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Effektivisering af fejlrettelser 

Problem 

En effektiv fejlretning er en forudsætning for, at de tværgående tests kan 

gennemføres inden for den afsatte tid i test- og implementeringsplanen. Der er 

behov for styregruppernes stillingtagen til effektivisering af fejlrettelserne.  

Baggrund 

I forbindelse med den oprindelige testplan blev der udarbejdet proces for 

fejlmelding og fejlrettelse i det tværgående testforløb. I praksis har fejlretningen 

vist sig at tage længere tid end forudsat, da fejlene går typisk på tværs af 

myndigheder og således kræver involveringen af mange aktører. 

Der er således behov for at supplere den allerede etablerede proces omkring 

fejlmelding og fejrettelse i det tværgående testforløb med en proces, der mere 

effektivt kan håndtere fejlrettelse af kritiske og blokerende fejl i den forberedende 

fase samt i snitfladetesten og integrationstesten. 

Erfaringer med håndtering af udfordringer med fejlretning fra NemLog-in STS 

pilotprojektet har vist, at dagligt fokus på fejlsøgning og fejlrettelse har haft en 

gavnlig effekt på fejlretningstiden.  

Løsning 

Der er udarbejdet en supplerende proces for fejlrettelse af kritiske fejl i den 

forberedende fase samt i snitfladetesten og integrationstesten, jf. bilag. Den 

supplerende proces skal sikre, at fokus fastholdes på kritiske fejl, og at alle 

relevante parter arbejder intensivt med retning af fejlen.  

Processen vil forløbe således, at når en kritisk fejl er identificeret, vil der blive 

nedsat en taskforce, der skal arbejde intensivt med rettelsen af denne fejl. 

Bemandingen af taskforcen vil bestå af teknikere fra registerprojektet, KMD og 

andre relevante parter. Taskforcen nedlægges, når fejlen er rettet. 

Det indstilles, at styregrupperne:  

 Godkender den supplerende proces for effektivisering af fejlrettelser, jf. bilag. 

 Stiller ressourcer til rådighed for fejlhåndteringen i det omfang det er 

nødvendigt. 

 Drøfter yderligere tiltag for effektivisering af fejlretningsprocedurerne. 
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Procedure 

GD7 og testprojektet vil nedsætte taskforces i forbindelse med rettelse af kritiske 

fejl.  

Kommunikation 

Ikke relevant. 

 


