
 

 

Enhet  

Västra Götalandsregionen 

2021-12-30 

Ny personuppgifttjänst och 
kommande testperiod 2
Mottagare:  Kontaktpersoner som finns på PU-teamets lista över kontaktpersoner som har någon 

typ av integration mot Befreg, Befolkningsregistertjänsten eller som användare av Befregs 

användargränssnitt (klient).  

 

Äntligen är det dags för testperiod 2, om- och regressionstester* av ”Steg 1 mot Ny 

personuppgifttjänst” där testperiod 1 genomfördes innan sommaren. 

Testperiod 2 genomförs vecka 2 – 7 

Vecka 2-4 med start onsdag 12 januari. Utsedda testare för aktuellt system utför testfallen och 

registrerar utfall i testprotokoll som skickas till projektets testledare efter utförda tester. 

Vecka 3-5 - vid behov eventuella rättningar och uppföljning görs av projektet. 

Vecka 5-7 - vid behov 

De buggar som upptäcktes i somras gällde konsumenter av LRPP och fälten för adressuppgifter och 

avregistreringskod (FI). De system som inte hämtar adressuppgifter eller hanterar 

avregistreringsorsak behöver inte göra omtester. Det finns en flik i testprotokollet för detta som 

heter ”LRPP”. 

För regressionstester* ser projektet att det i första hand är de prioriterade systemen, oavsett 

integrationsätt, som är aktuella.  

Prioriterade system oavsett integrationssätt är följande: 

 Elvis, Asynja Visph, PAS IVA, Orbit, RAPS, Melior (NU, KS, SÄS, SKAS), VÄJ 

*regressionstest – Testning av tidigare testad komponent eller IT-system i syfte att säkerställa att fel 

inte blivit introducerade eller blottlagda i oförändrade delar som följd av de ändringar som gjorts. 

Det är viktigt att ni säkerställer att Ert system blir testat och meddelar mig som testledare resultatet 

av testerna, eller om ni av någon anledning avstår från att testa Ert system. 
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Information om tester: Projektet har tidigare gått ut med information (i OLV- och OLIT-led) om 

att system som har integration mot Befreg idag behöver testa och verifiera ny och bibehållen 

funktionalitet. För att stötta dessa tester har projektet arbetat fram testfall och tagit fram 

rekommenderade testdata.  

Detaljerad information om förändringarna och testfall (kommer i början på januari) finns på Steg 1 

(L4) - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Lycka till och hör av Er om ni har några frågor 

Hälsningar Ulrika Karlsson 

Testledare 

___________________________________________ 

Koncernstab digitalisering – Krav, testledning, UX 

Koncernkontoret 

Västra Götalandsregionen 

Telefon: 0761-00 88 19 

E-post: ulrika.p.karlsson@vgregion.se 

________________________________________________ 

Besöksadress: Flöjelbergsgatan 2A,  431 35 Mölndal, hus 73, plan 6 

Postadress: Västra Götalandsregionen, 405 44 Göteborg 

Fakturaadress: VGR IT, Fe 960, 405 83 Göteborg 
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