
Teknisk 
orienteringsmøde

Straffe- og skifteprogrammet ved Domstolsstyrelsen
16. august 2022



Til orientering optager Straffe- og 
skifteprogrammet dette møde til internt brug



Program

1. Overordnet status fra Straffe- og skifteprogrammet

2. Orientering om adgang til produktionsmiljø 

3. Information om driftsstatus

4. Fremvisning af API-spec

5. Spørgsmål? 
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Overordnet 
status

4
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Release 
1

Release 
2

Release 
3

Release 
4

Release 
5

Release 
6

GO LIVE
Pilotretter: 1.2.2023

Resterende: 6.6.2023

GO LIVE
Pilotretter: 10.9.2023

Resterende: 19.3.2024

GO LIVE
Pilotretter: 3.9.2024

Resterende: 4.3.2025

GO LIVE
Pilotretter: 12.8.2025

Resterende: 3.12.2025

GO LIVE
Pilotretter: 3.3.2026

Resterende: 1.6.2026

Forenklede 
bødesager

Skifteportal Sagsunderstøttelse af 
tvangsopløsning

Dødsbo og 
kassefunktion

Straffesager og konkurser
Grønland og Færøerne 

– gældssanering, 
ægtefælleskifte og 

rekonstruktion 

Udvikling igang Klar til udvikling Foranalyse slut AfventerForanalyse igangIdriftssat

GO LIVE
Pilotretter: 4.10.2022

Resterende: 15.11.2022

Releaseplan

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Anna Sofie
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2022 2023 2024 2025 2026
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Release 1 Analyse  og Udvikling Hyper
care

Release 4

Release 5

Release 6

Nedlukning

Drift og vedligeholdelse

Release 2

Release 3

Foranalyse Analyse  og Udvikling Hypercare Drift og vedligeholdelse

Foranalyse Analyse  og Udvikling Hypercare Drift og vedligeholdelse

Foranalyse Analyse  og Udvikling

Hypercare

Drift og vedligeholdelse

Foranalyse Analyse  og Udvikling Drift og vedligeholdelse

Foranalyse Analyse  og Udvikling Hypercare
Drift og 
vedligeh
oldelse

Nedlukning og 
overdrage til drift

Idag

Overordnet status på programmet

Hypercare

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Anna Sofie



Overordnet status fra programmet
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• Piloten for Skifteportalen er flyttet til den 4. oktober 2022 i stedet for den 1. 
september 2022.

• Flere organisationer har foretaget test op imod Skifteportalens testmiljø henover 
sommeren.

• Vi opfordrer fortsat til at alle får gennemført test af tilslutningen til testmiljøet for 
API-tilslutning hurtigst muligt eller påbegynder processen, da det er en 
forudsætning for at kunne blive tilsluttet API-miljøet.

• Udviklingen af upload-funktionalitet er færdig, og klar til test mandag d. 22. 
august. 

• Fremvisning af den endelige Skifteportal med detaljeret gennemgang af 
funktionaliteten afholdes i morgen (onsdag d. 17. august 2022) på Teams. Alle 
interesserede er velkomne. Tilmelding foregår på domstol.dk.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Anna Sofie



Orientering om 
API-adgang til 

produktionsmiljø
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Vilkår for API-adgang
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Adgang til Skifteportalen kan tildeles såfremt eksterne brugere opfylder de til 
enhver tid af Domstolsstyrelsen fastsatte krav: 

• Skal have testet integration i testmiljøet, før man kan få adgang til 
produktionsmiljøet. 

• API-adgang til Skifteportalen må kun bruges til anmeldelse og behandling 
af fordringer og andre krav, tilgodehavender, effektfortegnelser og 
forespørgsler, samt bilag til disse, relateret til dødsboet, der behandles 
ved Danmarks Domstole. 

• API-adgangen er omfattet af ”rate-limiting”, hvor der per kald sættes et 
maksimum for antallet af individuelle kald per en given tidsenhed.

• Domstolsstyrelsen kan tilbagekalde API-adgangen, såfremt at ansøgeren 
ikke længere opfylder ovennævnte vilkår. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Johanne



Information om 
driftsstatus
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Log over fejlrettelser i testmiljøet
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• Domstolsstyrelsen følger nøje tekniske indberetninger 
og foretager fejlrettelser på baggrund af jeres 
indrapporterede fejl.

• Alle fejlrapporteringer bliver vurderet og indgår som 
teknisk dokumentation, og fremgår i en log over 
rettelser, der ligger under Straffe- og skifteprogrammet 
tilgængeligt på domstol.dk.

• Log over fejlrettelser og forbedringer vil blive opdateret 
løbende og det er muligt at følge status på indberettede 
fejl.

• Hvis I oplever fejl, så udfyld venligst en separat 
fejlblanket til hver fejl. Fejlblanketten er tilgængelige på 
domstol.dk.

?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Johanne



Fremvisning af 
API-spec
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Morten fremviser



Fremvisning af 
kvittering



Fremvisning af 
upload af bilag 



Spørgsmål?
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Kommende tekniske orienteringsmøder

Straffe- og skifteprogrammet har tilføjet yderligere to datoer til afholdelse af tekniske orienteringsmøder, efter vi har udskudt go-live for 
pilotretterne. De kommende datoer er: 

• 12. september 2022 kl. 11.30 – 13.00

• 10. oktober 2022 kl. 10.30 – 12.00

Man kan læse mere om tilmelding til møderne på domstol.dk. 
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Relevante links og kontaktoplysninger

Link til Straffe- og skifteprogrammets underside på domstol.dk:
https://domstol.dk/om-os/straffe-og-skifteprogrammet/

Kontaktoplysninger:
Straffeskifte@domstolsstyrelsen.dk
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