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Sådan!
Jeg har 

Sådan!
Jeg har 

Gitte fra kommunen 

Sådan! Så fik jeg klaret indberetningen 
for denne gang. Det gik jo ret hurtigt, 
så nu kan jeg komme videre 
med mit ”rigtige” arbejde.

Jørgen fra styrelsen

Åh nej! Det bliver værre og værre 
med de indberetningsdata. Fejl igen, 
og ingen forstår vores regler. Hvornår 
lærer de det? Jeg er nødt til at 
skrive til dem.

Data – er 
imellem os
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Dataskaber

Dataanvender
Data – er 
imellem os
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Men hvad er data egentlig?
• Data er værdier - tal, bogstaver, symboler, tegn, ...

• Data kan repræsentere virkeligheden
- godt eller mindre godt (set i forhold til formålet)

• Samme virkelighed kan repræsenteres på mange måder.
Fordel at være enig om repræsentationen - hvad data betyder.
Behov for nøgle – fx i form af metadata (data om data)

• Data fandtes længe før vi havde datamaskiner!!!

G

111
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Data – overalt omkring os

I 2020 blev der skabt, fanget, kopieret og forbrugt 59 ZB data. Det svarer til ca. så 
mange 0’er eller 1-taller:

472.000.000.000.000.000.000.000 
Hvis man stablede lige så mange mønter med en tykkelse på 3 mm oven på 
hinanden, ville stablens højde være ca. 150.000 lysår. [Kilde]

Mange data skabes automatisk af sensorer, maskiner, kameraer m.v. 

Her fokuserer vi dog på kvalitet og ikke kvantitet og på en betydeligt mindre del, 
nemlig de data vi selv bruger eller er med til at skabe ved klik og indtasning.

6

https://theconversation.com/the-worlds-data-explained-how-much-were-producing-and-where-its-all-stored-159964


Data er vigtigt – men slet ikke nok i sig selv
Dataanvendelse - når vi anvender data andre har skabt:

• Data skal afkodes og bearbejdes for at blive til information

• Information skal analyseres og fortolkes for at blive til viden

• Viden skal anvendes for at skabe handling

Det kan gå godt eller gå galt!

Data

Information

Viden

Handling

7



Dataskabelse (datafangst)
Ofte skaber vi selv data. Når vi skaber data bevidst, sker der ca. 
det her hjemme på kontoret:

• Vi udvælger en del af virkeligheden (begrænsning)

• Vi fortolker den - tillægger betydning

• Vi vælger hvordan den udvalgte del skal repræsenteres, 
eller nogen vælger det for os (ledelsen/it-systemet)

• Vi registrerer den udvalgte del og har nu skabt data!!!

Sagt med fag sker dataskabelsen i en forretningsproces med 
anvendelse af forretningsbegreber og forretningsregler. 
Mere om de ting senere!

Udvælgelse

Fortolkning

Valg af 
repræsentation

Registrering
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Datarejsen er lang
Kæden kan hoppe af mange steder!

”Virkeligheden”
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Dataskaber

Dataanvender

Dataskaber

Dataanvender

Dataskaber

Dataanvender

Dataskaber

Dataanvender

Dataanvender

Datarejsen
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Automatisk skabte, fangede eller genererede data -
fra sensorer, kameraer, IT-systemer etc.

Overførsel

Manuelt skabte data
Transmission
via netværk

Indtastning

Automatisk bearbejdning 
og anvendelse af data

Manuel anvendelse 
af data (fortolkning, handling)

Indlæsning

Aflæsning
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Datakvalitet – hvad er det?

Først ser vi på dårlig datakvalitet – der er mange eksempler!

Derefter prøver vi at definere god datakvalitet
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Eksempel: Kundekartotek
Modtaget af mig 7. april 2022.

Datafejl i kundekartoteket. 

Konsekvenser:
• Jeg, som ikke er kunde i forvejen, bliver forstyrret - og 

får nok ikke lyst til at blive kunde.
• Milan, som stadig er kunde, får ikke sin besked.
• Firmaet forstår ikke, at Milan ikke reagerer. Bruger tid og 

kræfter på unødvendige aktiviteter.

Hvad kunne man gøre?
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Bolius.dk

Garbage in Garbage out

NB: Data kan være fint 
anvendelige til ét formål, 
selv om de ikke er det til 
et andet formål. 

Dvs. data er ikke 
nødvendigvis ”garbage” 
til det oprindelige formål
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https://www.bolius.dk/ingen-varmecheck-saadan-faar-du-den-maaske-98240


Bolius.dk 15
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Ny dansk forskning: 
Selv perfekt trænet AI kan give 
forkerte resultater med fejl i input. 

Forkningens forslag:

1) Brug data af højeste kvalitet
(ikke hastigt indtastede journaldata).

2) Giv patienter adgang til input data, 
så fejl kan rettes.

3) Automatisk fejlretning, hvor muligt.

Fejl i data selv i anerkendte danske 
kilder. Behov for lovgivning for at få 
rettet fejl.
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Link

17

https://www.dr.dk/nyheder/indland/kommunalt-it-system-fratager-automatisk-borgere-kontanthjaelp-i-strid-med-loven
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Hvad går der galt?
Er automatikken problemet? Nej, ikke sig selv.
Er problemet, at sagsbehandlerne sjusker? Nej, egentlig ikke.
Er problemet, at der er krav til dokumentation og kontrol? Nej, ikke her.

Problemet:
IT-systemet kræver indtastning af data, som brugeren ikke har kendskab til. 
Så for overhovedet at kunne komme videre, er brugeren tvunget til at skabe 
dårlige data.
Svarer dataregistreringen til anvendelsesformålet?
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Eksemplerne viser forskellige grunde til dårlig datakvalitet

Obligatoriske felter - også hvor det ikke giver mening 
→ Fiktiv slutdato i kommunalt system

Data er skabt til ét formål, men anvendes til et andet 
→ AI baseret på journaler
→ Slutdato obligatorisk – godt til nogle formål, men ikke til andre

Uklar/usikker forretningsproces for vedligeholdelse af data 
→ BBR-registerdata indtastet af borgeren selv, verificeres ikke systematisk
→ Manglende omhu ved datafangst til kundekartotek
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Traditionel definition af datakvalitet:

Data er af høj kvalitet i det omfang kvaliteten 
svarer til dataanvenderens behov og 
forventninger. Dvs. hvis data passer til de formål, 
de skal anvendes til.
[oversat fra DAMAs definition]
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Digitaliseringsstyrelsen 
[Link]

23

https://arkitektur.digst.dk/metoder/begrebs-og-datametoder/faelles-sprog-datakvalitet


Datakvalitet fra begyndelsen

Hellere forebygge end at helbrede - så hvordan sikrer man god 
datakvalitet fra begyndelsen?

Der ser ud til at være nogle grundlæggende forudsætninger, 
der altid påvirker datakvaliteten...
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Forudsætninger for bedre datakvalitet
Konsekvent brug af standarder
Styr på forretningsprocesser
Styr på forretningsbegreber
Styr på forretningsregler
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Kort om hver af forudsætningerne
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Standarder, Hjernekassen på P1 29/3-22
Peter Lund Madsen, dr. med., radiovært m.v.
Maibritt Agger, Afdelingschef i Dansk Standard 

Peter: Hvad er en standard?

Maibrit: Jamen, en standard det er jo nogle - et fælles sprog, nogle fælles 
retningslinier for hvordan gør tingene, så man sikrer, at der er tryghed for os som 
borgere, og der er er markedsadgang for de danske virksomheder, og man sikrer, 
at vi har et vist kvalitetsniveau, som man kan bygge videre på. Det er best practice, 
og det er de førende hjerner og eksperter, der har sat sig sammen for at finde ud 
af, hvad niveauet skal være inden for et eller andet givent område. 

Peter: Så det er en helt masse ting i vores hverdag og vores arbejdsliv, hvor der 
foreligger nogle aftaler, nogle faste rammer for, hvordan tingene skal være.

28



Standarder, Hjernekassen på P1 29/3-22
Peter Lund Madsen, dr. med., radiovært m.v.
Maibritt Agger, Afdelingschef i Dansk Standard 

Peter: Hvad er en standard?

Maibrit: Jamen, en standard det er jo nogle - et fælles sprog, nogle fælles 
retningslinier for hvordan gør tingene, så man sikrer, at der er tryghed for os som 
borgere, og der er er markedsadgang for de danske virksomheder, og man sikrer, 
at vi har et vist kvalitetsniveau, som man kan bygge videre på. Det er best practice, 
og det er de førende hjerner og eksperter, der har sat sig sammen for at finde ud 
af, hvad niveauet skal være inden for et eller andet givent område. 

Peter: Så det er en helt masse ting i vores hverdag og vores arbejdsliv, hvor der 
foreligger nogle aftaler, nogle faste rammer for, hvordan tingene skal være.

29



Standarder – til overvejelse

• Når du skaber data – gør du det så på en standardiseret måde?

• Gør din kollega det på samme måde? 
(eller bruger vedkommende sin egen standard?)

• Er standarden uformel eller nedskrevet?

30



Kort om hver af forudsætningerne
Fo
rr
et
ni
ng
sp
ro
ce
ss
er

Fo
rr
et
ni
ng
sb
eg
re
be

r

Fo
rr
et
ni
ng
sr
eg
le
r

Standarder

31



Forretningsprocesser
• Definition af proces: Forløb eller serie af handlinger der indebærer en forandring 

eller udvikling [Sproget.dk]

• Forretningsprocesser er det vi laver, når vi går på arbejde.

• Kvaliteten af processerne er af afgørende betydning for datakvaliteten.

• Dataregistrering indgår i mange processer. Derfor er god registreringspraksis vigtig.

Eksempel: Forretningsprocessen ”Hent kaffe til kollega” (happy flow!)
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Forretningsprocesser – til overvejelse

• Når du skaber data – følger du så altid den korrekte forretningsproces?

• Gør din kollega det på samme måde?

• Er forretningsprocessen uformel eller nedskrevet (dokumenteret)? 

• Er data et hovedprodukt eller et biprodukt af forretningsprocessen?
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Eller kalder vi bare det hele for ”konsultation”?
- og registrerer derefter
- og anvender data derefter

Forretningsbegreber

35

• Forretningsbegreber er de fagudtryk vi bruger.
• Præcis og ensartet anvendelse af forretningsbegreber er af afgørende betydning for datakvaliteten.
• God registreringspraksis kræver, at man forstår begrebene og anvender dem korrekt.

Eksempel fra lægebranchen. Skelner vi mellem 
• Forespørgsel på konsultation
• Bekræftet konsultation
• Aflyst konsultation
• Fremmøderegistreret konsultation
• Gennemført konsultation
• Regnskabsregistreret konsultation
• Arkiveret konsultation



Forretningsbegreber - diagram
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Forretningsbegreber - definitioner
Begreb Definition Varianter (tilladte 

værdier)
...

Kaffe Varm, sort eller mørkebrun 
drik fremstillet af kogt 
vand og ristede og malede 
kaffebønner, evt. serveret 
med sukker og mælk

Sort kaffe
Kaffe med mælk
Kaffe med sukker
Kaffe med mælk og sukker

...

Kaffebønner ... ... ...

[Sproget.dk] 37



Forretningsbegreber – til overvejelse

• Når du skaber eller anvender data – er du så opmærksom på definition og betydning 
af forretningsbegreber?

• Gør din kollega det på samme måde?

• Er forretningsbegreberne dokumenterede?

38



Kort om hver af forudsætningerne
Fo
rr
et
ni
ng
sp
ro
ce
ss
er

Fo
rr
et
ni
ng
sb
eg
re
be

r

Fo
rr
et
ni
ng
sr
eg
le
r

Standarder

39



Tydelig forretningsregel!!!
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Forretningsregler
Forretningsregler sikrer, at forretningen fungerer.

Definition på forretningsregel: En regel besluttet af forretningen.

Betydning af regel ifølge Den Danske Ordbog:

• 1. bestemmelse om hvordan noget skal foregå, eller hvordan man skal forholde sig i en 
bestemt situation

• 1.a det at noget er fælles for en række tilfælde; det at noget mere eller mindre uforandret 
gentager sig (hvorved man kan forudsige det)
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Typer af forretningsregler
Type Hvad beskriver reglen? Eksempel

Restriktion Hvad må man ikke gøre? Lad ikke vandet stå i beholderen 
for længe

Guideline Hvad skal man gøre? Hvordan opbevares kaffen?

Beregning Hvordan beregnes en bestemt 
størrelse?

Pris på kaffe excl. moms

Beslutning Hvordan træffer vi bestemte 
beslutninger?

Hvem har ret til kaffe?

Trigger/ 
følgeslutning

Hvad er næste skridt, når noget er 
sket?

Hvad skal vi gøre, når kaffen er drukket?

Timing Hvornår skal noget tidligst eller 
senest gøres?

Hvornår er der kaffe igen?

[Baseret på: R. Ross]
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Forretningsregler – til overvejelse

• Er du opmærksom på de nedskrevne eller uskrevne forretningsregler, der er 
gældende, når du registrerer eller anvene data?

• Hvordan har præcis og ensartet anvendelse af forretningsregler betydning for 
god registreringspraksis – og dermed for datakvaliteten?
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Forudsætninger for bedre datakvalitet
Konsekvent brug af standarder
Styr på forretningsprocesser
Styr på forretningsbegreber
Styr på forretningsregler
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Do’s and don’ts – som dataskaber

1) Gør det så ensartet og standardiseret som muligt, når du indtaster. Genbrug er guld!
Kan du og din kollega bestå en ”vi gør det på samme måde”-test?

2) Følg reglerne. Er der ingen, så overvej om der er brug for nogen.

3) Vær sikker på, at du stopper informationerne ind i de rigtige felter. 

4) Gør dig umage og brug den tid, der skal til. Tænk på, at andre skal bruge dine data.

5) Stil krav til IT-systemerne, hvis de ikke er gode nok. Jo friere valgmuligheder, der er 
for at indtaste data (fritekst), jo mere varieret bliver resultatet – til skade for kvaliteten.
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Do’s and don’ts – som dataskaber

6) Brug IT-systemerne på den rigtige måde. Hvis du ikke kan skabe gode data nu, kan det 
være bedre at udskyde.

7) Overvej, om der er brug for at måle kvaliteten.

8) Tal med dem, der bruger kvaliteten, hvis muligt. Er de tilfredse med de data du skaber? 

9) Tal med ledelsen – skab forståelse for, at datakvalitet er vigtigt. 

10) Spred budskabet: God datakvalitet er i alles interesse, selv om dataskaber ikke 
altid høster gevinsten selv.
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Do’s and don’ts – som dataanvender
1) Vær kritisk over for de data, du modtager. De er enten menneskeskabte eller skabt af 
systemer, som er skabt af mennesker. Dataværdierne er eksakte, men du skal forstå, hvad 
der ligger bag. ”Tallene lyver jo ikke” er en farlig tilgang.

2) Mål datakvaliteten løbende, hvis der er brug for det.

3) Læg mærke til fejl i data og overvej, hvorfor de optræder. Er der en simpel årsag, 
som du nemt kan gøre noget ved?
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Do’s and don’ts – som dataanvender

4) Søg oplysninger om, hvordan begreber/data er defineret, og hvad der ligger bag.

5) Pas på, hvis du bruger data til et andet formål, end de er beregnet til. Det kan 
godt lade sig gøre – men du skal vide, hvad du gør.

6) Efteruddan dig evt. i dataanvendelse. Det er en nøglekompetencer i et datadrevet 
samfund.
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