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Utdyping av testmiljø
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Testing av IKT og hvordan det styres
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• Hvorfor teste?
– Bidra til stabile tjenesteleveranser

• Mer effektiv og forutsigbar hverdag for brukere og pasienter

• Mer effektiv bruk av driftsoperatørens ressurser (Sykehuspartner HF)

– Ivareta pasient- og informasjonssikkerhet

• Tryggere helsetjenester og større tillitt hos pasientene

• Oppdage og begrense feil i applikasjoner og infrastruktur som kan medføre behandlingsavvik hos foretakene

– Bedre totaløkonomien gjennom å redusere antall feilsituasjoner under operativ drift

– Sikre at leveranser er i henhold til kravspesifikasjon

– Kvalitetssikre løsninger før en eventuell ibrukstakelse

– Krav om testing før produksjonssetting av løsninger

• Hvordan styres test i Sykehuspartner HF?
– Sykehuspartner HF har et metode-/rammeverk og prosesser for testing i regionen

– Testingen i Sykehuspartner HF utføres etter en risikobasert tilnærming av hva som må og bør testes i en løsning

– Testing må ta hensyn til kravene om personvern i General Data Protection Regulation (GDPR)

– Helse Sør-Øst RHF har tatt inn skjerpede krav til testområdet i regionen i Oppdrag og bestiller-dokumentet til Sykehuspartner HF for 2018 etter 
dialog med Sykehuspartner HF

– Tjenesteavtaler med helseforetakene beskriver rettigheter og plikter



Status og veien videre
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• Eksisterende testmiljøer
– Sykehuspartner HF forvalter et stort omfang av ulike testmiljøer
– Testmiljøforvaltningen av disse miljøene er av varierende kvalitet
– Test i ett av de store sentralt testmiljøene utfordres av pågang fra flere foretak både med hensyn til tilgjengelighet og bruk av data 
– Fokus på sikring av testfasiliteter i tiden frem mot en modernisert testløsning i regionen

• Skjerpet tilgangskontroll
– Opprydding av tilgangskontrollen innenfor test er gjennomført 
– Eleverte tilganger i testmiljøet godkjennes etter samme rutiner som for produksjonsmiljøet

• Anonymisering av data
– Pågående prosjekt med målsetning om anonymiserte datasett for fem sentrale regionale applikasjonstjenester i 2018: PAS/EPJ (DIPS), Regionalt 

laboratoriedatasystem (LVMS), Regional kurveløsning (Metavison), Regionalt fødesystem (Partus), Medikamentell kreftbehandling (CMS). Utfordringer med 
prioritet fra leverandørene

– Budsjettinnspill  budsjett 2019 om økt omfang av anonymiserte testdatasett for flere områder
– Samarbeid med øvrige helseregioners IKT-organisasjoner om anonymisering av data

• Modernisering av infrastruktur (STIM)
– Infrastrukturmoderniseringen avhengig av produksjonslik testing av både infrastruktur og applikasjonsgrensesnittet før utrulling
– Etablering av fremtidens testmiljø for testing i regionen skal skje i tett samarbeid med STIM

• Trender innenfor test av helseapplikasjoner
– Fokus på å teste at sikkerhet og personvern er tilstrekkelig ivaretatt
– Sikre integrasjoner og datautveksling av til dels store datamengder (Big Data Management) mellom systemer
– Agil test-planlegging og –utførelse
– Bruk av testautomatisering og regresjonstesting


