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Hovedplan for endelig implementering af GD1 og GD2 

Problem 

GD1/GD2 har i samarbejde med registrene og GD7 udarbejdet en plan for den 

endelige implementering i foråret 2018 mhp. dels at få aftalt registrenes 

implementeringsrækkefølge og dels at få estimeret tidsforbruget mhp. at 

sandsynliggøre, at der er afsat tid nok i test-og implementeringsplanen. 

Baggrund  

Test- og implementeringsplanen, som blev godkendt af Grunddatabestyrelsen den 

30. september, er aktuelt detaljeret for de umiddelbart nærtstående faser, dvs. 

klargøring til snitfladetest, snitfladetest og integrationstest. Den foreliggende plan 

er alene en hovedplan med implementeringsafhængigheder, og dermed udestår 

fortsat en detaljeret plan for gennemførelsen.  

Desuden forudsætter den endelige implementering i foråret 2018, at der forud er 

prøveimplementeret tilstrækkeligt til at sikre gennemførsel som planlagt. Dermed 

er der også behov for en detaljeret og mitigerende plan for 

prøveimplementeringen, som bl.a. resulterer i omfattende eksplicitte 

acceptkriterier for styregruppens beslutning om igangsætning af implementering.  

Endelig udestår en opdatering af Test- og implementeringsplanen i forlængelse af 

beslutningerne om gennemførsel af prøveimplementeringer og håndtering af 

hændelser. 

Det er de primære anvenderes ansvar at planlægge og gennemføre egen 

anvendertest. Der er brug for at delprogramledelserne faciliterer den nødvendige 

koordination og information i relation til sammenhængen med planlægningen af 

prøveimplementeringen. 

Løsningen 

Det indstilles at styregrupperne 
- godkender implementeringsplanenerne for hhv. GD1 og GD2, herunder 

registrenes implementeringsrækkefølge 
- tager til efterretning, at det estimerede tidsforbrug til implementering 

svarer til det, der er afsat i Test- og implementeringsplanen. 
- godkender, at GD1-GD2 programledelsen påbegynder detaljeret 

planlægning af prøveimplementeringen januar 2017 med forventet 
afslutning i maj 2017.  
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Planlægningsprocessen vil blive faciliteret af programledelsen med tilknyttede 

konsulenter, og vil involvere registerprojekterne, GD7 og KOMBIT. 

Involveringen af registerprojekterne vil blive baseret på programmets udvikling af 

skabeloner for testdrejebøger og planlægning og facilitering af fælles koordineret 

proces. 

Proces  

GD1-GD2 programledelsen påbegynder forberedelsen af arbejdet i december 

2016 med henblik på opstart umiddelbart efter årsskiftet. 


