataopmærkning, 

fremdrift og udbredelse af erfaringer, tæt koordineret med Næste generation DP.  

7. Digitaliseringsstyrelsen bør kontakte relevante myndigheder med henblik på afklaring og yderligere dataopmærkning af konkrete 

meddelelser med en fordelingsproblematik.  
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen  

Hvorhen: 

– Systemet opmærker med P-

nummer 

– Sagsbehandler kan tilføje 

yderligere hvorhen 

 

 

 

 

Hvad: 

– Systemet opmærker med KLE 

– Sagsbehandler kan tilføje 

yderligere hvad 

 

 

 

Værdien 
 

Opmærkning af UDGÅENDE POST i kommuners ESDH, SBSYS 

 

Overvejer: Hvordan manuel opmærkning giver bedst mening og omsættes i organisationen? 

Perspektiver: Løsning vil kunne genbruge af andre systemer. 
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Håndtering af INDGÅENDE POST 

     Anvender påførte metadata til at sortere  

posten automatisk 

                Gevinster: 

 

- Mere effektivt 

- Færre fejl ved faste regler  

- Hurtigere gennemløb af posten 

- Øget databeskyttelse 

- Yderligere automatisering 
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lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  
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Værdien for modtager  
 

- Rudersdal anvender Convergens-løsning til at hente og aflevere post  (ligesom SBSIP)  

I Rudersdal henter løsningen Digital Post, anden myndighedspost og mails 

- Fordeler ud fra regler til: mail, ESDH, Fasit 
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173 behandlede attester hen over en måned 
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 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Biler til syn mm. 

 Udfordring: Mangler en ”oversætter” eller snitflade     

mellem registreringsnummer og organisatorisk 

tilhørsforhold. 

Indtil da fordeles de stadig manuelt via opslag i 

forsikringsdatabasen 
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Erfaringer optimere postfordelingen - modtagersiden 

 

 

• Frederiksberg (RPA) 

• Rudersdal 

• København 

 

 

 

 

• Odense  

• Hedensted 

• Hillerød 

• Frederikshavn 

  



 
 

 Politiets Digitale Straffeattester 
 

Initiativ 1.5 – Dataopmærkning 
 

 
   

 

23. november 2018 



 
 

 Peter Holm  
 

Rigspolitiets Koncern IT 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hvorfor 

  

• Kommunerne og andre har en udfordring med fordeling  

  af post f.eks. straffeattester 

 

• Hvorfor skal Politiet deltage?  

 

• Der kun udgifter forbundet med opgaven og 

   ingen gevinst 

 

 

 

 

 

 

•   

 

 

 
 
 



 

Derfor  
 

Tredjeparts bestillinger: 

 

• Private straffeattester   375.000 

 

• Offentlige straffeattester     80.000 

 

• Børneattester    270.000 

 

• Statistik for 2017 

 



 

 

 

 

 

Hvad gjorde vi så? 

  

Attention.xml indeholdende: 

 

• Afsender oplysninger (CVR, Navn, mail-adresse) 

 

• CPR 

 

• PNR  

 

• RID-nr. 

 

 

 

 



Hvor får vi så oplysningerne fra? 

 

 

    

      

                       

 

 

 

      

 

 



Hvordan – Attention XMl-fil ! 

 

 

 

 [CHATH1]ÆA52-1 

 [CHATH2]ÆA52-2 

 [CHATH3]ÆA52-3 

 [CHATH4]ÆA52-4 



Projektforløb 

 

• Kravspec/udvikling:  Efterår 2016 

 

• Produktion (Silent): maj 2017 

   testkommuner:  Frederiksberg og Odense  

 

• Erfaringsopsamling:  Sommer 2017 

 

• Offentliggørelse: Efterår 2017 



Erfaringer: 

 

• Positive tilbagemeldinger fra brugere, der høster gevinsten og  

   tidsbesparelser 

 

• Hverdagen uændret for leverandører af dataopmærkning 
 (ingen gevinst) 

 

• Afsendere skal motiveres  

 

 

 

 



Spørgsmål 



Indsæt dato 

Indsæt f.eks. 

September 2017 

Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1.Højre klik på den aktuelle side og 

vælg gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Kl. 13.30-14.00 

Status Digital Post Drift 
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Driften 

Breve til de 

unge 

(NemID/DP) 

 

NemSMS på 

borger.dk 

 

 Virksomheds-

post 

 

75 

Fritagelses-

kvittering 

 

Adviserings-

brev 

 



‘Bliv digital borger’ 

 

Initiativ 1.1 –Brugerrejse unge på 

NemID og Digital Post 

Resultat af brugertest 

De unge 

 Forældrene 

 

 Produkter 

Nye breve (Digital Post/NemID) 

 Temaside borger.dk 

NemID.nu 

 



Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

77 

 

 Samarbejde med borger.dk og min 

side 

 Status på tilmelding 

 Synligt mobilnummer (ikke 

mailadresse) 

 Uafhængigt af advisering-sms (dog 

kun et mobilnummer) 

NemSMS 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

78 

Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Virksomhedsindsats 

Adviseringsbreve til nye virksomheder 

 Brugertest 

 Privat NemID VS NemID 

medarbejdersignatur 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

79 

Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

• CVR har fået tilpasset fritagelseskvittering. 

• Det fremgår det nu, at fritagelse ikke 

gælder selvbetjeningsløsninger og tast-

selv. 

 

Fritagelseskvittering virksomheder 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

80 

Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Virksomhedspost 



Indsæt dato 

Indsæt f.eks. 

September 2017 

Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1.Højre klik på den aktuelle side og 

vælg gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

 Møderne fremover 

 Opdatering af deltagerliste 

 Implementering af NgDP 

 
 


