LEVERANCE 2.2
Koncept for organisering af support, udvikling, test og
certificering af standarder og profiler

Konceptet omfatter retningslinjer og procedurer for support af anvendere og leverandører, retningslinjer for udvikling,
aflevering, modtagelse og godkendelse af kode og dokumentation, herunder test og certificering af opfyldelse af
standarder og profiler.

1 INDLEDNING
Indeværende leverance beskriver den overordnede organisering af arbejdet i 4S. Staben i 4S er den ”motor”, der
driver de aktiviteter, der er beskrevet i de øvrige leverancer – herunder bl.a. kvalitetssikring, drift af systemforvaltningsværktøjer og -planer, og styring af softwarearkitektur og udvikling. Dertil kommer fora for kunder og sundhedsfaglige (anvendere), samt et forum for leverandører. Disse fora tjener til at organisere de respektive interessegrupper i
4S økosystemet og bringe 4S på linje med behov hos disse.
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2 4S STABENS OPGAVER
Med udgangspunkt i figuren fra leverance 2.3 med overblikket over procedurerne, kan 4S stabens opgaver illustreres
på følgende måde:

FIGUR 1: OVERBLIK OVER 4S STABENS OPGAVER

Sammenfattet på en tematisk organiseret liste, kan 4S stabens arbejdsopgaver beskrives som følger:






Organisering af økosystemet, generelt
o Afholde interessenthøringer og workshops
o Deltage i
 Softwaregruppen (som koordinator)
 Leverandør, kunde og sundhedsfaglige fora (som koordinator)
 Proof-of-Concept aktiviteter (som koordinator)
 Arbejdsgrupper (evt. som koordinator)
Organisering af support for leverandører
o Supportere leverandørers udviklingsopgaver
o Kvalitetssikre leverancer fra leverandører
Organisering af support for anvendere
o Udarbejde og vedligeholde
 Roadmaps
 Planer for releases og migreringer
 Overblik over versioner i brug og krav til hard- og softwareomgivelser
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Organisering af retningslinier for udvikling etc.
o Drive et kvalitetssystem og udvikle/vedligeholde processer for kvalitetssikring
o Udvikle og drive samarbejdsværktøjer til:
 Versionsstyring af kildekode og dokumentation
 Registrering og sporing af fejl og ændringer i kildekode og dokumentation
 Registrering og sporing af kommunikation om ændringsønsker og fejlrettelser
 Kvalitetssikring og procedurer/processer
 Test af software

For alle de ovenstående punkter, er der behov for en afklaring af omgivelsernes (leverandører, kunder, opdragsgivere)
forventning til aktivitetsniveauet i 4S og graden af service, der ydes fra 4S’s stab. Aktivitetsniveau og forventet
responstid hænger naturligvis nøje sammen med økonomien og finansieringsmodellen, der vælges for 4S – fx om der
vil skulle være opgaver, hvor den enkelte leverandør eller udviklingsprojekt/kunde skal betale for ydelserne fra 4S; og
om der så yderligere skal være tilfælde, hvor serviceniveau/responstidsgaranti varierer efter, hvor meget der betales.

3 SAMLET OVERBLIK OVER ORGANISERINGEN AF ARBEJDET
– FRA IDÉ OVER UDVIKLING TIL ENDELIGT PRODUKT
4S er et økosystem bestående af en række forskellige interessenter (kunder i det offentlige eller private sundhedsvæsen, sundhedsfaglige, patienter/borgere, leverandører etc.), og det overordnede mål for 4S er at tilgodese
behovene hos disse interessenter (indenfor området ”softwarebaserede sundhedsservices”) på en effektiv måde med
open source software. Drivkraften for 4S kommer derfor fra de behov og idéer, der identificeres hos interessenterne.
Som beskrevet i listen ovenfor – og i organisationsdiagrammet for 4S – organiserer 4S fora for kunder og sundhedsfaglige (anvendere) og leverandører. Dette sker for at opdyrke de gode idéer og facilitere samarbejde på tværs af
organisationer og dermed skabe grundlaget for nye projekter og samarbejdsrelationer.
Detaljerne om selve arbejdet med at gå fra idé til produkt er beskrevet i leverance 2.3, og med organiseringen af 4S
stabens arbejde og bidrag fra fora og individuelle interessenter i økosystemet, kan der nu tegnes et samlet overblik
over organiseringen af arbejdet i 4S.
Figur 2 nedenfor viser dette overblik med indikeringer af de steder, hvor deltagelse fra økosystemet – såvel organiseret i fora som individuelle interessenter – bringes i spil.
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FIGUR 2: OVERBLIK OVER ORGANISERINGEN AF AL ARBEJDET I 4S INCL. ØKOSYSTEMETS INTERESSENTER
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