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Historik 

Dato Version Ansvarlig God-
kendt 

Beskrivelse 

10-10-2017  KISO/JOHE  Udfærdigelse af løsningsbeskri-
velse 

10-10-2017  KISO  Godkendt løsningsbeskrivelse 

11-10-2017  VLK  Korrekturlæst 
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1.0 Løsningsbeskrivelse for slettemodul – be-
varelse af metadataforklæde 

Sager med overskreden slettedato indeholdende personoplysninger, jf. Persondatalovens be-

stemmelser, skal slettes efter godkendt arkivering. En kommune kan ansøge Datatilsynet om 

undtagelse for denne regel og få tilladelse til at beholde sagsforklædet. Dette dokument beskri-

ver, hvordan slettemodulet til Acadre kan bringes til at understøtte disse undtagelser. 

1.1  Overordnet beskrivelse 

• Sagens indhold slettes, men sagsprofilen bevares. Det bliver dermed muligt at fremsøge 

sagen, selvom den er blevet slettet efter en aflevering til offentligt arkiv. Sagens dokumen-

ter, dagsordenpunkter, workflows, mapper, notater samt evt. tilknyttede sikkerhedsgrup-

per fjernes. 

• Sagen om-journaliseres til ”85.08.25 - Sletning af personhenførbare data”. 

1.2  Løsning 

Løsningen baserer sig på det eksisterende slettemodul. Modulet udbygges med en metadatabe-

varende funktion på de sager, som slettes fra databasen. Det betyder, at sager, der slettes for 

indhold (dvs. dokumenter, dagsordenpunker, workflows, mapper og notater), beholder deres 

”metadataforklæde”. 

Sagernes henvisninger, sagsparter samt tilknytning til samlesag, fjernes ikke. Samtlige me-

tadata på sagsprofilen bibeholdes med undtagelse af: 

• KLE-nr. – Sagen om-journaliseres til ”85.08.25 - Sletning af personhenførbare data”. På 

sagstyper, hvor sagens emne indgår som en del af sagens titel, bliver emnet ikke ændret. 

Det oprindelige emne vil derfor fortsat fremgå af titlen. 

• Sikkerhedsgruppe – For at sikre at en slettet sag kun kan ses af autoriserede brugere, fjer-

nes eventuelle tilknyttede sikkerhedsgrupper. 

Løsningen kan desuden foretage en logisk sletning af sager, hvilket betyder, at sagen visuelt 

fjernes fra brugergrænsefladen og dermed er den ikke-søgbar.  

Løsningen indeholder således følgende slettefunktioner: 

• Gendannelse af de logisk slettede sager 

• Fysisk sletning af sager 

• Fysisk sletning af sager med bevarelse af metadata på sagen (den tilføjede funktionalitet 

beskrevet ovenstående). 

Løsningen er udviklet på basis af et eksisterende slettemodul og baserer sig således på funktio-

nalitet og design fra denne løsning. 

http://tnet/proces/BrandingFormPipe/Billeder/JPG/Logo_symbol_RGB.jpg


 

 

Metadata-forklæde til slettemodul - Kundevendt løsningsbeskrivelse │ oktober 2017 side 3 

1.3  Forbehold 

Løsningen er et specialistværktøj, der alene bør betjenes af én eller meget få betroede medar-

bejdere i organisationen. Betjeningen af løsningen kræver en oplæring fra Formpipe Software 

A/S, der har udviklet løsningen. 

1.4  Installation 

Løsningen installeres på kundens miljø af Formpipe Software A/S.  

Kunden får udleveret en manual til håndtering af modulet efter installationen. 
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