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Agenda

 Bakgrunn

 Test-Norge status og videre planer



Bakgrunn



Tverretatlig testsamarbeid



Test på tvers 

 Stadig flere 
verdikjeder på tvers

 Økt grad av 
digitalisering og 
samhandling

 Økt fokus på 
personvern



Utfordringer ved verdikjedetest

MANUELLE 
ARBEIDSOPPGAVER

TIDKREVENDE

TESTING

MANUELL 
DISTRIBUSJON

REDUSERT 
PERSONVERN



Behov for syntetiske testdata

SKARPE DATA PSEUDONYMISERTE ANONYMISERTE SYNTETISKE



Test-Norge: Nasjonale felleskomponenter

Altinn

Folkeregisteret

Matrikkelen

Kontakt- og 
reservasjonsregisteret

Enhetsregisteret

Digital 
postkasse

ID-porten



Test-Norge: Testdata på tvers

Altinn

Folkeregisteret

Matrikkelen

Kontakt- og 
reservasjonsregisteret

Enhetsregisteret

Digital 

postkasse

ID-porten



Test-Norge
STATUS OG VIDERE PLANER



Test-Norge: Testdata til test på tvers

Syntetiske 
testpersoner

Folkeregisteret

Syntetiske 
virksomheter

Enhetsregisteret

Tenor 
testdatasøk

Digdir eller SKD

 Målet med Test-Norge er å etablere en syntetisk virkelighet i testmiljøene.
 Testpersonene, testvirksomhetene og øvrig testdata understøtter verdikjedetester på tvers.
 Tenor testdatasøk er en søkeløsning som gjør testdata fra Test-Norge søkbare. 



Status syntetisk folkeregister
 Syntetisk folkeregister består av 1 million testpersoner
Egen nummerserie for fødsels- og d-nummer (+80 på måneden)

Tilbys via et produksjonslikt testmiljø for konsumenter

Forvaltes av samme team som forvalter Folkeregisteret

 Noe jobb som pågår:
 Støtte gjenstående livshendelser/hendelsestyper.

 Feilretting på enkelte områder.

Håndtere ulike bestillinger og innmeldte feil fra konsumenter.



Status syntetisk enhetsregister
 Første versjon var klar våren 2021.
 Syntetiske organisasjoner der roller (DAGL) bekles med personer 

fra syntetisk folkeregister.

Bruker organisasjonsnummer som ikke blir tatt i bruk i produksjon 
(starter med 2 og 3).

 Er lest inn i Tenor testdatasøk sitt integrasjonstestmiljø og det 
pågår arbeid med å lese inn i Tenor testdatasøk i "produksjon" 
nå.



Status øvrige etater
 Altinn har lest inn syntetisk folkeregister og enhetsregister. 

 ID-porten og KRR jobber med innlesing, men er ikke i mål enda.

 Syntetisk folkeregister er lest inn hos mange etater, som NAV, Skatteetaten, 
NHN, Politiet, Statens Vegvesen, og også av en del private.

 Testpersonene og testvirksomhetene vil berikes med data fra ulike kilder:
Skattedata fra Skatteetaten

Arbeidsforhold fra NAV 

Kjøretøyregister fra Statens vegvesen



Tenk testpyramiden – også for testdata
Verdikjedetest

Systemintegrasjon

System test

Enhets

integrasjonstest

Enhetstest

 Testdata fra Test-Norge til integrasjonstest og 
tester som krever samhandling på tvers.

Fokus på grønne løp, dataene er ikke ment å 
representere noen uttømmende funksjonell 
bredde.

 Egne testdata for å  dekke interne testbehov.



Tenor testdatasøk gjør testdata fra Test-
Norge søkbare 

1001001010001

Søk via GUI

 Enkelt søk

 Avansert søk 
(kibana query
language)

Søk via api

 Finn testdata 
som første 
steget i 
verdikjedetesten

 Bruk Tenor til å 
finne testdata når 
dere skal teste 
API'ene.

 Testdataene vil 
endre seg:

 Hent data direkte fra 
kildene.

 Søk på egenskaper.





Testdata i Skatteetaten

Testdatastrategi

 Anonymiserte og syntetiske testdata til interne testformål.

 Krav om syntetiske testdata når vi tester mot eksterne.

Eksternt

 Leverandører skal tilrettelegge for bruk av syntetiske data. Blir lagt inn en del 
av avtalene som inngås allerede i anskaffelsesprosessene. 

 Legge til rette for økende grad av selvbetjening rundt testdata.

Internt

 Egne testmiljø som utelukkende har syntetiske testdata.

 Økende grad av selvbetjeningsløsninger for å søke og finne, eller lage interne 
testdata. 


