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LAKESIDE
A. Opgavebestilling
Opgavens titel:

Arkitekturvurdering af KIH databasen

Opgavens nummer:

1

Dato:

22/01-2015

I overensstemmelse med rammeaftale om konsulentassistance mellem Lakeside
A/S og Medcom (herefter Kunden), udfører Lakeside følgende opgave for Kunden, i
henhold til de vilkår og bestemmelser, der står anført i ovennævnte rammeaftale.
Parterne aftaler som følger:

1. Opgavens art

Opgavens formål og hovedaktiviteter:
Opgavens formål er at analysere arkitekturen og modenheden af
KIH databasen. Opgavestiller er MEDCOM styregruppen som også
er målgruppen for rapporten sammen med Regionernes IT
Arkitekturråd (RITA).
Opgavens hovedaktiviteter er facilitering af interviews samt
udarbejdelse af rapport, der indeholder arkitektur- og
modenhedsvurdering af KIH platformen.

Ydelser:
Leverancen er en analyserapport (<50 sider), der omfatter
arkitekturvurdering af KIH platformen ud fra en række
perspektiver herunder informationssikkerhed, standarder,
anvendelse af standardkomponenter, dokumentation,
skalerbarhed samt compliance i forhold til lovgivning og evt.
relevante referencearkitekturer. Rapporten omfatter ikke øvrige
dele af KIH løsningen og heller ikke OpenTele løsningen. Dog
forventes disse i mindre grad at blive berørt i forbindelse med
analyse af snitflader til eksterne systemer. Følgende aktiviteter
indgår i opgaven:
-

-

-

-

Problemformulering og udarbejdelse af
analyseperspektiver. Definition og godkendelse af det
præcise sæt af vurderingskriterier og –perspektiver, samt
udarbejdelse af Key Questions til brug for interview med
nøglevirksomheder/personer.
Facilitering af møder. Som et led i analysen inddrages
nøglepersoner fra de væsentligste virksomheder.
Inddragelsen sker gennem interviews.
Udarbejdelse af analyserapport. Input fra
interessenterne samles og sammenholdes med opstillede
vurderingskriterier.
Analyseresultaterne dokumenteres og anbefalinger
udarbejdes.
Kvalitetssikring. Analyserapporten peer reviewes:
1. Internt hos Lakeside
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2. Internt i projektgruppen som består af deltagere fra
Regionerne og Medcom.
Herefter sendes analysen til gennemsyn hos
kunderepræsentanter.
2. Omfang af
opgaven

Opgaven estimeres til maks. 200 timer.

3. Tidsplan

Uge 5+6: Problemformulering, fastlæggelse og godkendelse af
analyseperspektiver og udarbejdelse af Key Questions.
Fremlæggelse af plan for interviewrække inkl. fastlæggelse af
nøglepersoner.
Uge 8+9: Interview med nøglepersoner. Sammenskrivning af
resultater.
Uge 10-12: Udarbejdelse af analyserapport. Peer review.
Uge 13: Endelig review, sluttilretning og fremlæggelse.

Planlagt/aftalt slutdato:
31. marts 2015.
4. Økonomi

Opgaven udføres på timebasis med en timesats på kr. 1250 ex.
moms

5. Kundens
forpligtelser

Kunden skal etablere en projektgruppe bestående af
repræsentanter fra KIH ”kunderne” (regioner, kommuner, NSI
mfl.). Kunden/Projektgruppen skal medvirke til at fastlægge og
skabe konsensus omkring analyseperspektiver og
vurderingskriterier, samt levere input til baggrundsmateriale og
sætte Lakeside i kontakt med nøglepersoner.

6. Organisation

Lakesides repræsentant: Jan Riis
Kundens repræsentant: Jan Petersen

Århus, den 22/1- 2015

Odense, den

For Lakeside

For Kunden
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