
Version: 1.1 
Skapad: 2020-12-09 

Information om BFR: 
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örändring av ert BFR-anslutna system som kan ha påverkan på BFR 

Om ni planerar införa någon enklare förändring/uppgradering av ert BFR-anslutna 
system (t ex förändring i HL7 data) var vänlig och fyll i blanketten och skicka den till 
överenskommen mottagare för vidare analys. Var vänlig och skicka in den minst sex 
veckor innan planerad förändring.  

Är det en större förändring eller projekt krävs en mer detaljerad planering och 
överenskommen tidsplan. Kontakta överenskommen mottagare för vidare gemensam 
planering. 

Datum: Kort beskrivning: 

Ansvarig för ändringen/kontaktperson: 
Namn, telefon och mail 

Kontaktperson VGR: 
Ifylles av VGR. Namn, telefon och mail 

Typ av ändring: 
☐Mjukvara
☐Hårdvara
☐Konfiguration
☐Annat

Komponent: 

Riskbedömning: 
☐Mycket hög
☐Hög
☐Medel
☐Låg
☐Ingen

Riskbedömning (GE/BFR-
förv ): 
Ifylles av GE/BFR-förv.
☐Mycket hög
☐Hög
☐Medel
☐Låg
☐Ingen

Påverkan 
☐Mycket hög
☐Hög
☐Medel
☐Låg
☐Ingen

Påverkan (GE/BFR-förv): 
Ifylles av GE/BFR-förv.
☐Mycket hög
☐Hög
☐Medel
☐Låg
☐Ingen

Detaljerad beskrivning: 

Anledning till förändringen: 

Hur kommer förändringen genomföras? 

Detaljerad beskrivning av risk och påverkan: 
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Detaljerad beskrivning av risk och påverkan (GE/BFR-förv): 
Ifylles av GE/BFR-förv. 

Backout plan: 

Beskrivning av test, testresultat samt kontroller: 

Beskrivning av test, testresultat och kontroller som måste utföras av er: 
Ifylles av GE/BFR-förv.

Innebär förändringen en ändring i HL7 trafiken måste det ske en prevalidering i testmiljön. Då behöver rekommenderade testfall gås igenom. 
-”Golden work flow” 

Innebär förändringen ingen ändring i HL7 trafiken räcker det med basic test. 
-Validering ett antal undersökningar
-Kontroll i ErrorPortalen. 
Testerna bör utföras igen efter 1 dag och x dagar?

Planerat startdatum inkl 
klockslag: 

Planeras driftstopp? 
Om ja, ange starttid och sluttid.  

Planerat slutdatum inkl klockslag: 

Kommentar från GE/BFR-förv: 
Ifylles av GE/BFR-förv.

Datum: 
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