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Procedure for fejlhåndtering i forbindelse med, at vi udstiller data overfor 

borgerne 
 

Marts 2020 åbner vi op for, at borgerne kan se udvalgte data via ”Min side” på Borger.dk. At vi nu begynder 

at udstille data betyder, at vi skal have skærpet fokus på, hvad og hvordan vi journaliserer. Men al 

begyndelse er svær og selvom vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at det er de rigtige data, der udstilles, så 

kan der ske fejl. Denne procedure har til formål at beskrive, hvordan vi skal agere, hvis uheldet er ude. 

Denne procedure dækker følgende fejlkategorier: 

1. Fejl der relaterer sig til en sag/dokument på en specifik borger fx: stavefejl eller forkert KLE nr. og 

hermed forkert overskrift 

2. Fejl der relaterer sig sager på tværs af flere borgere fx: forkert KLE.nr og hermed forkert overskrift 

3. Journalisering af et dokument på en forkert borger 

4. Sikkerhedsbrud som skyldes en fejl, der sker hos os (kommunen) 

5. Sikkerhedsbrud eller mistanke herom i løsningen 

Punkt 1. Fejl der relaterer sig til en sag/dokument på en specifik borger fx: stavefejl eller forkert KLE nr. 

og hermed forkert overskrift 

I det omfang det er muligt at rette fejlen, gør vi det hurtigst muligt. Hvis det er borgeren, der har gjort os 

opmærksom på fejlen, holder vi borgeren orienteret og bekræfter, når fejlen er rettet. 

Punkt 2. Fejl der relaterer sig sager på tværs af flere borgere fx: forkert KLE.nr og hermed forkert 

overskrift 

Hvis vi konstaterer fejl  i valg af KLE nr. på tværs af flere borgere, skal vi gøre to ting. 1) Hvis det er en 

borger, der gør os opmærksom på fejlen følges vejledningen i punkt 1. 2) Administrator på Borgerblikket 

kontaktes (der er en administrator pr. center), som går ind i administrationsmodulet til Borgerblikket og 

slår det pågældende KLE nr. fra indtil fejlen er rettet. Når KLE nr. er slået fra, vil der ikke blive udstillet data 

på nummeret. 

Punkt 3. Journalisering af et dokument på en forkert borger 

Det kan ske at vi får journaliseret et dokument forkert, men det kan have store konsekvenser afhængigt af 

dokumentets art og indhold. Når vi starter med at tage Borgerblikket i brug i marts 2020, vil man ikke 

kunne læse dokumentets indhold, men alene overskriften, men det kan også være fatalt.  Derfor vil måden, 

vi håndterer situationen på afhænge af dokumentets art og indhold. 



Hvis der er tale om et dokument uden personfølsomme eller personhenførbare data, skal vi hurtigst muligt 

få fjernet dokumentet og efterfølgende få det journaliseret korrekt. Hvis det er borgeren, der har gjort os 

opmærksom på det, skal vi holde borgeren orienteret og bekræfte, når fejlen er rettet. 

Hvis der derimod er  tale om personfølsomme eller personhenførbare data, henvises til punkt 4 

Sikkerhedsbrud. Her skal vi følge proceduren for sikkerhedsbrud og begge parter (borger 1 = forkert 

modtager af dokumentet og borger 2 = rette modtager af dokumentet), skal informeres. 

Punkt 4. Sikkerhedsbrud som skyldes en fejl, der er sket hos os (Kommunen) 

Her henvises til gældende vejledning omkring sikkerhedsbrud, som er at finde på HosFrede under GDPR og 

Informationssikkerhed.  

Punkt 5. Sikkerhedsbrud eller mistanke herom i løsningen 

Hvis der er tale om sikkerhedsbrud eller mistanke herom i  selve løsningen, skal kommunen meldele 

Netcompany  dette så hurtigt som muligt. Indrapporteringen er ikke forbeholdt de supportberettigede 

brugere. Som medarbejder tager du kontakt til din lokale administrator/ superbruger med det samme, og 

denne står så for indrapportering til Nedcompany. 

Kontaktoplysninger Netcompany: 

Mail: kombit.sapa@netcompamy.com 

Telefon: +45 3334 8909 
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