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Revisionlog: 

Version Dato Ændring 

1.0 15/6-2021 Første version – som præsenteret til opstartsmøde 

1.1 8/9-2021 Tilføjet: 
- Revisionslog 
- Markering af Nova ESDH relevante opgaver 
- Punkt B – omdøbt til “Beslut håndtering af aktive sager” 

o Opdateret efter input fra kommuner 
- Link til Rigsarkivets svar angående arkivering af indekssager 
- Anvendt korrekt skabelon 

1.2 29/09-2021 Opdateret efter feedback fra kommuner: 
- Trin A – Sætning omkring lukning af sager er blødt op, vi skriver nu “kan” i stedet 

for “skal” 
- Trin B – tilføjet sætning om at lukning kan dokumenteres med journalnotat 
- Trin F – Links tilføjet 
- Trin H/I – konsekvens rettet, som følge af rettelserne i Trin A og B 

Enkelte fejlrettelser 

1.3 03-03-2022 Tilføjet  
- Trin M om instruk om sletning af data, som skal sendes til KMD 
- Trin N om oprydning af fordelingsregler i fordelingskomponenten 

 

1.4 17-05-2022 Ændret: 
- Trin H – tilføjet bemærkning om at opsigelsen af snitflader skal sendes til 

fagområdet 
- Trin M – tilføjet afsnit der beskriver de lister som KMD danner som led i 

sletningen 
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Drejebog for vejen mod opsigelsen af KMD Sag 

Vi har forsøgt at lave en simpel og overskuelig opstilling af de opgaver som kommunerne bør gennemføre, 

eller som minimum tage stilling til, inden KMD Sag kan opsiges. 

Overordnet set kan opgaven løses på flere måder, og kommunen bestemmer selv tilgang og rækkefølge. 

Nedenstående opdeling er vores forsøg på at opdele opgaverne i nogle afgrænsede dele, som er til at 

håndtere og gå i gang med. 

Formålet er at bringe kommunen i en situation, hvor anvendelsen af KMD Sag på sikker- og ordentlig vis 

kan bringes til ophør. Hvis kommunen skal optimere gevinstrealiseringen af monopolbruddet, skal dette ske 

umiddelbart i sammenhæng med at det nye Pensionssystem (KP) er gået i drift, forventeligt februar/marts 

måned 2022. 

Minimumsbetragtninger som kommunen skal tage stilling til 

• Alle åbne sager, skal videreføres i en anden løsning end KMD Sag 

• Alle afsluttede/passive sager, som endnu ikke er faldet for kassationsfristen, kan der være en 

opbevaringspligt på – typisk siger man fem år - som skal håndteres uden for KMD Sag 

• Alle de sager som er omfattet af opgavesplittet og overdragelsen til UDK, er der en 

opbevaringspligt på, indtil UDK melder at sagen kan slettes – dette skal håndteres uden for 

KMD Sag  

• Kommunen skal opsige eventuelle moduler og snitflader, der er indkøbt til KMD Sag 

• Kommunen skal som det sidste, gennemføre en arkivering af sagerne i KMD Sag 

Drejebogens tilgang til opgaverne  

I vores opgavenedbrydning har vi forsøgt at være strukturerede og afgrænse de forskellige emner, så godt 

som muligt, med det fokus at bringe sagerne i en tilstand, hvor det er klart hvad der skal ske med de 

forskellige kategorier af sager. 

Vi skriver f.eks. at alle åbne sager bør afsluttes i KMD Sag, udtrækkes, og videreføres i en anden løsning, 

men I kan også vælge at lade dem være, arkivere dem som åbne, og håndtere videreførelsen i anden 

løsning helt manuelt.  

Det er jeres valg hvordan I løser opgaven – der er ikke kun én løsning. 

Opgaverne er ikke nødvendigvis opstillet i kronologisk rækkefølge, og ikke alle trin er relevante for alle 

kommuner - men alle kommuner bør gennemgå alle trin, før I beslutter hvilke der er relevante for netop jer. 

Vores tilgang har været den lidt forsimplet version, hvor vi bestræber at I, når opsigelsesdatoen oprinder, 

står med et KMD Sag uden aktive sager, hvor der er taget hånd om de opbevaringspligtige passive sager 

og hvor alle integrationer til andre systemer er opsagt og nedlukket.  

NOVA ESDH Kunder 

Vi har for alle relevante trin i drejebogen, tilføjet en bemærkning til de kommuner som har Nova ESDH, 

hvor vi gør jer opmærksomme hvis der er specielle forhold for jer, herunder hvis dette drejebogstrin ikke er 

relevant for jer med Nova ESDH.  



 

Version 
1.4 

Dokumentnavn 
Drejebog for KMD Sag Exit 

Projektnummer 
<Projektnummer> 

Dokumentdato 
17-05-2022 

Fase 
Forvaltning og Videreudvikling 

Projektnavn 
SAPA 

Dokumentejer 
SAPA 

Sideangivelse 
Side 4/13 

 
KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 

Hvis der ikke er angivet noget, så er dette punkt i drejebogen fuldt relevant for jer.  

Kontaktinformation 

Alle henvendelser til KMD som spørgsmål, bestillinger af udtræk samt selve opsigelsen kan ske via 

følgende mail: exitkmdsag@kmd.dk og I kan selvfølgelig også anvende jeres normale kontaktkanaler til KMD 

Sag. 

Spørgsmål til KOMBIT kan ske på sapa@kombit.dk 

  

mailto:exitkmdsag@kmd.dk
mailto:sapa@kombit.dk
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A.  OPSIG ”MANUELLE SAGER” I KMD SAG 

  

Kommunen skal flytte de relevante arbejdsgange – og som minimum de åbne manuelle sager - til 

andre løsninger, f.eks. kommunens ESDH-løsning. 

Inden opsigelsen kan kommunen vælge af passivere alle manuelle sager (passiviseres) – årsagen 

kan dokumenteres med et journalnotat. 

Ved opsigelse af manuelle sager i KMD Sag, opnår kommunen en besparelse på ca. 10% af de 

faste licensomkostninger for KMD Sag. 

Links: 

• Udsøg manuelle sager i KMD Sag 

• SAPA FAQ, herunder KMD Sag exit 

• KOMBIT site om gevinstrealisering ift. KMD Sag 

• KLIK opgaver: E01, E02, E03,  

Kommunerne har forskellige opsigelsesvilkår på manuelle sager, og I kan læse netop jeres vilkår og 

opsigelsesvarsel i dokumentet ”KMD Sag exit strategi 2” – link.  

Kommunen kan forsat arbejde med sagerne i opsigelsesperioden. 

Opsigelse af manuelle sager sker ved at skrive til KMD Sag på exitkmdsag@kmd.dk 

Dette er ikke relevant for Nova ESDH kunder, hvor manuelle sager er opsagt og I anvender nu alle 

Nova ESDH til manuelle sager. 

B.  BESLUT HÅNDTERING AF AKTIVE SAGER 

  

Hvis der skulle være åbne aktive fagsystemsager fra gamle ikke aktive fagsystemer i KMD Sag, kan 

kommune vælge af afslutte disse. Kommunen bør overveje om dette skal dokumenteres med et 

journalnotat på sagen. 

Fagsystemsager kan kommunen ikke selv afslutte, her skal der bestilles en kørsel hos KMD.  

Et eksempel kunne være en gammel aktiv sag fra f.eks. fagsystemet ”KMD Børn og Voksne”, som 

ikke blev afsluttet da man opsagde løsningen. 

Dette arbejde kan med fordel igangsættes allerede nu, da de sidste aktive sager fra KMD SPK, 

afsluttes og kasseres som led i overgangen til den nye pensionsløsning. 

Hvis man ønsker at sagerne arkiveres med den aktuelle status som sagen har, så skal I blot lade 

sagerne være. 

https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/Minivejledning%20til%20uds%C3%B8gning%20af%20manuelle%20sager%20i%20KMD%20Sag_2019.pdf
https://kombit.dk/indhold/sapa-faq
https://kombit.dk/indhold/kom-i-gang-med-h%C3%B8ste-gevinsterne-p%C3%A5-sapa
https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/E01%20Kortl%C3%A6g%20relevante%20sagsomr%C3%A5der.pdf
https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/E02%20Udarbejd%20KMD%20Sag%20Exit-strategi.pdf
https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/E03%20Ryd%20op%20i%20manuelle%20sager%20i%20KMD%20Sag.pdf
https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/KMD%20Sag%20Exit-strategi%202,%2020.%20marts%202015.pdf
mailto:exitkmdsag@kmd.dk
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For Nova ESDH kommuner der ønsker at disse sager fortsat skal være aktive i Nova ESDH, så 

behøver I ikke at gøre noget og så bliver sagerne flyttet med over til Nova ESDH. 

 

C. FLYT ALLE ADVIS ABONNEMENTER 

  

Kommunen skal sikre sig, at alle de adviser som kommunen i dag får i KMD Sag, og som er 

relevante for de forskellige arbejdsgange, er håndteret af andre løsninger end KMD Sag.  

De nye fagløsninger som KSD, KY og Kommunernes Pensionssystem håndterer selv de adviser 

som er relevante for sagsbehandlingen i løsningerne, dog ikke adviser om arbejdsskade som fås i 

SAPA, mens resten bør kunne flyttes til SAPA Advis. 

Efterhånden som I får gennemgået adviserne, så vær opmærksom på også at få afsluttet 

abonnementerne i KMD Sag Administration. 

I kan selv få et overblik over jeres eksisterende Advis abonnementer i KMD Sag, ved at følge 

vejledningen fra KMD Sag på kundenettet i afsnit 13 – link  

 

 

D. OPRYDNING I DE AFSLUTTEDE/PASSIVE SAGER (BÅDE 
MANUELLE OG FAGSYSTEMSAGER) 

  

Da kommunen har en opbevaringspligt for de sager som er afsluttede, men som endnu ikke er faldet 

for kassationsgrænsen, kan det give god mening for kommunen at se om sagsmængderne i denne 

sagskategori kan reduceres. 

Derfor bør kommunen gennemgå de afsluttede/passive sager – både manuelle og fagsystemsager 

– med det formål at vurdere om sagen forsat bør være tilgængelig, eller om den kan kasseres, og 

dermed ikke behøves at blive opbevaret i anden løsning i en periode. 

I oprydningen er det vigtigt at skele til den lovpligtige adgang der skal være til sagerne. En borger 

kan altid bede om aktindsigt i egne sager. Der skal som udgangspunkt være adgang til sagen 5 år 

efter den er afsluttet/passivført. Dette skal I kunne understøtte efter en oprydning. Sager der er 

kasseret er der som udgangspunkt ikke adgang til. 

Hvis enkelte sager ikke længere skal være tilgængelige, sættes tilgængeligheden til 0. Det er den 

almindelige redigeringsadgang til sager der giver mulighed for dette.  

https://kundenet.kmd.dk/sagslosninger/KMD-Sag/Version%2014/Kom%20godt%20i%20gang%20KMD%20Sag%20Abonnement%20Advisops%C3%A6tning.pdf
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Hvis I ønsker at rette alle sager på et givent KLE-nr. samtidigt, kan I med fordel ændre 

tilgængeligheden i KMD Sag Administration.  

Sager hvor tilgængeligheden er brugerstyret skal opdateres manuelt. 

KMD kan danne en liste, der sammenligner den tilgængelighed der er opsat i KMD Sag 

Administration med den tilgængelighed som KL anbefaler. Listen kan give et overblik over hvor 

mange sager, der har/ikke har den anbefalede tilgængelighed. 

Listen kan bestilles ved at skrive til exitkmdsag@kmd.dk 

Bemærk, at Kommunen kan vælge at lade sagerne ligge i den nuværende tilstand, hvis 

opbevaringsopgaven ikke er en udfordring for kommunen. 

For Nova ESDH kommuner: Som udgangspunkt omstemples alle aktive og passive til Nova ESDH 

og sager der ikke ønskes med over i Nova ESDH skal gøres ikke-tilgængelige. 

 

E. FLYT DE OPBEVARINGSPLIGTIGE AFSLUTTEDE SAGER UD AF 
KMD SAG 

  

Kommunen har en opbevaringspligt for de afsluttede/passive sager i KMD Sag, hvorfor kommunen 

bør overveje hvordan denne efterleves. Opbevaringspligten er forskellig fra fagområde til 

fagområde. 

Hvis I ønsker at få KMD til at trække disse sager ud til jer, kan I bestille et udtræk hos KMD af de 

relevante sager, eventuelt med efterfølgende kassering i KMD Sag – omkostninger hertil kan 

oplyses ved at skrive til exitkmdsag@kmd.dk, og tag en dialog med KMD om hvad der passer bedst til jeres behov. 

Hvis kommunen anvender et lokalt §7 arkiv til slutarkiveringen af KMD Sag, kan kommunen, i stedet 

for at flytte sagerne ud af KMD Sag, eventuelt aftale med deres lokale arkiv, at sagerne er 

tilgængelige via arkivet. Bemærk at det ikke er sikkert, at det lokale arkiv vil tillade dette.  

I skal samtidig være opmærksomme på, at ikke alle dokumenter er arkivpligtige, og vælger I en 

løsning hvor arkivet agerer som opbevaringssted, skal I sikre jer at alle opbevaringspligtige 

dokumenter arkiveres. Det gælder både EDH- og doc2archive-dokumenter. 

De kommuner som arkiverer til Rigsarkivet har ikke denne mulighed.  

De kommuner som anvender KMD Nova ESDH, vil automatisk få flyttet sagerne til Nova ESDH. 

 

mailto:exitkmdsag@kmd.dk
mailto:exitkmdsag@kmd.dk
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F. EDH KOMMUNER OG OPBEVARINGSPLIGTIGE DOKUMENTER 

  

KMD Sag EDH kontrakten er uafhængig af KMD Sag kontrakten, herunder opsigelse af KMD Sag, 

og jeres fortsatte funktionalitet afhænger af jeres KMD Sag EDH aftale mellem kommunen og KMD. 

De EDH kommuner, hvor udløbet af EDH kontrakten enten allerede er afsluttet, eller hvor udløbet 

falder sammen med udløbet af KMD Sag kontrakten, skal kommunen sørge for at flytte deres 

opbevaringspligtige dokumenter ud af KMD Sag EDH – præcis ligesom de opbevaringspligtige 

sager.  

Da KMD Sag EDH ikke er en del af monopolbruddet, har KOMBIT ikke haft adgang til 

dokumenterne ift. med udfasningen af de øvrige gamle fagsystemer, og det er kommunens egen 

opgave at sikre opbevaringen af disse dokumenter. Dette gælder for alle sager der har tilknyttet 

EDH dokumenter, inkl. gamle KMD Aktiv, Sygedagpenge- og KMD SPK sager. 

Se følgende link for detaljer:  

• Link til KOMBIT skrivelse - link  

• Link til KMD skrivelse - link 

De kommuner som har Nova ESDH, får alle dokumenter med over på Nova ESDH sagen, da 

dokumenterne her vil følge sagen, som bliver omstemplet. 

G. KOMMUNEN SKAL SIKRE OPBEVARINGSPLIGTEN FOR SAGER 
OVERDRAGET TIL UDK 

  

KOMBIT og KL har skrevet ud om dette tidligere, se dette link og dette link. Kort sagt har kommunen 

en pligt til at opbevare disse sager indtil UDK siger at sagerne kan slettes. Derfor skal disse sager 

trækkes ud af KMD Sag, og opbevares et andet sted. 

Hvis kommunen anvender et lokalt §7 arkiv, og arkiverer alt fra KMD Sag, og det lokale arkiv tilbyder 

løbende adgang til arkiverede data, er dette muligvis en løsning kommunen kan forfølge. Rigsarkivet 

tilbyder ikke denne løsning. 

KMD tilbyder en service hvor alle de opbevaringspligtige sager udtrækkes til kommunen til lokal 

opbevaring, og kommuner har i februar 2021 fået tilsendt et tilbud på dette fra KMD.  

Har din kommune ikke kendskab til dette tilbud, kan det bestilles ved at skrive til 

exitkmdsag@kmd.dk. 

Dette udtræk er også relevant for Nova ESDH kunder. Nova ESDH løser ikke denne 

opbevaringspligt for jer. 

https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/Information%20til%20EDH-kommuner,%2019.%20november%202018.pdf
https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/Orientering%20til%20EDH%20kommunerne.pdf
https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/Brev%20til%20kommunerne%20om%20t%C3%B8mning%20af%20KMD%20Sag%20og%20opbevaring%20af%20UDK%20sager.pdf
https://www.kl.dk/nyheder/digitalisering-og-teknologi/2020/september/fortsat-opbevaringspligt-paa-udk-sagsomraader/
mailto:exitkmdsag@kmd.dk
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H. ALLE SNITFLADER TIL KMD SAG FRA ANDRE KMD  
FAGSYSTEMER SKAL LUKKES 

  

Det er meget individuelt for kommunerne hvilke andre – ikke monopolbruds-løsninger - der leverer 

sager til KMD Sag, men alle disse snitflader skal lukkes og afsluttes.  

Kommunen skal sikre sig, at snitflader fra disse andre løsninger opsiges og lukkes samt at 

kommunen beslutter hvordan sagerne fra disse løsninger håndteres i KMD Sag – se tidligere trin i 

drejebogen om dette 

Disse løsninger bør derefter indeksere deres sager og dokumenter til de fælleskommunale indekser 

i KOMBIT. Hvis kommunen har indkøbt nogle af disse løsninger på SKI 02.19 Rammeaftalen, ligger 

der allerede en forpligtelse om dette heri.  

Der kan også være Advis-abonnementer knyttet til disse sager, dem skal kommunen også være 

opmærksom på at få flyttet og afsluttet i KMD Sag Administration. 

Kommunen kan rekvirere en oversigt over integrationer til KMD Sag ved at skrive til 

exitkmdsag@kmd.dk, bemærk at oversigten er en betalbar ydelse. 

Nova ESDH kunder skal være opmærksom på at integrationer mellem fagsystemer og KMD Sag 

ikke følger med til Nova ESDH.  

Bemærk at opsigelsen af snitfladen skal sendes til det enkelte fagområde, og ikke KMD Sag. 

I. OIO-SNITFLADER SKAL OPSIGES OG LUKKES (IKKE KMD 
LØSNINGER) 

  

Enkelte kommuner har fagsystemer (ikke KMD løsninger) der leverer sager til KMD Sag via OIO-

snitfladen. OIO-snitfladen er gratis, men skal alligevel formelt opsiges af kommunen, for hver af de 

løsninger som anvender denne.  

Opsigelsen sendes til exitkmdsag@kmd.dk 

Disse løsninger bør derefter indeksere deres sager og dokumenter til de fælleskommunale indekser 

i KOMBIT. 

Kommunen skal beslutte hvordan sagerne fra disse løsninger skal håndteres i KMD Sag, som 

beskrevet i tidligere trin her i drejebogen. Det kan være besværligt for leverandøren at lukke 

sagerne via OIO-snitfladen hvis sagerne fortsat er aktuelle i fagsystemet. I denne situation kan 

mailto:exitkmdsag@kmd.dk
mailto:exitkmdsag@kmd.dk
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kommunen få hjælp hos KMD til afslutning af sagerne, og dette bør dokumenteres med et 

journalnontat på sagen  

De kommuner der fortsat har manuelle sager, kan selv afslutte sagerne. 

Kommunen kan rekvirere en oversigt over integrationer til KMD Sag ved at skrive til 

exitkmdsag@kmd.dk. Dette vil være en betalbar ydelse. 

Nova ESDH kunder skal være opmærksom på at integrationer mellem fagsystemer og KMD Sag 

ikke følger med til Nova ESDH. 

J. FJERNE ROLLEPROFILER EFTER BEHOV 

  

Kommunen kan, og bør, løbende fjerne de autorisationer som ikke længere er relevante for 

medarbejderne. 

Dermed sikrer kommunen at der f.eks. ikke længere oprettes nye manuelle sager, eller at 

medarbejdere eller længere kan skrive journalnotater, som bør håndteres i andre løsninger. 

 

K. BESLUTTE HVILKEN ARKIVERINGSLØSNING KOMMUNEN 
ØNSKER 

  

Den sidste handling der skal foretages inden opsigelsesdatoen, er slutarkivering. Den sidste 

arkivering kan først ske, når kommunen ikke længere laver ændringer på sagerne i KMD Sag, og 

der vil som minimum ske ændringer frem til at det nye Pensionssystem idriftsættelse. 

Alle sager i KMD Sag er arkivpligtige, bortset fra indekssagerne - hvor du kan læse Rigsarkivet svar 

her, og skal dermed være med i slutarkivering af KMD Sag. Der skal arkiveres til Rigsarkivet eller til 

et lokalt §7 arkiv. 

De fleste kommuner har allerede indgået en aftale om slutarkivering af KMD Sag, men hvis I er i 

tvivl så tal med jeres lokale arkivar, eller skriv og spørg KMD via exitkmdsag@kmd.dk. 

Kommunen kan få trukket alle sagerne ud, og anvende en anden leverandør til at arkivere. Dette vil 

være en betalbar ydelse. 

Hvis kommunen beslutter at anvende KMD til at foretage slutarkivering af KMD Sag, skal denne 

ydelse bestilles inden KMD Sag opsiges.  

Der er ingen adgang til KMD Sag data efter opsigelsesdatoen er nået, og frem til at arkivering er 

gennemført. 

mailto:exitkmdsag@kmd.dk
https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/Rigarkiv%20-%20indekssager%20i%20KMD%20Sag%20skal%20ikke%20arkiveres.pdf
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KOMBIT og KMD er lige nu i dialog om overgangen fra KMD Sag til KMD Arkivering, herunder 

afklaring af eventuelle udeståender og bindinger. 

 

L. BESLUTTE OG SENDE OPSIGELSE AF KMD SAG TIL KMD 

  

Kommunen skal opsige KMD Sag med 6 måneders varsel, og skal sørge for at planlægge tiden 

frem mod opsigelsen, ift. de opgaver kommunen skal gennemføre forinden. 

Set fra et økonomisk synspunkt, kan KMD Sag opsiges således at denne falder sammen med, eller 

kort tid efter, idriftsættelse af den nye Pensionsløsning fra KOMBIT. 

Kommunen skal dog sikre sig, at alle de øvrige opgaver som beskrevet her i drejebogen, kan 

gennemføres sikkert og forsvarligt inden opsigelsesdatoen oprinder. 

Kommunen skal selv opsige KMD Sag, og dette gøres ved at udfylde blanketterne her – link – og 

sende dem til exitkmdsag@kmd.dk 

For at KOMBIT kan følge med i opsigelserne anbefaler vi at I også sætter SAPA@kombit.dk  cc på 

denne opsigelse. 

 

M. SENDE INSTRUKS OM SLETNING AF DATA TIL KMD 

 

For endeligt at kunne slette data fra KMD Sag, skal KMD have en skriftlig instruks om dette. Derfor 

skal kommunen sende en instruks til KMD, der pålægger dem at slette kommunens data i KMD Sag.  

KMD har formuleret et forslag til hvordan denne instruk skal se ud. 

Med henvisning til Databehandleraftalens punkt 12 giver XXX Kommune hermed 

instruks om, at KMD skal slette alle kommunens data i KMD Sag.  

Hvis kommunen har indgået aftale om arkivering med KMD, bør nedenstående prargraf tilføjes, så 

KMD sikrer at data til arkivering er sikret. 

Sletning kan ske forudsat at den indgåede aftale om opbevaring (jf. 

opbevaringsaftale) er iværksat, således at data er sikret til brug ved udarbejdelse af 

arkiveringen af KMD Sag. 

Kommunen skal selv sende instruksen til KMD Sag på exitkmdsag@kmd.dk senest 30 dage inden 

aftalens ophør. 

https://kombit.dk/indhold/vejledning-om-opsigelse-af-kritiske-it-l%C3%B8sninger
mailto:exitkmdsag@kmd.dk
mailto:SAPA@kombit.dk
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KMD igangsætter først sletning af data efter ophøret af aftalen, og sletter alle data i KMD Sag, jf. 

instruksen. 

Før sletningen starter, dannes der en liste over de sager og dokumenter (EDH) der slettes i KMD 

Sag. Listen leveres på KMDs FTP-server.  Denne liste er til orientering. 

Når sletningen er gennemført, dannes der nye lister indeholdende de sager og dokumenter (for 

EDH-kommuner) der er slettet i KMD Sag.  

Vi anbefaler, at I downloader og gemmer de endelige sletteliste som dokumentation for de sager der 

er slettet i KMD Sag. 

 

N. OPRYDNING AF FORDELINGSREGLER I FORDELINGS-
KOMPONENTEN 

 

Tilbage i 2018, i forbindelse med idriftsættelsen af SAPA og synkroniseringen til KMD Sag, 

anbefalede vi jer i kommunerne, at oprette fordelingsregler i fordelingskomponenten der pegede på 

KMD Sag. Vi tilbød den gang også at hjælpe jer med et automatisk load af fordelingsregler baseret 

på jeres daværende sagsbestand i KMD Sag. 

Formålet var dengang at I fra starten kunne skrive journalnotater i SAPA til sager liggende i KMD 

Sag, via fordelingskomponenten. 

Med nedlukningen af KMD Sag, skal fordelingskomponenten ikke længere have fordelingsregler der 

peger på KMD Sag, og kommunen bør sørge for enten at afslutte disse fordelingsregler, eller pege 

fordelingsreglerne over mod de relevante fagsystemer. 

Det er ikke muligt at sende journalnotater fra SAPA mod KMD Sag, når der ikke længere ligger 

sager fra KMD Sag (og de bagvedliggende fagsystemer) i de fælleskommunale indekser – derfor er 

opgaven ikke tidskritisk ift. opsigelsen af KMD Sag, men kommunen bør sørge for at der ikke ligger 

gamle fordelingsregler der peger på et opsagt it-system. 

I kan læse mere om fordelingskomponenten her: link 

 

 

https://digitaliseringskataloget.dk/integration/sf2900

