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Baggrund
Organisationen 4S, Stiftelsen for Softwarebaserede SundhedsServices (4S-online.dk), er ansvarlig for den
fællesoffentlige governance for OpenTele. Formålet med den fællesoffentlige styring er at fremme en
flerleverandørstrategi og accelerere udviklingen af OpenTele som open source-software, der er økonomisk,
kvalitetsmæssigt og brugsmæssigt attraktiv.
Som led i dette arbejde har 4S udarbejdet en række forslag til, hvordan kunder og leverandører, der ønsker
at anvende dele af OpenTele i udbud og leverancer på telemedicinområdet, kan bruge 4S. Dialog og
koordinering mellem de, der anvender OpenTele, leverandører og 4S er afgørende for funktionalitet og
kvalitet af OpenTele.
I det følgende gives med afsæt i ovenstående en vejledende beskrivelse af hvilke specifikke
kontraktelementer om OpenTele og open source, der er betydningsfulde i forbindelse med udbud, samt
hvilke ydelser 4S kan tilbyde i den forbindelse.
Denne vejledende beskrivelse baserer sig på 4S' hidtidige erfaringer med kontrakter, der involverer
OpenTele. Det er væsentligt at understrege, at når den første kontrakt er udarbejdet, vil der på denne
baggrund blive udfærdiget en skabelon til fremtidige kontrakter.

OpenTele og udbud
Når et udbud forberedes, tilbyder 4S dialog om, hvordan dele af OpenTele kan indgå, og hvordan 4S'
processer for kvalitetssikring m.v. kan omtales i udbuddet. Hermed sikres, at de rigtige versioner af
OpenTele-moduler anvendes, og at den kode og dokumentation, der udvikles, kan anvendes af andre.
I denne forberedende fase kan 4S således tilbyde kunderne:







Dialog om indholdet i udbuddet med udgangspunkt i kundens ønsker og behov. Dette giver
samtidig mulighed for at koordinere med andre samtidige udbud
Dialog om hvordan opgaven passer med de eksisterende planer for udvikling af OpenTele
Information om 4S' processer, herunder brugen af 4S værktøjer til specifikation af opgaver
Information om varemærkebeskyttelsen af OpenTele-navnet
Information om Apache 2-licensen, der er den open source-licens, der anvendes for OpenTele
Dialog om OpenTele-relevante sektioner i udbudsteksten.

Når et udbud er offentliggjort, tilbyder 4S, at leverandører kan kontakte 4S i forhold til, hvordan
leverandører kan anvende 4S’ processer. Dette kan vedrøre information om, hvordan kode og
dokumentation hentes og afleveres. Hermed minimeres leverandøres indsats for at overholde de fælles
standarder og processer.
I denne fase kan 4S således tilbyde leverandører, der laver tilbud:



Dialog om de gældende processer for håndtering af OpenTele, herunder kvalitetssikring af kode og
dokumentation
Dialog om overordnet design af løsning.

Dialogen med 4S skal foregå, så habilitetsproblemer undgås.

Når kontrakten udarbejdes i forbindelse med forberedelsen af udbuddet, kan der indgå afsnit, som
beskriver, hvordan OpenTele-delene af leverancen anvender 4S' processer dels for at hente kode, dels for
aflevering af dokumentation, kode og test. Hermed sikres f.eks., at leveret kode og dokumentation har den
krævede kvalitet og kan gøres tilgængelig for andre kunder og leverandører.
På baggrund af heraf kan følgende elementer indgå i kontrakter mellem en offentlig kunde og en
leverandør:








Afsnit om samarbejdet med 4S, f.eks. brug af de fælles værktøjer til specifikation af opgaver
Afsnit, der giver en beskrivelse af leverancer til den fællesoffentlige server hos 4S (4S' repository):
o Leverancernes indhold: Kode, test og dokumentation heraf
o Antallet af leverancer
o Tidspunkt for leverancernes påbegyndelse og færdiggørelse
o Leverancernes overholdelse af gældende processer for aflevering af dokumentation, kode
og test.
Afsnit, der sikrer, at komponenter, der ikke er open source (closed source), bliver isolerede, og
resten af softwaren stadig kan bruges uafhængigt af closed source. Her tænkes især på ”copy-left”
licenstyper som GPL, men andre frie licenstyper kan også være inkompatible med Apache2-licensen
f.eks. på områderne omkring ansvarsfraskrivelse
Afsnit, der sikrer, at leverandøren ikke indgår kontrakter med tredje part, der gør, at koden ikke kan
open sources under Apache2-licensen
Afsnit, der omhandler, at ejerskab af kode og dokumentation overdrages vederlagsfrit til 4S, f.eks.
når open source-koden leveres til den fællesoffentlige server (4S' repository).

4S tilbyder at reviewe kontrakter for kunden. 4S kan hermed opfange situationer, hvor kontrakten f.eks.
kræver, at leverandøren skal aflevere til 4S, men samtidig kræver noget, der er i direkte modstrid med
lovgivningen.

Når et udbud er afsluttet, kan 4S tilbyde dialog med leverandøren på vegne af kunden om 4S processerne
og om grænseflader og design. Hermed sikres, at den kode, der udvikles, passer ind i de vedtagne
standarder, i nationale referencearkitekturer og i fælles udviklingsplaner.
På den baggrund tilbyder 4S følgende i forhold til leverandørerne:




Dialog om hvordan 4S' værktøjer bruges, f.eks. hvordan og hvornår issues oprettes
Løbende dialog om grænseflader, design osv.
Information og dialog om 4S’ arbejde med løbende godkendelse af (del)leverancer.

Generelle opmærksomhedspunkter
4S har opstillet en række generelle opmærksomhedspunkter, som kan tænkes ind i kontrakter, der
involverer OpenTele. Disse punkter er f.eks. med til at sikre, at udvikling til én kunde ikke er i konflikt med
igangværende leverancer til en anden kunde.
På den baggrund kan følgende elementer indgå i kontrakter mellem en offentlig kunde og en leverandør:




Vilkår for fejlrettelser og nye features i kontraktens løbetid
Rimelige tidsfrister til at gennemteste softwaren
Klar aftale om betaling for fejlrettelser i en given tidsperiode
o Kontrakten kan indeholde en bestemmelse om, at leverandøren over x antal år (f.eks. 2 år)
forpligter sig på at rette fejl (og evt. uhensigtsmæssigheder) i leverancen. Det kan fremgå af
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kontrakten, at hvis en tredjepart opdager en fejl i leverancen og indrapporterer denne til
4S, vil 4S kunne sende opgaven med at rette problemet direkte videre til leverandøren,
som så straks udbedrer problemet – uden omkostninger for hverken 4S eller tredjepart
Klar aftale om bod eller lignende, når kontraktelementer ikke overholdes
Sikring af at leverandøren frigiver eventuelle immaterielle rettigheder (patenter,
copyright/designbeskyttelse af UI design etc.) i forbindelse med leverancen
Klar aftale om, at leverandøren forpligter sig på at opfylde (en given version af) 4S’ krav til
bidragydere
Klar aftale om, at 4S’ arkitektur, snitflader og testkrav skal overholdes og evt. ændrede eller nye
eksterne snitflader skal reviewes og godkendes hos kunden og 4S
o Der kan tages forbehold for, at ting kan ske i løbet af projektperioden, som gør, at 4S
ændrer anbefalinger og krav undervejs, og man ønsker at skifte til den ”nye” version uden
en alt for ”tung” kontraktgenforhandling
o Der kan også være krav om løbende information fra leverandøren til 4S om (planer for)
arkitektur, snitflader og tests (der kunne også være eksplicitte krav om jævnlige
statusmøder mellem leverandør og 4S' arkitekter). Herved kan det blive muligt for 4S at
bidrage med input til at justere projektets retning
Klar aftale om udvikling og opsætning af nye tests på 4S’ servere
o Såfremt 4S’ stab skal involveres i et større omfang – f.eks. hvis et helt nyt testmiljø skal
bygges op – skal der også foreligge en aftale om betaling til 4S for dette arbejde
Bestemmelse om, hvorledes en evt. uenighed mellem leverandør og 4S skal afgøres
Krav om at leverandøren skal sikre sig, at leverancen ikke overtræder tredjeparts IP (f.eks. bryder et
patent eller benytter copyright’ede UI grafikelementer). Det kan skrives således, at et evt. senere
opstået krav fra tredjepart kan rettes hen mod leverandøren
I forbindelse med ”kombi-kontrakter” (dvs. leverandører, som både skal levere kode [bidragyder]
og sætte det i drift hos kunden [integrator]), kan kontrakten eksplicit definere, at leverancen først
er opfyldt, når den også er leveret til 4S – og overholder de aftalte procedurer, herunder at den
klarer de aftalte tests. Det er således ikke tilstrækkeligt, at løsningen er sat i drift hos kunden
Kontraktelement, der omhandler krav til opfyldelse af gældende lovgivning
o Det drejer sig om Sundhedslovens kapitel 9, Persondataloven, Sikkerhedsbekendtgørelsen
etc.
Kritiske opdateringer af 4S’ processer og leverancekrav
o Som udgangspunkt knyttes en kontrakt til en bestemt version af 4S’ krav til bidragydere. Da
disse krav er under løbende udvikling og tilpasning, benyttes et versionskontrolsystem,
således at kravene til en konkret kontrakt som udgangspunkt ligger fast i kontraktens
løbetid. Dog kan 4S’ kvalitetssikring medføre, at der opdages alvorlige fejl eller mangler i
4S’ krav til bidragydere. Derfor kan der være en ”ventil”, der giver mulighed for, at 4S kan
lave kritiske opdateringer af leverancekravene på en allerede indgået kontrakt (muligvis
med en delvis genforhandling af kontraktvilkårene som konsekvens)
Kontraktelementerne baseres på 4S' procedurer
o Disse er beskrevet på 4S wiki, og under Contributing Changes på 4S' hjemmeside findes den
seneste version. Ved indgåelse af kontrakt skal henvises til den på kontrakttidspunktet
gældende version, således at efterfølgende ændringer ikke skal følges.

Samarbejdet med 4S

4S anbefaler, at der udarbejdes et afsnit om samarbejdet med 4S, f.eks. i forhold til brug af de fælles
værktøjer til specifikation af opgaver. 4S stiller en række samarbejdsværktøjer til rådighed for praktisk
styring, koordinering og samarbejde med kunder og leverandører omkring open source-koden. Disse kan
nævnes i et sådant afsnit, og de er:
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Wiki: 4S’s online wiki benyttes til dokumentation, guidelines og procedurer m.v. Wiki’en bruges
også til at dokumentere nye arkitekturer og infrastrukturtiltag
Jira: Benyttes til sporing og kommunikation omkring fejl og forslag til ny funktionalitet samt til
registreringer, som kræves af kvalitetssikringsprocesserne
Bitbucket: Benyttes til versionsstyring af kildekode samt til dokumentation, som kræves af kvalitetssikringsprocesserne
Jenkins samt en række andre detailværktøjer: Benyttes til automatiseret test.

Alle ovennævnte værktøjer indgår i test og praktisk kvalitetssikring i 4S.
Beskrivelse af leverancer til 4S’ repository

Det er envidere væsentligt at have et afsnit i kontrakten, hvor forhold omkring leverancer til 4S' repository
indgår. Leverancerne til 4S' repository kan overordnet inddeles i to kategorier:



Beskrivelse af en eller flere fejlrettelser
Løsningsforslag til ny funktionalitet. Løsningsforslaget kan indeholde:
o Overordnet omfang/anvendelsesområde,
o Use cases
o Konsekvenser for arkitektur – f.eks. afhængigheder til andre komponenter.

Leverancerne skal indeholde opgavebeskrivelser. Når en leverandør udarbejder opgavebeskrivelser, skal
opgavebeskrivelsen som minimum indeholde:




Beskrivelse af rettelse/løsning (oprettet sporbart i 4S’ kvalitetsstyringssystem)
Interessenter i opgaven (kunder, brugergrupper m.v.)
Tidsplan for fuldførelse af opgaven.

I et afsnit i kontrakten omhandlende beskrivelse af leverancer til 4S' repository kan det også noteres, at når
opgaven er sat i gang, skal enhver ændring af tidsplan eller omfang af opgaven meddeles til 4S.
Endeligt kan det specificeres i kontrakten, at der skal være en dialog mellem aktøren bag
opgavebeskrivelsen (leverandøren) og 4S omkring konsekvenserne af den nye løsning/fejlrettelse ift.
Medical Device-klassificering og risikovurdering.
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