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1 Introduktion
Dette dokument indeholder de kommentarer ATP har til ”Specifikation af serviceinterface for
Person”
IT & Telestyrelsen er meget velkommen til at kontakte ATP hvis der er spørgsmål til
kommentarerne eller behov for uddybende diskussion.
Kontakt:
Kenn Munk Larsen – 48204181
KML@ATP.DK
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2 Kommentarer
ATP´s kommentarer er delt op i specifikke kommentarer til dokumentet og generelle kommentarer
som ikke drejer sig om et bestemt sted i dokumentet.

2.1 Specifikke kommentarer til dokumentet
Reference
Kommentarer
Side 6, anden paragraf Det er ikke tydeligt om interfacet på sigt skal benyttes til både til
hændelsesstyret og batch udveksling af data. Der mangler nogle flere
overvejelser/beskrivelse af batch alternativet.
Side 7, 5 paragraf
Fokusere kun på ESDH, men andre steder i dokumentet siger i også at
interfacet skal benyttes internt i organisationer der har hele kopier af CPR.
Denne brug af interfacet internt, er ikke kun begrænset til ESDH
systemer. Derfor er i også nød til at skrive eller afgrænse dokumentet i
forhold til hvordan sikkerhed og logning er tænkt i de tilfælde.
Side 11
Der mangler attributten ”Samlever registrering” i klassen
PersonRelationListe.
Vi har samliv registreret i ATP af hensyn til udbetaling af ydelser til
efterladte.
Samlivs-registrerede personer har ret til samme udbetaling som ægtefæller
og registrerede partnere, såfremt samlivet har varet i 2 år eller mere forud
for dødsfaldet.
I tilfælde af at en samlivsregistreret person dør, analyserer vi derfor
oprettelsestidspunktet og finder ud af om den efterladte samlever har ret
til udbetaling af ydelser.
Side 18
”Listen af relationer kan udvides med en lokal udvidelse efter behov” Der
mangler en uddybende beskrivelse af hvordan dette gøres og hvilke
forudsætninger /relationer der må/skal være tilstede.
Side 20 – PersonLæs
Hvordan begrænser man indholdet i et servicesvar til kun at indeholde den
information som man har et arbejdsmæssigt har et behov for at tilgå (for at
opfylde persondataloven)
Side 24
Hvordan ser man hvilke kontaktkanaler man skal bruge til hvilke
kontekster? Beskrivelse siger ikke at ”Note” skal benyttes til konteksten.
Eks. Kontekst ”kommunikation med SFO” – SMS, kontekst ”Skilsmisse”
– alternativ adresse.
Side 24
Hvorfor findes post på Borger.dk (dokumentboks) ikke som kontakt
kanal?

2.2 Generelle spørgsmål/kommentarer
Dette afsnit indeholder nogle generelle spørgsmål som ikke er blevet klart besvaret af alle krav
dokumenterne tilsammen.
Det er ikke klat hvilke data CPR levere, i forhold til informationsmodellen.
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