
 

 

 

Fejlhåndtering i GD1/GD2/GD7  Den 3. maj 2016  
 

  

Proceduren for Fejlhåndtering igangsættes når der er identificeret en 
fejl/uhensigtsmæssighed i Services og tjenester, som kræver fejlhåndtering. 

I det følgende er beskrevet: 

- ”Svømmebanediagram der viser de enkelte procestrin i fejlhåndteringen 
- Beskrivelse af de enkelte procestrin 
- ”RACI” matrice der angiver ansvarsfordelingen i udførelse af de enkelte 

procestrin i fejlhåndteringen 
 



 

 

 

 

Svømmebanediagram 



 

 

 

 

 

Beskrivelse af Procestrin 

Proces ID: 1 Anvender udfylder test fejlrapport 

Forudsætninger Anvender har identificeret en fejl/uhensigtsmæssighed i en Service / 
tjeneste der skal afhjælpes. 

Udførende Anvender register udarbejder fejlrapport i det fælles værktøj 
ændringsanmodningen 

Konsulteres Ingen krav 

Informeres Serviceudstiller 

Produkt Udfyldt fejlrapport 

Fejlrapportens 
indhold 

I testprojektets fejlrapport beskrives fejlens indhold og  konsekvenser 
ift. forretningen og dataanvendere af den fejlbehæftede 
service/hændelse.  

Videre proces Den udfyldte fejlrapport videregives til registeret ansvarlig for at udstille 
den pågældende service. 

  

Proces ID: 2 Evaluering af fejlrapport 

Forudsætninger Anvender(projektet) har afleveret en udfyldt fejlrapport til evaluering 

Udførende Registeret ansvarlig for at udstille den pågældende service 

Konsulteres Ingen krav 

Informeres Testprojektet 

Produkt Udfyldt fejlrapport 

Evalueringens 
indhold 

Fejlrapporten evalueres. Udstiller (projekt) afgør om de er enige i at der 
er tale om en fejl.   

Videre proces Hvis Udstiller er enige i at der er tale om en fejl håndteres den af 
udstiller (ID 3). I modsat fald indledes dialog med anvender. 
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Proces ID: 4 Dialog med serviceanvender 

Forudsætninger Fejlrapporten evalueret.  

Udførende ServiceUdstiller 

Konsulteres Ingen 

Informeres Testprojektet 

Produkt Ingen 

Dialogens indhold Dialog mellem serviceanvender og udstiller om fejlens årsag og indhold 

Videre proces Hvis der opnås enighed mellem anvender og udstiller om fejlens årsag 
og indhold håndteres denne af serviceudstiller (ID 5).  I modsat fald 
indledes dialog / eskaleres til testprojektet 

 

Proces ID: 6 Dialog med anvender og udstiller via testprojektet 

Forudsætninger Fejlrapport evalueret af serviceanvender og serviceudstiller  

Udførende testprojektet 

Konsulteres Serviceanvender og Serviceudstiller 

Informeres Situation Room 

Produkt Fejlrapport evalueret af serviceanvender og udstiller 

Dialogens indhold Dialogens formål er at opnå enighed om hvorledes den identificerede 
fejl håndteres.   

Videre proces Hvis der opnås enighed mellem testprojekt, udstiller og anvender 
håndteres fejlen (ID7), i modsat fald indledes dialog med / eskaleres til 
Situation Room. 

 

Proces ID: 8 Dialog med anvender og udstiller via Situation Room 
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Forudsætninger Fejlrapport drøftet i testprojektet  

Udførende Situation Room 

Konsulteres Testprojektet, Serviceanvender og Serviceudstiller 

Informeres Ingen krav 

Produkt Evalueret fejlrapport 

Dialogens indhold Dialogens formål er at opnå enighed om hvorledes den identificerede 
fejl håndteres.   

Videre proces Hvis der opnås enighed mellem testprojekt, udstiller og anvender 
håndteres fejlen (ID9), i modsat fald  eskaleres til GD1/GD2 
styregruppe 

 

Proces ID: 10 Forelæg fejl for GD1/GD2 styregruppe 

Forudsætninger Fejlrapport drøftet i Situation Room  

Udførende Situation Room 

Konsulteres GD1/GD2 sekretariatet, testprojektet 

Informeres Ingen Krav 

Produkt Forelæggelse for GD1/GD2 styregruppe 

Forelæggelsens 
indhold 

Forelæggelse med beslutningsoplæg til styregruppen    

Videre proces Ingen 
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RACI matrice (Ansvarlig/Udførende/Konsulteres/Informeres) 
 


