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Welcome to GN

4

https://jabra4.sharepoint.com/feature-stories-site/Lists/Posts/post.aspx?ID=289


SAFe Configuration
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Agil transformation 

startede ~2017

Agile Release Train 

leverer til Product 

Programs – Stage gate

Portfolio / Roadmap vs.

ART Resource forecast 

~1-2y
Prioriteter og fokus

~100 personer i ART’en

https://www.scaledagileframework.com/


Agile og medical
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• The international standard IEC 62304 – medical device software – software life cycle 

processes is a standard which specifies life cycle requirements for the development 

of medical software and software within medical devices.

• Der er således krav til design kontrol med fokus på at udvikle sikker SW. Dvs. at der skal

være dokumenterede krav, arkitektur, klassifisering, risiko analyse, tests, m.v.

• Det er ikke et krav at benytte en bestemt SW udviklingsmodel. “SW Systemet” kan

således udvikles i iterationer, hvor udvikling og dokumentation følges ad.

• Se evt.: AAMI TIR45:2012 (R2018) Guidance On The Use Of AGILE Practices In The 

Development Of Medical Device Software (adgang skal købes)

https://webstore.ansi.org/Standards/AAMI/aamitir452012r2018
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Interviews - hvad tænker dem ombord?



Hvilke problemer havde vi før Agil transformation?
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• Trends

• Kunne ikke levere til tiden

• Manglende flexibilitet

• Voldsomt disconnect mellem hvad vi troede vi kunne og hvad vi egentlig kunne

• Værd at bemærke

• Overarbejde

• Udviklere skulle håndtere prioriteter

• Allokerede udviklere til flere projekter



Hvorfor ønskede organisationen en Agil transformation?

9

• Trends

• En plan der holder, med team commitment

• Transperans

• Brug for bedre eksekveringsmaskine

• Værd at bemærke

• Mere ejerskab i organisationen

• Bedre prioritering

• Value stream -> Gøre det rigtige



Hvilke styrker har transformationen bragt med sig?
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• Trends

• Gennemsigtighed

• Ved hvad vi kan og ikke kan

• Tillid

• Værd at bemærke

• De-centralized planning

• Udviklere bliver ikke presset fra flere sider

• Synlighed til hvor robuste / ikke robuste vi er



Hvad er de største udfordringer vi har idag?
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• Trends

• Gang i for meget forskelligt i parallel

• Estimation er svær. Teams bliver konservative, for ikke at overcommitte. Det giver 

modstand fra ledelsen, hvis estimater bliver for høje.

• Difficult to get internal improvements prioritized - vedligehold

• Værd at bemærke

• Start/Stop effekt på projekter, der ligger nederst i prioritetslisten. Bliver ineffektivt

• Den adfærd der belønnes er "luk featuren og kom videre" og ikke "lav det rigtigt og 

bliv forsinket"

• Kan have karakter af trædemølle



Hvad er de vigtigste læringer?
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• Trends

• Mange basale problemer forsvinder ikke automatisk med Agil organisering

• Process skal opdateres / udvikles undervejs

• Vi kan se, at der ikke bliver arbejdet lansigtet nok

• Værd at bemærke

• Der er ikke en perfekt løsning - det er et trade off mellem predictability og creativity

• Company priorities are aligned at PI Planning

• Kommunikation på tværs af teams kan være svær



Hvordan skal vi udvikle os herfra?
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• Trends

• Fokus på samarbejde med eksterne (på tværs af afdelinger)

• Vedligehold løbende

• Test transformation / Test strategi implementering

• Værd at bemærke

• Vi skal have continuos delivery på system niveau

• Kigge på motivation / pølsefabrik

• Jeg vil aldrig gå tilbage



Tak

asvendsen@gnhearing.com


