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Dokumentet beskriver effektivisering af fejlrettelser under GD1/GD2 

testforløbet, og har sigte på at opnå en effektiv fejlrettelse af blokerende fejl i den 

forberedende fase samt i snitfladetest og integrationstest. Den beskrevne 

effektivisering er et supplement til den etablerede proces omkring fejlmelding og 

fejlrettelse, og forventes kun anvendt ved blokerende fejl i forhold til 

gennemførsel af testen. 

Baggrund 

Observationer der ligger til grund for dokumentet er: 

 Kalendertid for fejlretning for visse kritiske og blokerende fejl er lang, 

hvilket er kritisk for fremdrift for test. 

 Fejlretninger skal ofte gentages fordi første forsøg ikke afhjalp fejlen. 

 Der er mange led involveret i en fejlrettelsesproces, hvorved der er en 

risiko for at information tabes under vejs fra den der finder fejlen til den 

der skal rette fejlen.  

 Der er behov for at styrke fagligheden i kommunikationen i 

fejlhåndteringen.  

 Testplanen forudsætter en hurtig fejlretningsproces i snitfladetest. 

 De eksisterende processer omkring fejlrapportering og fejlretning 

fungerer, og de udførende roller fungerer 

 

Der har været afholdt møde mellem GD1/GD2 og GD7, hvor mulighed for en 

mere effektiv fejlretning for kritiske fejl blev diskuteret. På mødet blev erfaringer 

fra NemLog-in STS pilottest forløbet inddraget. I NemLog-in STS forløbet blev 

der afholdt korte daglige statusmøder med deltagelse af teknikere, der forestod 

den egentlige fejlsøgning og fejlrettelse. Forholdet at teknikere talte direkte med 

hinanden og kunne aftale og koordinere specifikke aktiviteter, f.eks. i forhold til 

fejlsøgning, vurderes at have en meget positiv effekt på fejlretningstid. 

Løsning  

Det foreslås derfor, at der ved konstatering af særlig kritiske fejl nedsættes en task 

force, der gennemfører en intensiv proces for rettelse af fejlen. Eksempler på 

særlig kritiske fejl er:  

 Fejl der har været blokerende i en periode uden der er fundet en brugbar 
løsning. 

 Fejl som skal håndteres af flere aktører i fællesskab. 

 Fejl hvor der særlige krav om en hurtig håndtering.  
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Følgende er gældende for task force: 

 Bemandes af teknikere fra registerprojekt, KMD og andre relevante parter. 

 Oprettes kun på request fra DAF-operatøren eller testprojektet. 

 Ledes/faciliteres af repræsentant fra GD7 eller testprojektet. 

 Task force lederen skal sikre indgåelse af nødvendige aftaler om aktiviteter 

mellem deltagerne og sikre fremdriften på fejlretningen. 

 Har korte daglige møder eller møder efter behov. Hyppighed aftales af 

deltagere i task force og styres/indkaldes af task force lederen. 

 Møder afholdes som on-line møder, Skype, telefon eller anden lign. form. 

 Task force nedlægges så snart fejlen er rettet. 

 En task force kan godt få tildelt flere fejl der arbejdes med, således at 

antallet af aktive task force minimeres. 

De eksisterende processer for fejlhåndtering bevares med de udførende roller og 

ansvar der er beskrevet for disse. Effektivisering af fejlrettelser skal derfor alene 

ses som et supplement til disse. 

Fejlscreening procestrin: 

 Det ugentlige møde mellem DAF-operatøren og testprojektet udvides 

med et punkt hvor alle åbne fejl screenes for at identificere kandidater, 

hvor det vil være relevant at nedsætte en task force til behandling af fejlen. 

Hyppighed af screening skal justeres i forhold til antal indkomne fejl, 

således at hvis der opstår mange fejl i en test-intensiv periode, kan der 

afholdes møde 2-3 gange pr. uge. 

 På mødet udpeges en leder for task forcen.  

 Lederen af task forcene kommunikerer til de parter, der er identificeret 

skal indgå i task forcen og beder disse om at melde navne ind på personer 

der bliver del af task forcen. 

For at understøtte arbejdet på det ugentlige møde mellem operatøren og 

testprojektet skal følgende aktiviteter gennemføres: 

 Der skal defineres et sæt retningslinjer for at udpege kandidater til task 

force. Disse retningslinjer skal være så operationelle som muligt.  

 Der skal være aftaler med registerprojekter, KMD, DAT og øvrige 

leverandører om, at bemanding sker ASAP, når der nedsættes en task 

force og der er givet udmelding om dette. 

 


