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Referat: 

1 Gensidig orientering 

1.1 Status på implementeringsstøtte v. MedCom 

Nyt vedr. SOR-administration i kommunerne: Der er udpeget og undervist SOR-administrato-
rer i alle kommuner. Der efterspørges sammenhæng mellem eget organisationsregister, FK-
ORG, SOR og Behandlingsstedregisteret. Der er aktuelt et arbejde i gang mellem KL, KOMBIT og 
SOR/SDS omkring snitfladen mellem FK-ORG og SOR. Ny status forventes 17/12-21. Jeanette 
orienterer om, at SOR/SDS planlægger at få oprettet en underside på SOR’s hjemmeside målret-
tet kommunerne. MedCom modtager mange spørgsmål omkring ændring af enheder med loka-
tionsnummer, og har lige nu en vejledning i høring hos leverandører og øvrige samarbejdspart-
nere. 
 
Mange spørgsmål fra kommunerne vedr. roller, rettigheder og certifikater: Primært efter frigi-
velse af Cura-version, hvor Fælles Stamkort er klargjort, har MedCom modtaget en del spørgs-
mål omkring roller, rettigheder og brug af certifikater. Det har resulteret i en Q&A, som er vali-
deret af SDS og EOJ-leverandører, og nu udsendt til de kommunale projektledere. Svarene er 
sendt ud med bemærkning om/opfordring til, at kommunen lader sig vejlede af EOJ-leverandø-
ren. Der var på mødet lidt usikkerhed om, om EOJ-leverandørerne har fået tilsendt den ende-
lige version, som er sendt til de kommunale projektledere. MedCom følger op på dette. Opfølg-

ning: Mailen til de kommunale projektledere er videresendt til gruppen, som således har fået se-

neste version.  

 
Status for mobilisering i kommunerne: 85 kommuner har bestilt. Det er kun Vallensbæk Kom-
mune, som ikke har lavet endelig bestilling, og ikke er i udbud. Vi afventer fortsat en afgørelse 
på udbuddet i sjællandsområdet, hvor FSK og aftaleoversigt dog er indskrevet som krav. Mål-
sætningen er at lave DK-kort, der illustrerer, hvornår kommunerne går i gang med hhv. FSK og 
Aftaleoversigt, men vi afventer stadig data herfor. 
 
Andre aktuelle emner: 

• Der afventes en samlet pakke fra SDS ift. de trin, som kommunerne skal igennem ifm. 
tilslutning, så processen bliver mere enkel. Vi vejleder kommunerne i at afvente denne 
samlede pakke. Kathrine bemærker, at databehandleraftaleskabelonen, som vi har ven-
tet på, skulle endeligt godkendes af den nationale bestyrelse for sundheds-it i fredags. 

• Derudover bemærker Jeanette, at Min Spærring-løsningen endnu ikke er forberedt til 
de kommunale organisationer, som altså lige nu ikke kan fremsøges. Kathrine, SDS, be-
mærker, at de vil kunne fremsøges fra 8/2-2022. 

1.2 Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. MedCom 

Lovforslaget er fremsat 10/11-21 og har allerede gennemgået de første to behandlinger uden 
store problemer.  3. behandling gennemføres i næste uge (21/12-21). Lovbehandlingen kan føl-
ger her. De paragrafområder, der er omfattet, er de samme, som oprindeligt var indskrevet i 
lovforslaget (se slide 6). Dog forventes lovændringen først at kunne træde i kraft 1. marts 2022 
mod forventet 1. januar 2022. Jeanette bemærker, at der kan være en potentiel udfordring 
med håndtering af besøg, som er sammensat af flere ydelser fra forskellige paragrafområder. 

1.3 Status for/spørgsmål rejst ifm. test og certificering v. MedComs standardteam 

Jeanette oplyser, at det desværre har været nødvendigt at udsætte certificeringen af FSK, som 
var planlagt til december 2021 til uge 3 2022. Årsagen er en prioritering af MedComs ressourcer 
til CDA-standarder ift. graviditetsprojektet.  

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L63/index.htm
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Det bemærkes, at udsættelsen ikke forventes at få betydning for de nuværende releaseplaner. 
 
Tine bemærker, at hun gerne fremover vil orienteres om sådanne prioriteringer og udsættelser. 

1.4 Status på leverancer – NSP + Sundhed.dk v. SDS 

Intet nyt siden sidst. 

1.5 Status på tidsplaner (regioner + almen praksis + speciallæger) v. SDS 

Almen praksis: Har delt aftaler siden oktober 2021. Forventer at kunne vise aftaler i Q2 2022, og 
at ibrugtage FSK ultimo 2022. Tine bemærker dog, at man hos de praktiserende læger er opta-
gede af, at man godt kan se oplysningerne gennem Sundhedsjournalen. 
 
Speciallægerne: Forventer at dele aftaler fra 11/1-22. Er teknisk klar til at dele, men har afven-
tet, at der blev gennemført en kommunikationsindsats. 
 
Region Hovedstaden og Region Sjælland: Forventer ibrugtagning af Aftaleoversigt i marts 2022. 
Vi har endnu ingen officiel melding ift. FSK, men forventningen er, at det udskydes til næste re-
lease, som er i efteråret 2022. 
 
Region Midtjylland: Forventer release af aftaleoversigt og FSK i Q3 2022 men ibrugtagning i Q1 
2023. Deler fortsat aftaler via løsningen, der blev anvendt i pilotafprøvningen. 
 
Region Nordjylland og Region Syddanmark: Tidsplanerne er fortsat under revidering. RN deler 
fortsat aftaler via løsningen, der blev anvendt i pilotafprøvningen – forventeligt indtil marts 
2022, hvor man overgår til ny EPJ. Regionerne har adgang til løsningerne via Sundhedsjourna-
len, som man dog ikke anvender så meget i praksis.  

2 Status på implementeringsplaner/tidsplaner i kommunerne v. alle 

Jeanette orienterer om, at der er programstyregruppemøde i morgen, hvor der efterspørges 
tidsplaner fra kommunerne. 
 
MedCom har efterspurgt releaseplaner fra EOJ-leverandørerne og – på vegne af KL – rykket for 
en tilbagemelding på tidsplan. 
 
Det, vi ved, er: 

• Alle tre EOJ-leverandører er i gang med udvikling. 
• Certificering af FSK er planlagt til uge 3 2022. 
• Cura: Forventer implementering af FSK fra uge 7 2022. Tidsplan for aftaleoversigt er un-

der planlægning. 
• KMD: Planlægger samlet release af både FSK og aftaleoversigt. Tidsplan er under plan-

lægning. 
• Dedalus: Forventer 1. release til kundetest i Sønderborg kommune 1. februar 2022 og 3 

mdr. herefter aftaleoversigt.  
 
Lærke bemærker, at det er afgørende for deres tidsplaner, at certificeringsdatoer og de juridi-
ske afklaringer ikke udsættes yderligere. 

3 Opfølgning på krav om ’assignedPerson’ for ’Aftaleansvarlig’ ved upload af aftaler 

v. SDS 

Der er sendt opfølgende mail ud om emnet den 26/11-21: 
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FSK: Løsningen forbliver, som den er på nuværende tidspunkt. assignedPerson-elementet er 
SHOULD og derved tilladt at udelade. 
 
Aftaleoversigt: Samme løsning for aftaleansvarlige author-element, hvor assignedPerson er 
SHOULD og derved tilladt at udelade. 
 
Der var på mødet ingen uddybende spørgsmål. 
 
Opdatering af dokumentation: I mailen fremgår det også, at MedComs dokumentation er ble-
vet opdateret og med hvilke opdateringer. 
 
Der spørges på mødet ind til ændringen vedr. kravet om at vise relation ved forældremyndig-
hedshaver. Thea svarer, at ændringen er tilføjet ultimo november 2021 ifm. test af sundhed.dk, 
og hvor der var enighed med SDS om, at det ikke var nødvendigt at vise relationen. 

4 Opfølgning på logningskrav v. læsning af Fælles Stamkort med/uden brug af sy-

stemkald 

Jeanette præsenterer det, som Kathrine/SDS har sendt ud som opfølgning på de spørgsmål, der 
har været til logningskravene ifm. læsning af FSK, samt et uddybende spørgsmål fra Systematic 
og tilhørende svar fra SDS (se slide 18).  
 
Svarene gælder for nuværende. Der er aktuelt – i regi af MinLog2 - afklaringer i gang vedr. hvor-
når, der skal logges, og hvad logningen skal indeholde. Eftersom vi ikke kan afvente denne afkla-
ringen, fortsætter vi – indtil videre - med den løsning, der tidligere er meldt ud. Dog må der for-
ventes at kunne komme nye krav, der skal efterleves.  

5 Procedure for teknisk support v. SDS 

MedCom har modtaget flere forespørgsler ift. hvem man kontakter ved spørgsmål.  
 
SDS har stort ønske om at hjælpe leverandørerne. Man kan derfor altid skrive til Kjeld (kfr@la-
keside.dk) og Kathrine (krno@sundhedsdata.dk) ved spørgsmål. 
 
Hvis der er tale om en teknisk udfordring på NSP, kan henvendelsen ske direkte til NSP support. 
Orientér eventuelt SDS, når supporthenvendelsen er oprettet. 
 
SDS vil også gerne stå klar til at hjælpe ved de første live-tests, såfremt de orienteres herom. 

6 Eventuelt 

Kort opfølgning på fejl i validering på metadata: Alle leverandører modtog den 26/11-2021 be-
sked om nogle manglende valideringer i NSP testmiljøerne ved upload/aflevering af aftaler, som 
kunne være et problem for de leverandører, som – på det tidspunkt – var certificerede til at af-
levere aftaler. Fejlen har ikke haft konsekvens for EOJ-leverandørerne, men har fx medført 
nogle ændringer i Region Hovedstaden. Tine bemærker, at der ikke er tale om ændringer i kra-
vene men en validering, som ikke var aktiveret i testmiljøerne.  
 

Ny mødedato: 31/1-22 kl. 14-15.15. MedCom indkalder. 
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