LEVERANCE 1.3
Model for kvalitetssikring

Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v.
Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning.

1 INDLEDNING
Denne leverance beskriver en kvalitetssikringsmodel og en ramme for de godkendelsesprocedurer, der sikrer
kvaliteten af softwareleverancer til 4S. Kvalitetssikringsmodellens primære rolle er at sikre, at leverandører af
OpenTele løsninger får let adgang til at CE-mærke produkterne på baggrund af en dokumenteret høj kvalitet af de
softwarekomponenter, der ligger hos 4S. Derudover er modellen med til at sikre, at flere leverandører samtidigt kan
arbejde på at udvikle og levere OpenTele løsninger med minimale indbyrdes afhængigheder. Godkendelsesprocedurerne sikrer på den anden side, at de softwareleverandører, der leverer kode til 4S overholder de kvalitetskrav, som
lovgivningen stiller.
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2 KVALITETSSIKRINGSMODEL
Kravene til kvalitetssikringen af OpenTele og de øvrige softwarekomponenter i 4S kommer primært fra to sider: Dels
fra lovgivningen, og dels fra ambitionen om at softwaren skal kunne udvikles og leveres af mange leverandører.

2.1 LOVKRAV
Software, der anvendes til diagnosticering, behandling eller genoptræning af patienter, hører under lovgivningen for
medicinsk udstyr, som kræver, at softwaren CE-mærkes efter EU direktivet om medicinsk udstyr (MDD). Direktivet
inddeler medicinsk udstyr i forskellige klasser, efter hvor alvorligt og hvor hurtigt defekter eller mangler kan skade
eller dræbe en patient. Software klassificeres i én af to klasser: Klasse I, som har den laveste risiko, og klasse II, hvor
der er højere konsekvenser af fejl og mangler. OpenTele ligger for flere af de nuværende anvendelser i klasse II.
Kravene til kvalitetssikring af klasse I software er generelt så begrænsede, at alle softwareleverandører vil kunne være
med. Kravene til klasse II software er derimod langt mere omfattende og kræver normalt, at leverandøren har et
certificeret kvalitetssystem, der skal auditeres af en uafhængig tredjepart.

2.2 FLERLEVERANDØR-STRATEGI
Et væsentligt aspekt af open source strategien er, at det giver mulighed for, at forskellige komponenter af OpenTele
kan udvikles af forskellige leverandører, og at forskellige leverandører skal kunne konkurrere om at udvikle og
idriftsætte færdige OpenTele løsninger.
For at realisere dette er det essentielt, at al viden om komponenterne deles offentligt, således at enkelte leverandører
ikke sidder inde med central viden, der giver dem ”monopol”. Derfor er det ikke nok at dele kildekode og
dokumentation, eftersom en lang række andre oplysninger (fx risikoanalyser og ændringshistorik) også er nødvendige
for at kvalitetssikre (og dermed CE-mærke) produkterne. Det er ligeledes et krav fra leverandørerne, at de skal kunne
få et dybt indblik i kvalitetssikringen af de komponenter, som de ikke selv har udviklet, for at de kan stole på, at det er
tilstrækkeligt sikkert at bruge dem i egne produkter.
Endelig vil det være ønskeligt, at der dels skabes et marked, hvor små (innovative) softwareudviklere kan bidrage –
også selv om de ikke har ressourcer til at løfte den kvalitetssikringsopgave; og dels at der kan være en kort vej fra idé
til driftsklar løsning for komponenter, hvor konsekvenserne af fejl er ubetydelige.

2.3 MODEL FOR OPENTELE 3
Som konsekvens af ovenstående krav og ønskeseddel, anbefales en model for kvalitetssikringen af OpenTele 3, der
opdeler OpenTele i en ”platform” og en række ”plug-ins” på henholdsvis borgerens udstyr (tablet) og det centrale
dataopsamlingspunkt (OpenTele server). Disse platforme og plug-ins kan nu leveres som individuelle produkter:
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FIGUR 1: MODEL FOR KVALITETSSIKRING AF OPENTELE 3

I den nuværende OpenTele (version 2) er der ingen mulighed for at opdele systemet i uafhængige produkter. Derfor
skal hele systemet (klient og server) leveres samlet af én leverandør og CE-mærkes samlet efter den højeste klasse
(der som tidligere nævnt typisk vil være klasse II). Hvis en ny funktion eller en ændring skal indføres, skal hele
systemet opdateres og CE-mærkes på ny, hvilket kan være en dyr og langsommelig proces.
Som det fremgår af ovenstående figur, bliver det med en opdeling af det samlede system i en række komponenter,
der kan leveres og CE-mærkes uafhængigt, nu muligt at opfylde ønskerne fra forrige sektion:








Flere leverandører vil kunne benyttes – endda samtidigt. Figuren viser et eksempel med et system
sammensat af produkter fra tre forskellige leverandører. Som figuren illustrerer kan man vælge én leverandør
til serveren og en anden til den borgerrettede platform.
Leverandører, der ikke er i stand til at CE-mærke – eller kun kan CE-mærke efter klasse I – vil kunne
bidrage. Af de tre leverandører på figuren er det kun ”Leverandør C”, der leverer et klasse II produkt, og
dermed er forpligtet til at have sit eget kvalitetssystem. De to andre leverandører behøver ikke have noget
kvalitetssystem, og ”Leverandør B” behøver overhovedet ikke at tænke på CE-mærkning af sit produkt.
Funktioner, der ikke bidrager direkte til diagnosticering/behandling/genoptræning, kan separeres fra de
funktioner, der gør. Derfor skal kun dele af systemet CE-mærkes. På figuren er der tre plug-ins, som ikke er
medicinsk udstyr. I praksis vil mange funktioner på denne måde kunne undtages fra CE-mærkning:
Videosamtale, kalender, beskedsystem, planlægning, logistik etc. Leverandører, der leverer disse dele behøver
dermed ikke tænke på CE-mærkning.
Hurtig vej fra idé til drift. Oftest vil en idé kunne realiseres ved at udvikle/ændre en enkelt plug-in. Muligvis
skal denne plug-in så heller ikke CE-mærkes. I de fleste tilfælde vil idéen derfor kunne realiseres og lanceres på
det eksisterende system uden at røre de øvrige elementer, og det kan dermed ske ganske hurtigt.

Alle mønter har en bagside, og naturligvis kommer alle disse fordele ikke helt gratis. Prisen er i dette tilfælde, at der
skal defineres en række snitflader mellem de enkelte elementer – såvel mellem de to platforme som mellem den
enkelte platform og dens plug-ins. Disse snitflader skal vedligeholdes og versioneres, og der skal udvikles tests til at
verificere om en platform hhv. plug-in overholder de specificerede snitflader.
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3 GODKENDELSESPROCEDURER
For at den beskrevne model for kvalitetssikring kan fungere, skal det sikres, at alle komponenter hos 4S er brugbare
for leverandørerne. Derfor skal alle kvalitetssikringsdokumenter og historik gøres frit tilgængeligt, og 4S skal stå som
garant for, at dokumentationen er fuldstændig og nøjagtig. For at sikre at såvel softwaren som kvalitetssikringen er
brugbar, betyder det, at der bør stilles de samme krav til 4S, som lovgivningen stiller til den leverandør, der skal CEmærke efter klasse II, hvilket dermed betyder, at 4S skal have et fuldt kvalitetssystem.
Dette kvalitetssystem skal definere procedurerne for, hvordan kvaliteten af leverancer til 4S kontrolleres og
godkendes. Da 4S er nødt til at håndtere leverancer fra softwareleverandører, som ikke har deres eget kvalitetssystem
– og muligvis ikke har erfaring med udvikling af software til medicinsk brug – må 4S ligeledes skulle stå for vejledning
af sådanne leverandører og etablere processer, der muliggør, at en leverance af kritisk funktionalitet (medicinsk
udstyr, muligvis klasse II) kan opdeles således, at softwareleverandøren kan ”nøjes” med at levere software, mens 4S
staben står for al den nødvendige kvalitetssikring i henhold til lovgivningen.
De følgende sektioner beskriver, hvorledes dette kan realiseres i praksis.

3.1 SIMPEL RETTELSE – IKKE MEDICINSK UDSTYR
Det første tilfælde er en simpel rettelse (fx fejlretning eller udvidelse med en ny funktion) i en allerede eksisterende
softwarekomponent, som tidligere er blevet bedømt til ikke at være medicinsk udstyr. Med ”simpel” skal forstås, at
den foreslåede ændring ikke tilføjer nye brugsscenarier (tilsigtet anvendelse), der kan ændre status for komponenten
til at blive medicinsk udstyr. Proceduren er i dette tilfælde den samme, som allerede er blevet introduceret tidligere:

FIGUR 2: RETTELSE I IKKE-MEDICINSK UDSTYR

Det eneste ”nye” her i forhold til den tidligere beskrevne procedure er, at 4S ved modtagelse af opgavebeskrivelsen
(illustreret med stjernen) skal verificere, at denne opgave ikke ændrer på den pågældende komponents tilsigtede
anvendelse.

3.2 NY KOMPONENT – MEDICINSK UDSTYR
Det næste tilfælde er udviklingen af en ny komponent, som har en tilsigtet anvendelse, der gør det til et medicinsk
udstyr.
Når 4S staben behandler ændringsforslaget, konstateres det, at komponenten har en tilsigtet anvendelse, som er
diagnostisk eller terapeutisk, og det fastslås, at komponenten vil kræve CE-mærkning efter enten klasse I eller klasse II.
Dette dikterer da skærpede krav til afleveringen, som nu bl.a. skal indeholde en risikoanalyse og -håndtering og
omfatte en mere detaljeret historik over ændringer i kode og arkitektur.
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Disse krav meldes tilbage til forslagsstiller, som nu skal vælge hvilken softwareleverandør, der skal benyttes. Såfremt
den valgte softwareleverandør selv er i stand til at stå for kvalitetssikringen, er der i princippet ingen ændringer i
forhold til før: Den valgte softwareleverandør skal så inkludere alle de ekstra krævede elementer (risikohåndtering
mv.) i sine leverancer til 4S.

FIGUR 3: NY KOMPONENT, MEDICINSK UDSTYR

Såfremt den valgte softwareleverandør ikke selv kan stå for kvalitetssikringen, kan ansvaret for kvalitetssikring lægges
hos 4S (dette kræver så en passende finansieringsmodel). Risikoanalyse og kvalitetssikringsaktiviteter vil da køre i et
parallelt spor hos 4S, mens softwareleverandøren udvikler komponenten. Dog vil risikoanalysen normalt begynde før
udviklingen (som figuren ovenfor også indikerer), da denne giver input til estimering af opgavens omfang – og dermed
potentielt til kontraktforhandlingen mellem kunden og softwareleverandøren. Denne løsning med kvalitetssikring i et
separat spor hos 4S sikrer, at selv små softwareleverandører, som måske nok er dygtige til at udvikle software, men
som ikke har den fornødne viden (og certificering) når det kommer til risikohåndtering og kvalitetssikring, også kan
være med til at bidrage til den fællesoffentlige software i 4S.

3.3 ØVRIGE SITUATIONER
De øvrige tilfælde, fx et nyt modul, der viser sig ikke at være medicinsk udstyr, eller en rettelse i en komponent, der er
medicinsk udstyr kan dækkes ved passende kombinationer af procedurerne i de to ovenstående tilfælde.
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