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Indledning

Forord
Der henvises til dokumentet Standard for generelle egenskaber for
serviceinterfaces på Sags- og Dokumentområdet for en beskrivelse af:
Baggrund for standardiseringsarbejdet under OIO-udvalget for sagsog dokumentområdet
Tilblivelsesproces omkring standarderne
Målgruppe
Referencer
Kontekst og afgrænsning
Dette dokument indeholder endvidere en beskrivelse af de generelle
egenskaber, som denne og de øvrige standarder under OIO-udvalget for
sags- og dokumentområdet bygger på.

Formål med forretningsservice for Sag
Formålet med forretningsservicen Sag er at tilbyde at registrere
oplysninger om en organisations sager. Sag forstås som et samlebegreb for
nogle dokumenter og nogle oplysninger om den arbejdsproces, som disse
dokumenter indgår i. Sagsservice rummer således informationer om
sagens indhold og fremdrift.
Forretningsservicens formål er således også, at den kan tilgås i forbindelse
med forskellige forretningsprocesser, herunder fx at læse sager.
Sag som sådan er et meget centralt objekt i referencearkitekturen, og
opfattes som en del af ESDH kernen, men det antages, at det mest
almindelige scenarie er, at sager ofte indgår i sammenhæng med andre
objekter som fx Dokument og Arkiv, sammenhænge som dermed beskriver
sagers relationer til omverdenen.
Sag skal forholde sig til fremmede serviceinterfaces centrale
forretningsobjekter. Det gælder i særdeleshed serviceinterfacet
Dokument , der opfattes som en container, der registrerer dokumenter
med relativt få metadata. Det er en forudsætning, at Sag skal kunne
samarbejde med flere samtidige forekomster af Dokument
f.eks. et
EDH-systems dokumenter, et mailsystem, et CMS-system, et fagsystem
eller dokumentudskrivningssystem.
Det skal videre nævnes, at samme organisation kan have flere
forretningsservices af typen sag, fx et ESDH-system og et eller flere
fagsystemer.

Formål med Serviceinterface Sag
Formål med serviceinterfacet er at understøtte en mere smidig udveksling
af sager (udelukkende elektroniske sager og primært indeholdende
elektroniske dokumenter) mellem systemer, herunder fagsystemer og
ESDH-systemer.
Systemer (serviceudbydere), der implementerer serviceinterfacet, opnår
derved en standardiseret måde at modtage og levere sager. Systemer
(serviceaftagere) kan anvende serviceinterfacet til at modtage sager
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fra/levere sager til serviceudbyder. Serviceinterfacet kan endvidere
anvendes til at flytte ansvaret for håndteringen af sager til andre systemer,
der implementerer serviceinterfacet.
Serviceinterfacet kan monteres på eksisterende fagsystemer og ESDHsystemer, der i dag fungerer som sagscontainere. Der kan på den måde
sameksistere mange forskellige systemer i en myndighed, der alle fungerer
som sagscontainere og som alle implementerer serviceinterfacet. Fordelen
er, at de herved kan spille sammen på en standardiseret måde.
Serviceinterfacet kan også understøtte brugssituationer, hvor man ønsker,
at ESDH-løsninger kan tilbyde interfaces og funktionalitet, der gør det
muligt for ESDH-løsningen at være sagscontainer for andre systemer. På
den måde kan man ved udvikling af fagsystemer hvor det giver mening
undgå at udvikle funktionalitet til opbevaring af sager.
Sager er samlinger af sammenhørende dokumenter og øvrige
sammenhørende oplysninger til administrative formål.
Dokumenter findes uden tilknytning til sager, med tilknytning til én sag
eller med tilknytning til flere sager. Dokumenter knyttes til sager igennem
journalposter, der derved tilfører relationerne mellem sager og dokumenter
yderligere information. Journalposter er iboende elementer i sager og kan
ikke eksistere selvstændigt uafhængigt af en sag.
Sager relateres til andre sager på forskellig vis. Sager og undersager
skaber hierarkier af sager, som anvendes fx til at samle enkeltsager i
familiesager eller byggesager i projektsager.
Specifikationen foreskriver ikke antallet af tilladte sagsniveauer, sådanne
forretningsregler skal indtil videre håndhæves i proceslaget. Sager
relaterer sig også til andre sager, enten fordi de skaber præcedens eller af
andre årsager, bestemt af forretningskonteksten.

Begrebsliste
I det følgende beskrives de begreber, der er anvendt i specifikation
vedrørende Sag og som knytter sig til specifikationens sagsfaglige
forståelse.
Begreb
Akt
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Forklaring
Der er ikke nogen entydig forståelse
af begrebet akt i den offentlige
forvaltning. Den konstruktion af
journalpost/sag/dokument, der
arbejdes med i sagsspecifikationen,
vurderes at dække de forskellige
forståelser af akt, der findes i
forskellige dele af offentlige
myndigheder. Akt behandles derfor
ikke separat, men bruges i denne
sammenhæng synonymt med
Journalpost.

Dossiersag

Enkeltsag

Journalpost
Logisk arkiv

Part

Præcedens
Sag

Sagsarkiv

Sagscontainer

Sagskonsumenter
Serviceanvender
Serviceudbyder
Tilaktere

En dossiersag består af
dokumenterne om en bestemt
person eller et bestemt objekt som
fx en person, et hus, en vej el.lign.
Sager hvor dokumenter og øvrige
oplysninger tilsammen afspejler en
bestemt administrativ proces. "De
oplysninger der ligger til grund for
en afgørelse .
Knytter sagen sammen med
dokument.
En samlet fælles afgrænsning af et
antal sager og dokumenter. Herved
sikres det, at sager og dokumenter,
som er sagligt og logisk
sammenhørende, men som befinder
sig i forskellige it-systemer, kan
håndteres samlet og eksempelvis
fremfindes og afleveres til offentligt
arkiv samlet.
Er den person, den virksomhed,
organisationsaktør eller den
adresse, en sag vedrører.
Juridisk eller andet udgangspunkt
for anden sag.
En sag er en samling af
sammenhørende dokumenter og
øvrige sammenhørende oplysninger
til administrative formål. En sag
består af et antal dokumenter, der
vedrører det samme begivenhedsforløb. Et dokument kan indgå i
flere sager, dvs. have relation til
flere begivenhedsforløb.
Sagsarkiv beskriver, hvilket arkiv
sagen indgår i og dermed i hvilken
arkivstruktur.
System der opbevarer
oplysninger/metadata vedrørende
sager.
Aftagere af
sagsoplysninger/sagsmetadata
Serviceanvender, som efterspørger
service fra serviceleverandør
Serviceleverandør, som udstiller
sagsservice.
At tilføre dokumenter til en sag.
Tabel 1 Begrebsliste
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Serviceinterface Sag

Formålet med serviceinterface Sag er at udveksle sager imellem systemer
herunder ESDH-systemer og fagsystemer, der implementerer og anvender
serviceinterfacet, hhv. sagsserviceudbydere og sagsserviceanvendere.
Serviceinterfacet udstiller de operationer, der tillader sagskonsumenter at
oprette, rette, slette, søge, læse, liste, eksportere, og importere sager.
Systemer (serviceudbydere), der implementerer Serviceinterfacet, skal
modtage og opbevare elektroniske sager samt udlevere elektroniske sager.
Serviceudbyder skal forsvare forretningsregler (betingelser) knyttet til
sagernes egenskaber, herunder sikre tilladte tilstandsskift og tilladte
relationer, samt forsvare at den aktør, som informationen udleveres til, har
ret til informationen.
Serviceudbyder skal forestå automatisk fysisk sletning af sager, der er i
livscyklus-tilstand Nedlagt og fremdrift-tilstand Afleveret, efter regler, der
fastsættes for hvert enkelt system (service), afhængig af
forretningskontekst.
Serviceinterface Sag udveksler følgende forretningsobjekter:
Beskrivelse
Sager er samlinger af sammenhørende dokumenter og øvrige
sammenhørende oplysninger til administrative formål.
Tabel 2
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Specialiserer
Objekt

Betegnelse
Sag

Sag

Begrebet en Sag anvendes i mange forskellige sammenhænge og til mange
forskellige formål, men udtrykker altid grundlæggende set det samme: En
samling af sammenhørende dokumenter og øvrige sammenhørende
oplysninger, der i sit hele anvendes til at dokumentere en arbejdsproces,
typisk til administrative formål, herunder til at træffe afgørelser.
En sag er en organisering af dokumentation, skabt og videreudviklet af en
proces og registreret i en struktur (registreringssystematik eller
klassifikation) med det formål at kunne genfinde dokumentationen på et
givent senere tidspunkt.
I relation til denne standards udformning er der således sammenhæng til
konteksten (arbejdsprocessen) via de tilstande, en sag kan være i, og de
relationer, den indgår i (arkiv, parter og aktører), og til strukturen via de
relationer, der har sammenhæng til standarden Klassifikation.
Sagen som entitet indgår således i den samlede dokumentation (arkivet)
for en organisation:
indholdsmæssigt i form af sagen med tilhørende dokumenter,
dens tilstande i form af procesoplysninger,
dens relationer i form af parter og aktører og
dens indplacering i strukturen i form af organisationens samlede
klassifikationssystem
Sagen som entitet kan have mange forskellige udtryksformer, der oftest,
men langtfra udelukkende, er en konsekvens af den arbejdsproces, den er
et nedslag af. Uanset proces, tilstande, relationer og indplacering i struktur
vil alle specialiseringer leve op til Sagens grundsubstans og følge
ovenstående definition.
Beskrivelse af opbygning og struktur
En sag består af et antal dokumenter, der vedrører det samme begivenhedsforløb. Et dokument kan indgå i flere sager, dvs. have relation til flere
begivenhedsforløb. Sager og dokumenter knyttes sammen igennem
journalposter.
Sager relaterer sig endvidere til objekttyperne Klasse, Arkiv, Part, Aktør,
Dokument og Sag.
Dette illustreres i nedenstående Figur
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class Dokument
Tilstand

Sag

Relation

Klasse

Arkiv

Part

Sag

Aktør

0..*
Journalpost

Dokument

Figur 1

Journalpost
Journalpost anvendes til at berige tilknytningen mellem sag og
dokument(er) med yderligere information. På denne måde kan dokumenter
indeholdes i flere sager og hver gang på nye betingelser.
Eksempelvis kan et dokument vedlægges én sag, men tilakteres en anden
sag. Eller et dokument kan vedlægges en dagsordenssag med én
dokumenttitel og en byggesag med en anden dokumenttitel.

Versionering
Sager styres bitemporalt. Det betyder, at ændringer i sagernes metadata
(attributter, tilstande og relationer) registreres og kan fremfindes over tid.
Sager læses alene ud fra givne datoer.

Attributter

Sager har følgende minimumssæt af attributter1:

1

Attributters generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid

10

Attributterne kan udvides afhængig af de forskellige kontekster, som
forskellige typer af sager kan indgå i (byggesag, socialsag, personalesag,
ministersag mv.).
Beskrivelse
Brugervendt identifikation, der er unik inden for
myndigheden.
Frit sagsnummer / brugervendt nøgle.
Officiel sagstitel, der kan anvendes i forbindelse med
åbne dagsordenspunkter.
Neutral dokumenttitel, der kan anvendes i
forbindelse med lukkede dagsordenspunkter, som
skal vises på åbne dagsordener.
Sagsbeskrivelse i fri tekst. Evt. supplerende
beskrivelse af indhold og formål.
Henvisning til hjemmel fx lov og § for sagens
behandling.
Tekstuel henvisning til lovhjemmel, der anvendes
som grundlag for beslutning om undtagelse fra
offentligheden.
Indikator for om sag er udnævnt som principsag.

Værdisæt
Tekst

Obl.
Ja

Betegnelse
Løbenummer

Tekst
Tekst

Ja
Ja

Sagsnummer
ObjektNavn

Tekst

Ja

Alternativtitel

Tekst

Ja

Beskrivelse

Tekst

Nej

Hjemmel

Tekst

Nej

Nej/Ja

Kassationskode, der styrer varighed før kassation.

Tekst

Nej
Ja

OffentlighedUndtagetHjemmel
Principiel
Kassationskode

Tabel 3

Eventuel uddybning af ovenstående attributter findes i følgende afsnit.
Løbenummer
Løbenummer tildeles ved oprettelse af sagen og må efterfølgende ikke
ændres. Ved eksport fra én myndighed og import til en anden myndighed
risikerer man dog, at løbenummer ikke længere er unikt.
Kassationskode
Kassationskoden angiver koden for varighed før mulig kassation af sagen.
Sagsservicen sætter dog ikke på denne baggrund tilstand Livscyklus til
værdien Nedlagt frem i tiden. En sådan tildeling af tilstand Livscyklus
overlades til det enkelte system (service), afhængig af sagens
forretningskontekst.
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Tilstande

Sager har følgende tilstande2:
Beskrivelse
Sagens forretningsmæssige fremdrift i forhold til behandling.
Noget kræver myndighedens ageren.
Sagen er fuldt oplyst.
Der er truffet beslutning om sagen, fx bevilling eller afslag.
Indsats, betalingsrække etc. er bestilt hos udfører.
Der er ikke længere retlig brug for, men stadig
administrativt brug for sagen.
Der er ikke administrativt brug for sagen.
Afleveret til statens arkiver/§7 arkiv
Tabel 4

Værdisæt

Betegnelse
Fremdrift

Opstået
Oplyst
Afgjort
Bestilt
Udført
Afsluttet
Afleveret

Eventuel uddybning af ovenstående tilstande findes i følgende afsnit.
Fremdrift
Tilladte tilstandsskift for tilstanden Fremdrift illustreres i Tabel 5.
Fra

Til

Opstået
Oplyst
Afgjort
Bestilt
Udført
Afsluttet

Opstået

Oplyst

Afgjort

X

X
X

Bestilt

Udført

Afsluttet

Afleveret

X
x
X

X
X

X
X
X
X

Tabel 5

Relationer

Sager har følgende relationer3:
Relationerne kan udvides afhængig af de forskellige kontekster, som
forskellige typer af sager kan indgå i (byggesag, socialsag, personalesag,
ministersag mv.).
Beskrivelse
Arkiv, som sagen indgår i.

Objekttype
Arkiv

Kardinalitet
1..1

Betegnelse
Arkiv

Klasse i et klassifikationssystem, der
klassificerer denne sag. Dette er den primære
klassifikation af sagen.
Klasser i et klassifikationssystem, der
klassificerer denne sag. Dette er de
sekundære klassifikationer af sagen.
Den aktør, der har officielle ejerskab.

Klasse

1..1

PrimærKlasse

Klasse

0..n

AndenKlasse

Aktør

1..1

Ejer

2

Tilstands generelle egenskaber bevirker at tilstande har gældende fra tidspunkt

3

Relationers generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid
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Beskrivelse
Aktør, som er ansvarlig for sagen.

Objekttype
Aktør

Aktør, som arbejder med/behandler sagen.
Aktør
Dette er den primære behandler af sagen.
Aktører, som arbejder med/behandler sagen.
Aktør
Dette er de sekundære behandlere af sagen.
Aktør, som sagen er udlånt til
Aktør
Parter, som sagen omhandler. Dette er de/n
Part
primære part/er.
Parter, som sagen omhandler. Dette er de
Part
sekundære parter.
Sager, der er underlagt denne sag eller på
Sag
anden måde grupperes i forhold til denne sag.
Andre sager, der har relevans til denne sag.
Sag
Relevans angives i relationens note.
Sag, der kan anvendes som forlæg til den
Sag
konkrete sagsbehandling.
Tabel 6

Kardinalitet
1..1

Betegnelse
Ansvarlig

0..1

PrimærBehandler

0..n

AndenBehandler

0..1
0..n

UdlåntTil
PrimærPart

0..n

Andenpart

0..n

Undersag

0..n

AndenSag

0..1

Præcedens

Operationer
Sag tilknyttes følgende standardoperationer, som er beskrevet i det
generelle afsnit.
Beskrivelse
Opretter en ny instans af en sag,
herunder relationer til andre
objekter.
Importerer eksporterede instanser
af sager, herunder relationer til
andre objekter.
Passiverer instanser af sager,
herunder relationer til andre
objekter.
Finder og returnerer en instans af
en sag, herunder relationer til
andre objekter, der modsvarer en
given identifikation.
Retter (ændrer) en instans af en
sag, herunder relationer til andre
objekter.
Markerer en instans af en sag som
slettet (logisk sletning), herunder
relationer til andre objekter.
Søger og returnerer identifikationer
på flere instanser af sager, der
modsvarer givne
udvælgelseskriterier.
Finder og returnerer flere instanser
af sager, herunder relationer til
andre objekter, der modsvarer
givne identifikationer.

Input
SagOpret

Output
Sag
StandardRetur

parametre

SagImport

Sag
StandardRetur

Import

SagID

Sag
StandardRetur

Passiv

SagID

Sag
StandardRetur

SagRet

Sag
StandardRetur

Ret

SagID

Sag
StandardRetur

Slet

Søgekriterie

IDListe
StandardRetur

VirkTid
RegTid

Søg

IDListe

SagsListe
StandardRetur

VirkTid
RegTid

List

VirkTid

Betegnelse
Opret

Læs

Tabel 7
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Journalpost

Journalposter anvendes til at berige tilknytninger mellem sager og
dokumenter med yderligere information. På denne måde, kan dokumenter
indeholdes i flere sager og hver gang på nye betingelser.
Eksempelvis kan et dokument vedlægges én sag men tilakteres en anden
sag. Eller et dokument kan vedlægges en dagsordenssag med én
dokumenttitel og en byggesag med en anden dokumenttitel.

Attributter

Journalposter har følgende attributter4:
Beskrivelse
Unik identifikation af journalposten indenfor den givne
sag.
Angiver rækkefølgen af journalposter i sagen. Dette
indeks behøver ikke være unikt indenfor sagen, men
unikke indeks sikrer entydige rækkefølger.
Angiver en tredje dokumenttitel (fx ved behov for
alternativ titel på dokumentet i forbindelse med den
konkrete sag)
Art af tilknytning af journalpost til sag
Tilknytning til sag, med mulighed for at fjerne
tilknytning.
Tilknytning til sag, uden mulighed for at fjerne
tilknytning.
Omfattet af aktindsigt.
Tabel 8

Værdisæt
Tekst

Obl.
Ja

Betegnelse
Journalpost

Heltal

Nej

Indeks

Tekst

Nej

Dokumenttitel

Ja

Tilhørsforhold

Nej

Indsigtsforhold

Vedlagt
Tilakteret
Tekst

Eventuel uddybning af ovenstående attributter findes i følgende afsnit.
Journalpost
Attributten Journalpost er en nøgle til den pågældende journalpost i sagen.
Nøglen skal være unik indenfor den pågældende sag og må ikke ændre sig
over tid. Ønskes nøglen ændret, ophører journalpostens virkning, en ny
journalpost med den nye nøgle oprettes med ny virkning og journalpostens
indhold flyttes. Tidligere ophørte journalposter kan altid få virkning på ny.

Relationer

Journalposter har følgende relationer5:
Beskrivelse
Journalpostens indeholdte dokument.
Tabel 9

Objekttype
Dokument

Kardinalitet
0..1

Betegnelse
Dokument

Eventuel uddybning af ovenstående relationer findes i følgende afsnit.

4
5

Attributters generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid
Relationers generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid
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Dokument
Journalposter indeholder nul eller et dokument. Men da sager indeholder
flere journalposter, indeholder sager igennem journalposter også flere
dokumenter.
Over tid, når dokumenter udgår af sager (relationer til dokumenter
ophører), bevares eller ophører journalposterne efter den enkelte
organisations behov.
Dokument er en meget fleksibel og sammensat størrelse, hvor et
dokument kan bestå af en eller flere dele, afhængig af den
forretningsmæssige kontekst, jf. specifikationen Serviceinterface for
dokument.
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Bilag 1: Kobling til Referencearkitektur for sags- og
dokumentområdet

Der vedlægges her af hensyn til den bagudrettede reference uddrag fra
Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet vedrørende
forventninger til Sag.
Overordnede krav til forret ningsservicen
Referencearkitekturen (side 44-45) beskriver forretningsservicen Sag
således:
Forretningstjenesten (red. Forretningsservice) Sag har ansvaret for at
skabe sammenhæng i dokumentationen.
Forretningstjenesten (red. Forretningsservice) vil i forskellige former være
indeholdt i de nuværende ESDH-applikationer og fagsystemer med
sagsdannelse. Vi forestiller os, at hver myndighed har én eller flere
instanser af tjenesten (red. Servicen). Det er ikke en forudsætning eller et
mål, at der kun findes én instans af tjenesten. Man kan forestille sig flere
mulige kombinationer:
én type opgave dokumenteres i en ESDH-applikation med eller uden
service-enablet interface, der med tiden vil kunne leve op til
standarden
en anden type opgave dokumenteres i et sagsdannende fagsystem
med eller uden service-enablet interface, der med tiden vil kunne
leve op til standarden eller ved brug af en ekstern sagskomponent
en tredje type opgave dokumenteres i en separat sagskomponent.
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Indplacering i forhold til Referencearkitektur for sag og dokument
Nedenstående diagram indeholder Referencearkitekturens indplacering af
Sag i den samlede portefølje af objekter, og illustrerer dermed i hvilke
forbindelser Sag indgår.

Begrebsmodel, kilde: Referencearkitektur side 26

Nedenstående diagram indeholder forretningsservicen Sag, med en
skitsering af de nødvendige operationer.
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Forretningsservicen Sag, kilde: Referencearkitektur, side 44
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Bilag 2: Eksempler på anvendelse

Eksempel 1
En myndighed modtager en henvendelse i form af et brev fra en borger
indeholdende ansøgning om tilladelse til opførelse af carport. Brevet
journaliseres af sagsbehandler og der oprettes en sag (enkeltsag)
vedrørende denne henvendelse. Der tilføjes bl.a. journalnøgle (emneklasse) og part. Dokumenter indeholdende svar på borgerens henvendelse
og evt. andre dokumenter knyttes efterfølgende til sagen. Efter afgørelse i
sagen afsluttes den.
Eksempel 2
En myndighed udfører vedvarende sagsbehandling i forbindelse med
virksomheder. I forbindelse med én bestemt virksomhed, oprettes en sag
med den givne virksomhed som sagens genstand (dossier-sag). Der tilføjes
bl.a. part og journalnøgle (emne-klasse). Alle dokumenter, der vedrører
den givne virksomhed samles i denne sag.
Eksempel 3
En organisation har etableret et projekt, som indeholder en del forskellige
aktiviteter. De enkelte aktiviteter har tilknyttet forskellige dokumenter.
Projektets økonomidel indeholder fx budgetter og regnskaber, samt
forskellige baggrundsnotater og samles i én sag (økonomisag). Selve
beskrivelsen af projektet mv. samles i en anden sag (projektsag), som
endvidere bl.a. tilknyttes projektfølgegruppe, projektleder,
projektdeltagere etc. Alle sager med relevans for projektet sammenknyttes
for at tilkendegive, at de hører sammen og blot udgør enkelte dele af den
samme overordnede aktivitet. Disse sager tilføjes endvidere journalnøgler
(emne-klasse), alt efter, hvilke forhold sagerne vedrører.
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