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Om byggeblokken Sag (Udfaset) 

Byggeblokken Sag har til formål at samle oplysninger om dokumenter og journalnotater til en 

afgrænset opgave eller proces.  

Sag forstås som 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.  

I offentlig forvaltning er sag begrundet i forskellige lovgivninger[1].  

Sag er del af sag og dokument standarderne [2]  

Hvilke oplysninger vedligeholder Sag (Udfaset)? 

 
Sag samler sagligt begrundede dokumenter. Det kan være dokumenter, som ligger til grund for en 

afgørelse eller en beslutning (enkeltsagsprincip) eller som på anden måde samler samhørende 

dokumenter (samlesag).  

Sag indeholder følgende information:  

• Sag  

• Sagstilstand 

http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Sag_(Udfaset)#cite_note-1
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Sag_(Udfaset)#cite_note-2
http://beta.rammearkitektur.dk/byggeblokke/Rammearkitektur/Class/2afe9aec-b8b8-4029-a191-649723a41be6.htm
http://beta.rammearkitektur.dk/byggeblokke/Rammearkitektur/Class/158087ce-cb6d-40dc-85a2-6335c654b9de.htm
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• Journalpost  

 

• Journanotat

 

 

• generelle egenskaber  

http://beta.rammearkitektur.dk/byggeblokke/Rammearkitektur/Class/ad8ae69d-55e1-4585-bf44-625ae6f28a4d.htm
http://beta.rammearkitektur.dk/byggeblokke/Rammearkitektur/Class/8ec8e5b2-1360-4719-adb9-fbd6f9c49c6c.htm
http://beta.rammearkitektur.dk/byggeblokke/Rammearkitektur/Class/8ec8e5b2-1360-4719-adb9-fbd6f9c49c6c.htm
http://beta.rammearkitektur.dk/byggeblokke/Rammearkitektur/Class/b522f629-69f6-45a4-b47b-ba093221008d.htm
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Se også Sag (Udfaset) objektmodel 

  

Hvilke opgaver udfører Sag (Udfaset)? 

Forretningsprocessen beskriver de trin som en sag består af.  

http://beta.rammearkitektur.dk/byggeblokke/Rammearkitektur/BusinessObjectModel/b391d952-f8fe-4271-a21b-2179763fac13.htm
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’Sag opstår’ typisk ved at der foretages en henvendelse fra en sagspart om en opgave, som en aktør 

kan påtage sig. Henvendelsen kommer som et dokument (fx en ansøgning). Det vil også være det 

første dokument på sagen.  

Alle forretningsområder skal danne sager. Og de skal beskrives på samme måde. Det er en udbredt 

misforståelse, at et fagsystem ikke kan bruge ’sag’. Den information, der skal bruges til at oplyse 

sagen og at effektuere sagen er sagsdokumenter eller sagsdata. Og de vil være relateret til sagen.  

Se også Sag proces  

 

Hvordan bruges Sag (Udfaset)? 

I serviceinterfacet for Sag forstås en ”sag” som 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.  

Serviceinterfacet Sags formål er også, at den kan tilgås i forbindelse med forskellige 

forretningsprocesser, herunder fx at læse (fremvise) sager. Derudover skal Sag kunne oprette og 

http://beta.rammearkitektur.dk/byggeblokke/Rammearkitektur/WorkFlowDiagram/e27d6653-e046-44e1-a100-aca7e0d7dede.htm
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vedligeholde sager og håndtere relationer til omverdenen som fx andre sager, dokumenter, arkiv, 

journalnøgle etc.  

Se også Sag service  

Arkitekturmodeller 

Sag (Udfaset) specifikation  

Sammenhæng til andre Byggeblokke 

Sag er relateret til følgende byggeblokke:  

• Dokument  

• Klassifikation - sager klassificeres eks. i forhold til KLE[3]  

• Organisation - sagens tilknyttede aktører  

• Arkiv  

• Person  

• Virksomhed  

• Objekt  

Implementeringer 

Historisk har mange fagsystemer indarbejdet egen sagsstyring, større systemleverandører har dog 

typisk haft en central løsning til egne fagsystemer, eksempelvis KMD SAG[4]. Herudover findes sag 

funktionalitet i en række ESDH løsninger.  

Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks implementerer et samlet indeks til sager (og dokumenter), 

Sags- og Dokumentindeks indeholder dog ikke funktionalitet til at journalisere eller opbevare 

dokumenter.  

Referencer 
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