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Dagsorden

• Eksempel på implementeringsplan
• Overordnet faseplan for udvikling og implementering af en 

løsning

• Udkast til implementeringsplan

• Teknisk udrulningsplan

• Aktiviteter og ansvar for opgaver

• Koordinering på tværs af løsninger i monopolbruddet

• Proces for indplacering af kommuner i bølger
• Kriterier for indplacering

• Kommunikation og proces for udmelding



Projektet omkring en løsning består af en 
række faser

Udvikling og test både programmel og 

implementeringsydelser 

Implementering og 

anvendelse af løsningen 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4

Afklaring
Analyse 

og design
Udvikling og test

Afslutning og 

godkendelse

Pilot

-

drift

Bølge 3 

Go live



Standard implementeringsplan

Standard udrulningsplan
Standard implementeringsplan

Standard udrulningsplan

Grundelementer i implementeringen 

KOMBITS 

implementeringsmodel

Strategi for 

implementering og 

udrulning af 

monopolbrudsløsninger

Standard implementeringsplan

Standard udrulningsplan

Organisatorisk standard-

implementeringsplan 

for en kommune

Teknisk standard-udrulningsplan 

for en kommune 

KIGO

Rammer Plan i en kommune  Eksekvering/

Opfølgning 
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Eksempel på udkast til implementeringsplan og teknisk udrulning i en kommune

(NB! – ikke endelige)  

Organisatorisk implementering 

Uddannelses-

program

Implementerings

-håndbog

Bestilling af 

optioner

Uddannelses-

plan

Levering af individuelle tilkøb

Uddanne 

trænere
Uddannelse slutbrugere

Udrulningsprøve

Træner-netværk

Implementeringsnetværk – Løbende pr. Kvartal + 1 års efter sidste kommuner er udrullet

Gevinstrealisering og forandringsledelse

1. Parathedsanalyse 1-2 yderligere  parathedsanalyser

Teknisk udrulning

Parameter-

ændringer

Opstart 

organisation

Udarbejde 

drejebog

Gennemgang af 

datakontrollister
Trin 1-4

Hypercare

Oprettelse 

af brugere

Bestilling af 

dataudtræk

Etablering 

udrulningsorg

Prøve-

udtræk

Go live

Go live

9 mdr. før 6 mdr. før 3 mdr. før 1 mdr. før
Gammel system 

lukkes

Nyt system 

åbnes



Eksempel på udkast til teknisk udrulning (NB! – ikke endelige)  



Eksempel:  Aktiviteter ender i opgaver, som til sidst udmønter sig i KIGO

ID Opgave Ansvarlig Udfører Startdato Slutdato Status

Kommune bestiller uddannelse

af slutbrugere

Kommune Kommune

Dialogmøde/kick-off på udrulning Leverandør Leverandør

Uddannelse af trænere i 

kommunen

Leverandør Kommune

Trænere gennemfører selvstudie Leveranddør Kommune

Kommunens bemanding af 

teknisk udrulningsorganisation

Kommunen Kommune

Uddannelse af brugere Kommune Kommune

Udarbejdelse af 

kommunespecifik drejebog

Leverandør Leverandør

Udarbejde kommunespecifik 

strategi for konvertering 

Kommune Kommune

Kommunespecifik drejebog 

leveret til KOMBIT

Leverandør Leverandør

Navn: Trin 0a   



Drejebogs-

overblik

Drejebog for 

teknisk udrulning

98 kommunespecifikke

Org. implementeringsplaner/

drejebøger for teknisk udrulning

Samlet 

forløb

Organisatorisk 

implementeringsplan

KSD

KY

SAPA

Infrastruktur
(STS, SP, KDF)

Standard implementeringsplaner og drejebøger samt 

koordinering på tværs af løsninger i monopolbruddet

Koordination



PROCES FOR 
INDPLACERING AF 

KOMMUNER I BØLGER



Kommune-

samarbejde
Størrelse

Fastlæggelse 

af bølgeplan 

Bølge 3 og 

frem

System-

portefølje Parathed

Kriterier for fastlæggelse af bølgeplan

Konvertering

Andre system-

udskiftninger





Proces for udmelding om kommunernes indplacering i bølger

- er koblet tæt til tidsplanen. Forskydes tidsplanen, kan processen også forskydes

Periode Begivenhed

Juni Fastsættelse af kriterier

August Indsamling af data

September Eventuel dialog med kommune

Oktober Udmelding om bølger 

Oktober til 

december

Høringsperiode i forhold til kommuner

December Endelig fastsættelse i december



?


