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Bemærkninger til indstilling fra review-rapport 
Projektet er generelt enigt i anbefalingerne. Håndteringen af anbefalingerne er 

beskrevet herunder. 

Handlingsplan for anbefalinger til projektet 
Nedenfor følger projektets handlingsplan baseret på de anbefalinger, som følger af 

arkitekturreviewet, sammenfattet i den fremsendte reviewrapport. Det understreges, at 

nærværende handlingsplan og angivne konsekvenser for scope, tid og økonomi er 

projektets estimat, godkendt af projektejer, men endnu ikke behandlet i projektets 

styregruppe. 

Anbefalinger 

1. Det anbefales, at modellen bringes på niveau 2. 

Projektet er enigt i anbefalingen. Meddelelsesformatet er efterfølgende blevet 

opdateret i overensstemmelse med Fælles regler for begrebs- og datamodellering, 

niveau 2. Opdateringen har ikke haft indflydelse på projektets økonomi eller tidsplan.  

2. Det anbefales, at omfanget af den logiske model afklares 

Projektet er enigt i anbefalingen. I forbindelse med den ovenfor nævnte opdatering, er 

det afklaret, at der er tale om en anvendelsesmodel, som nu modelleret i 

overensstemmelse med reglerne herfor. Kernemodeller udarbejdes senere i projektet.  

3. Det anbefales at genbruge eksisterende modellering 

Projektet er enigt i anbefalingen. Anbefalingen er, for så vidt angår 

anvendelsesmodellen, håndteret i forbindelse med den ovenfor nævnte opdatering. 

Genbrug af eksisterende modellering vil desuden indgå i det senere arbejde med 

udarbejdelse af kernemodeller.    

4. Det anbefales, at projektet sikrer forretningsmæssig sammenhæng mellem 

projektets modeller 

Projektet er enigt i anbefalingen. Projektet opfatter den fortsatte udvikling af og 

sammenhæng mellem modellerne som en løbende opgave i implementeringsfasen i 

samarbejde med leverandøren. 

5. Det anbefales, at projektet sikrer, at modelleringen tilgodeser alle relevante 

use cases 

Anbefalingen indarbejdes i projektet. Projektet bemærker dog til formuleringen af 

anbefalingen, at ”alle relevante use cases” er et vidt begreb, som ikke kan endeligt 

defineres, og som projektet derfor ikke har mulighed for at garantere. 

Meddelelsesformatet forventes offentliggjort til kommentering ultimo 2017 med 

henblik på kvalitetssikring. Gennem den proces forventes en afklaring af, om der er use 

cases, der mangler at bliver understøttet. 
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Opsummering på handlingsplan 
Anbefaling 1, 2 og 3 er håndteret, for så vidt angår anvendelsesmodellen, og vil, for så 

vidt angår kernemodeller, blive håndteret i udarbejdelsen af disse.  

Anbefaling 4 og 5 indarbejdes i projektet. 

Anbefalingerne forventes håndteret uden konsekvenser for projektets tidsplan og 

økonomi. 

Øvrige bemærkninger til arkitektur-reviewet 
Ingen yderligere bemærkninger. 


