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introduktion
I historisk perspektiv har samfundets offentlige institutioner været skarpt
opdelt i sektorer. Hver sektor har tilrettelagt og udført sine opgaver med
udgangspunkt i områdets formålsbeskrivelse og lovgivning. Denne skarpe
adskillelse er under forandring. I dag er der kommet et langt større fokus
på at yde den service, den enkelte borger har behov for – uanset om det
behov kræver indsatser på tværs af stat, regioner og kommune, og uanset
om det behov kræver koordinering mellem forskellige forvaltninger internt
i en kommune.
Ønsket om at skabe mere sammenhæng i de offentlige ydelser går hånd
i hånd med den digitalisering, der skal gøre det praktisk muligt at arbejde
mere helhedsorienteret. For hvad nytter det, at fagpersoner fra forskellige
forvaltninger gerne vil arbejde tættere sammen, hvis de ikke har adgang
til de værktøjer, der gør det tværfaglige samarbejde muligt? Da fundamentet til den digitale, offentlige infrastruktur i Danmark blev lagt, var der ikke
samme fokus på sammenhæng og samarbejde. I dag skal data kunne flyde
frit, men sikkert mellem forskellige fagsystemer, og de skal kunne aktiveres i
forskellige interne og eksterne kontekster – til vidensdeling, dokumentation,
borgerinddragelse osv.
På privatmarkedet har globale frontløbere som Google, Amazon og Apple
skabt en ny generation af digitale økosystemer. Disse digitale økosystemer
bygger på tanken om, at hver for sig har en digital tjeneste en begrænset
indflydelse på brugerens hverdag. Men ved at binde de enkelte tjenester sammen på kryds og tværs af brugeroplevelsen, kan økosystemet opfylde langt
flere kundebehov. Organisationer og analysehuse såsom World Economic
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Forum, IDC og McKinsey spår en stor fremtid for digitale økosystemer. Det
økonomiske potentiale skal måles i billioner af dollars over de kommende
år, lyder forudsigelserne. Digitale økosystemer som koncept, idegenerator
og distributionsmodel er nu på vej til det offentlige marked. Med status som
intet mindre end verdensmester i offentlig digitalisering har Danmark alle
muligheder for at gå forrest og præge udviklingen af digitale økosystemer
til det offentlige.
De digitale økosystemer til det offentlige vil ikke så meget blive defineret af
de specifikke aktører i økosystemet som af den sammenhæng, aktørerne er
i stand til at skabe ved at udveksle data på tværs. Datasæt og datakilder fra én
sektor kan skabe helt nye former for værdi ved at blive anvendt i samspil med
datasæt og datakilder fra en anden sektor, en tredje sektor og så fremdeles.
Men de nye digitale økosystemer kan ikke opstå og fungere af sig selv. De er
afhængige af digitale platforme, der gør det nemt og smidigt for aktørerne
at interagere og berige økosystemet med nye løsninger.
Dette white paper tager udgangspunkt i KMD Logic som Danmarks nye platform til integration, innovation og dataudveksling i et åbent, digitalt økosystem
med borgeren i centrum. White paperet beskriver indledningsvis visionerne
bag KMD Logic inklusive det tredelte borger-, myndigheds- og partnerperspektiv, der forener private og offentlige interesserer. Derefter dykker white
paperet ned i de konkrete indholdselementer i KMD Logic-platformen og
beskriver derefter de vigtigste sikkerhedsprincipper, der gør dataudvekslingen
lovmedholdelig.

5

2. Visionen bag KMD Logic
KMD vil gå forrest i udviklingen af digitale platforme, der
understøtter åbne økosystemer – sådan som det allerede
er sket med KMD Nexus indenfor sundhed og omsorg, og
sådan som det er sket med KMD Nova Link til administration
af borgerforløb (jf. loven om Én plan).
KMD lancerer nu KMD Logic-platformen, som skal understøtte et åbent økosystem med borgeren i centrum.
KMD Logic skal ikke bare forbinde KMD’s egne fagsystemer,
men også fagsystemer fra andre leverandører samt helt ny
innovation fra den store underskov af partnere fra ind- og
udland, der ønsker at bidrage til det nye danske, digitale
økosystem.

KMD Logic er designet til at supplere, men ikke erstatte
den allerede eksisterende fællesoffentlige infrastruktur af
KOMBIT Støttesystemer og Serviceplatformen. Hvor KOMBIT Støttesystemer og Serviceplatformen udspringer af et
kommunalt perspektiv og kommunale behov, gør KMD
Logic det også muligt at koble statslige og regionale myndigheder samt private virksomheder på infrastrukturen.
KMD Logic integrerer direkte til KOMBIT Støttesystemer
og Serviceplatformen, udstiller snitfladerne til KMD’s egne
løsninger, udnytter øvrige offentlige snitflader og tilføjer
løbende nye services til platformen – alt sammen under
én organisatorisk paraply og rammearkitektur.

Logic
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KMD Logic-platformen
indeholder tre forskellige, men tæt forbundne
perspektiver:

Et partnerperspektiv
__ Det skal være økonomisk attraktivt for partnere fra ind- og
udland at skabe nye digitale
løsninger til det offentlige med
borgeren i centrum
__

__

Det skal være forbundet med
få omkostninger og minimalt
ressourceforbrug at oprette sig
som KMD Logic-partner
Det skal være nemt, hurtigt
og billigt at teste løsninger i et
lukket sandbox-miljø med anonymiserede data og realistisk
sammenhæng på tværs af økosystemet

Et myndighedsperspektiv
Der skal være en bedre sammenhæng på tværs af de offentlige fagsystemer

__

Et borgerperspektiv
Borgeren skal have lettere adgang til og kontrol over egne
data

__

__

Der skal være en højere procesgennemsigtighed i de faglige
arbejdsgange

__

Borgerens sagsforløb skal understøttes via helhedsorienterede handleplaner

__

Der skal være en højere grad
af automatisering med højere
effektivitet til følge

__

Borgeren skal spare tid og
undgå besvær i kommunikationen med myndighederne

__

Al dataudveksling skal ske på
lovmedholdelige vilkår og via en
sikker, stabil infrastruktur
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3. Indholdselementer i KMD Logic
KMD Logic-platformen består af en række forskellige services, der er bygget ind som standardkomponenter i platformen.
Dynamikken i platformen er, at man enten kan forbruge services fra KMD Logic eller levere services til platformen. Listen
af services til KMD Logic bliver løbende udbygget. Platformen indeholder indtil videre følgende elementer:

3.1 Identity & Permissions
Hvis KMD ikke med sikkerhed ved, hvem
brugerne er, og hvad de må gøre, kan
der heller ikke leveres den sikkerhed,
der er behov for. Derfor understøtter
vi de eksisterende identitetsleverandører, vores brugere allerede benytter.
KMD giver ikke kun adgang, men sørger også for rettighedsstyring. I dag har
vi en simpel rettighedsstyrings-API til
at øge brugernes krav, men vi udvikler
aktivt en organisationskomponent, der
kan bruges til at beskrive og kortlægge
tilladelser fra.
__

KMD Logic Identity & Permissions

KMD Logic Identity & Permissions trækker bruger- og adgangsstyringen ud af
de enkelte fagsystemer i økosystemet
og centraliserer al administration i KMD
Logic-platformen gennem føderationsteknologi såsom OpenID Connect- og
OAuth2-protokollerne. Det betyder, at
man som offentlig organisation ikke
skal bruge tid på at oprette, vedligeholde og nedlægge brugere i hvert
enkelt fagsystem, men kan nøjes med
at gøre det ét sted. For brugerne af fagsystemerne betyder det, at de ikke skal
bruge tid på at logge ind og ud af deres
kernesystemer hele tiden. KMD Logic
Identity & Permissions understøtter
eller kommer til at understøtte bl.a.
AAD, ADFS, Støttesystemet Adgangsstyring, Permission Management, signering, samtykke, NemLog-in, NemID
og UNI-Login.
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__

KMD Logic Consent

KMD Logic Consent håndterer samtykke på tværs af økosystemet, så
en offentlig organisation kan lagre,
redigere og fjerne samtykke centralt
fremfor at håndtere processen i hvert
enkelt fagsystem
3.2 Gateway & Marketplace
Logic Gateway står foran alle vores
egne tjenester og leverer den administrerede adgang for alle vores brugere. Vi benytter vores Logic Console
ovenpå til at opsætte og administrere
abonnementerne. En vigtig del af funktionaliteten inde i konsollen er KMD
Logic Marketplace. Her kan partnervirksomheder udstille deres data og
tjenester, samt administrere hvem der
har adgang, hvad de har adgang til, og
hvor meget de kan bruge. Dermed forhindrer man, at API’erne oversvømmes.
__

KMD Logic Marketplace

KMD Logic Marketplace er en åben,
digital markedsplads, hvor KMD og
andre leverandører til det offentlige
kan udstille API’et i deres fagsystemer.
KMD Logic-partnervirksomheder kan
bruge de åbne snitflader til at udvikle
nye løsninger på toppen eller på tværs
af fagsystemerne, og offentlige organisationer kan abonnere på de løsninger,
der giver en større sammenhæng i de
daglige arbejdsgange. KMD foretager
en indledende screening af partnervirksomhedernes løsninger og sikker-

hedsgodkender løsningen, inden den
bliver tilgængelig i KMD Logic Marketplace. KMD Logic Marketplace kan desuden levere en forbrugsoversigt, der
giver mulighed for central styring af det
faktiske forbrug, herunder forbrugsbaseret fakturering/afregning.
__

KMD Logic Graph

KMD Logic Graph gør det muligt at tilgå
data på tværs af KMD’s fagsystemer –
op på sigt også på tværs af fagsystemer fra andre leverandører. KMD Logic
Graph forbinder dataressourcerne på
den enkelte part, eksempelvis en borger, såsom CPR-numre, navne og sager
i en generaliseret datamodel, der gør
det nemmere og hurtigere at tilgå og
udveksle oplysninger på tværs af økosystemet, såfremt man har tilladelse.
3.3 Infrastruktur
Nogle af de vigtigste dele af infrastrukturen i KMD Logic har vi valgt at
eksponere som en service. Ræsonnementet er, at jo flere, der kan hente
værdi i vores udvikling, desto bedre
er investeringen. Hovedpunkterne er
revision og fejlsøgningslogning, hvor
vi leverer infrastruktur til indsamling,
lagring, forespørgsel og visning af disse
logfiler. Vi har også vores data management-services, som giver mulighed
for at give kunder direkte og sikker adgang til deres databaser. Det vil sige, at
kunder og/eller brugere kan få direkte
adgang til et udtræk fra deres database.
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__

KMD Logic Logging

KMD Logic Logging giver mulighed
for at logge forskellige former for
applikations- og brugeraktivitet i økosystemet og benytte information fra
logfilerne til analyseformål samt for at
kunne overholde revisionsmæssige
logging-forpligtelser (Audit Logging)

vis CPR, CVR, BBR og DAR. Dataregistrene understøttes via eksempelvis
Datafordeler og Serviceplatformen. Vi
arbejder kontinuerligt med at identificere og udarbejde integrationer til andre registre i forsøget på at genbruge
så meget, vi kan.
__

__

KMD Logic Data Extraction

KMD Logic Data Extraction gør det
muligt for dataejere at trække deres
egne rådata ud af KMD’s fagsystemer,
så de selv kan arbejde videre med dem.
Da det kan være en ressourcetung
opgave, er det også muligt at tilkøbe
konsulenthjælp til at organisere datamængderne og foretage analyser.

KMD Logic Streams

KMD Logic Streams giver mulighed for
at abonnere på centrale hændelser, så
brugeren af fagsystemet modtager en
automatiseret notits ved eksempelvis
adresseændring eller andre forhold,
der har betydning for at tilrettelægge
og levere ydelser til den enkelte borger.

3.4 Communications & IO
Logic Communication & IO består i dag
af de to services SMS og Digital Post.
Begge er bygget på en måde, der giver partnervirksomheder mulighed
for at vælge forskellige underliggende
udbydere (af fakturerings- eller lovgivningsmæssige årsager). Det vil sige, at
med SMS kan man bruge LinkMobility,
Twilio eller Logic som den underliggende leverandør, og med Digital Post
understøtter vi både E-boks direkte (for
kunder med direkte aftaler på plads) og
gennem Doc2Mail.
__

KMD Logic Communication

KMD Logic Communication består bl.a.
af SMS Broker-teknologi og en Input/
Output-manager til bl.a. e-Boks/Digital
Post, der gør det nemt og hurtigt at levere relevant information til borgerne
via den kommunikationskanal, der er
mest hensigtsmæssig
3.5 Data Sources
Vi benytter i vid udstrækning de samme
dataregistre igen og igen – eksempel-
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4. Sikkerhedsprincipperne
i KMD Logic
Der ligger mange muligheder i at slippe data fri og skabe øget sammenhæng
i de daglige processer. Men mulighederne er underlagt hensynet til den enkelte borgers datasikkerhed. Dette hensyn er bygget dybt ind i systemarkitekturen af KMD Logic og på tværs af det samlede digitale økosystem, KMD
Logic faciliterer.
KMD Logic sikrer, at systembrugernes identitet altid er synlig for alle downstream-systemer. KMD Logic understøtter den internationale standard, SAML
2.0-protokollen, samt de mere moderne standarder, OpenID Connect- og
OAuth2-protokollen. Understøttelsen af standarderne er med til at simplificere autentificeringsprocessen af brugere og tildelingen af data- og systemrettigheder.
KMD Logic Identity & Permissions fungerer som den centrale Identity
Management-komponent, der styrer den samlede autentifikations- og Single
sign-on-proces på tværs af applikationerne i KMD Logic-økosystemet. KMD
Logic Identity & Permissions muliggør fødereret login til andre Identity
Providers såsom NemID og organisationsdirektiver såsom ADFS og Azure
AD. Dertil kommer, at applikationer i KMD Logic-økosystemet kan bruge
funktionalitet i KMD Logic Identity & Permissions til at konfigurere og styre
brugeradgange og brugerrettigheder, så sikkerhedstokens indeholder
autentifikationsinformation på detaljeniveau.
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5. Derfor er
digitale
økosystemer
fremtidens
samarbejds- og
leveranceform

1

Store markedskræfter gør det allerede, og nye er på vej
Alibaba, Amazon, Google, Apple, Facebook, LinkedIn, Netflix, Salesforce, Twitter … De er alle eksempler
på veletablerede digitale økosystemer, og andre globale koncerner er godt i gang med at opbygge
lignende digitale økosystemer .

2
3

Borger- og kundebehov kan ikke isoleres til ét område i én sektor
God service overskrider de traditionelle grænser og går på tværs af mange forskellige aktører.

4

Digitale økosystemer er både markedsplads og legeplads
Både leverandører og kunder, opfindere og forbrugere af digitale løsninger har en interesse i at få
samlet ydelser, services og produkter ét sted, hvor man nemt kan finde hinanden.

5

Værdiskabelse, værdiskabelse, værdiskabelse
Der er grænser for den værdiskabelse, én virksomhed alene kan skabe for en kunde eller borger. Men
der er bogstaveligt talt ingen grænser for den værdiskabelse, et digitalt økosystem kan skabe sammen
for en kunde eller borger

Tiden er løbet fra silotænkning og soleeksekvering af arbejdsopgaver
Fremtiden kalder på mere samarbejde og mere sammenhæng. De teknologiske og lovgivningsmæssige
barrierer, der forhindrer smidige arbejdsgange, er godt i gang med at blive nedbrudt.

11
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