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Dagsorden 20. maj 2021 kl. 13.00- 14.00
101 Fællesmøde EOJ leverandører, SDS & MedCom

1. Gensidig orientering

• Status på implementeringsstøtte v. MedCom

• Bølgeplaner – hvad er status?

• Kommunal adgang til SOR

• TEAMS-kanal for de kommunale projektledere

• Opfølgning på ØA-forpligtelse for udbudskommuner

• Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. SDS

• Status på tidsplaner v. SDS

• Orientering om leverancer vedr. FSK v. SDS

2. Eventuelt
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Opfølgning efter sidste møde

• Test møde den 4. maj: 

– Test2 miljø opdatering udsat 

– Dokumentation vedr. trust er opdateret på nspop og tilrettet i drejebogen. 

– Silkeborg kommune har ”test- læst” 

– Liste med testpersoner eftersendes 

• Proces for kommunernes tilslutning til løsningerne

– Møder planlagt med hver EOJ leverandør
• DXC – afholdt 17. maj 2021

• KMD – planlagt 21. maj 2021

• Systematic planlagt 25. maj 2021
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1. Gensidig orientering 



Orientering fra MedCom
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• Bølgeplaner – hvad er status?

• Kommunal adgang til SOR

• TEAMS-kanal for de kommunale projektledere

• Opfølgning på ØA-forpligtelse for udbudskommuner



Status for implementering i kommunerne 
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• Bestilt løsninger hos leverandør
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• Obs. status er foreløbige! 

Ibrugtagning 
Stamkort 

Status for implementering i kommunerne 
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• Obs. status er foreløbige! 

Ibrugtagning Aftale-
oversigt 

Status for implementering i kommunerne 



SOR kommunal adgang
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Københavns kommune

Aarhus kommune

Aalborg kommune

Esbjerg kommune

Varde kommune

Nordfyns kommune

Gladsaxe kommune

Hillerød kommune

Gribskov kommune

Odder kommune

Norddjurs kommune

Hørsholm kommune

Langeland kommune

Vejen kommune

Sorø kommune

Silkeborg kommune

Sundhedsdatastyrelsen har gjort det muligt for kommunerne 

at få adgang til SOR

Adgangen for kommunerne sker i etaper.

• 1. Etape =  er 4 store kommuner og kommuner som skal 

implementere Et Samlet Patientoverblik i 3. kvartal som får  

adgang inden sommerferien 2021

• Udpegningsbrev om SOR ansvarlige er sendt fra KL til 

berørte kommuner den 18. maj. 

• Planlægning af undervisning i gang- afholdes i uge 24



TEAMS kanal til sparring
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• Ca. 40 deltagere aktuelt

• 2 spor: 

o Fælles Stamkort

o Aftaleoversigt 

• Spørgsmål til SOR, certifikater



ØA forpligtelse 
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• Melding fra KL efter programstyregruppemøde den 22. april: 

o OK til senere ibrugtagning for kommuner i udbud 

o Der skal følges på på tidsplan

• Er meddelt til de pågældende kommuner



Orientering fra SDS
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• Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. SDS

• Status på tidsplaner v. SDS

• Orientering om leverancer vedr. Fælles Stamkort v. SDS
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5. Evt. 
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Næste møde 

• Planlagt 9. juni 2021 kl. 14.45- – 15.30? 
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