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Dagsorden 9. juni 2021 kl. 14.45-15.30
12. Fællesmøde EOJ-leverandører, SDS & MedCom

1. Gensidig orientering

• Status på implementeringsstøtte v. MedCom

• Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. SDS

• Status på leverancer på NSP v. SDS

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

• Opfølgning på møder vedr. tilslutning v. MedCom

2. Konsekvenser af forsinkede leverancer, herunder eventuel kommunikation til kommunerne v. alle

3. Håndtering af ”lokation” i EOJ-systemet v. alle

4. Timing af indsatser i kommunen v. alle

5. Eventuelt
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Opfølgning efter sidste møde

• Test møde den 4. maj: 

– Liste med testpersoner eftersendes? 

• Udskydelse af ØA-forpligtelsen eller dispensation

– Afklaring hos implementeringsstyregruppen?
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1. Gensidig orientering 



Status på implementeringsstøtte v. MedCom
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• SOR-uddannelse

• Kommunikation til kommunerne

• Kommuner, som ikke har bestilt løsningerne

• Danmarkskort på MedComs hjemmeside



SOR-uddannelse
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• Alle 16 kommuner har udpeget SOR-ansvarlige

• Program, Guide og vejl. til oprettelse af SorDecentral rolle udsendt 7/6

• Online undervisning afholdes 14/6 fra 09.30-12.30

• Velkomst

• Anvendelsesområder for SOR-data i kommunerne

• Fakta omkring SOR

• SOR-brugerguide til kommunerne

• Support til SOR for kommunale administratorer

• Forberedelse til spørgetime

• Eventuelt

• Efterfølgende spørgetime afholdes 17/6 fra 10.00-11.00

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



Kommuner, som ikke har bestilt løsningerne
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• 79 kommuner har bestilt løsningerne hos deres EOJ-leverandør

• 12 kommuner er i udbud og har derfor ikke bestilt

• 3 kommuner er en del af DSD (Det Storkøbenhavnske 

Digitaliseringsfællesskab) og mangler afsluttende 

kontraktforhandling med leverandør

• Resterende kommuner rykket for svar den 4/6



Danmarkskort på MedComs hjemmeside 
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• https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner/status-for-implementering

https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner/status-for-implementering


Orientering fra SDS

9

• Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler 

o Lovforslag er under forberedelse til høring (forventeligt fra medio juni 2021). 

Det forventes at blive udvalgte paragrafgrupper under serviceloven, der 

medtages i aftaleoverblikket. 

• Status på leverancer på NSP v. SDS

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



Opfølgning på møder vedr. tilslutning v. MedCom
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• Møder afholdt med hver EOJ-leverandør (17., 21. og 25. maj)

• Dokument  over opgavefordeling udarbejdet

o EOJ-leverandør hjælper kommunerne med oplysninger om forventet brug og belastning

o EOJ-leverandør svarer på, om løsningen benytter lokalt eller centralt repository og herunder sammenhæng 
til databehandleraftale

o EOJ-leverandør laver systemintegrationstest, som sikrer, at forretningsregler overholdes

o EOJ-leverandør sørger for alle teststeps

o EOJ-leverandør laver releasetest 

o Afklaring af, om hver enkelt kommune skal have adgang til testmiljø, eller om det gøres én gang pr. EOJ-
leverandør?

o EOJ-leverandør skal sikre, at det OCES-certifikat, som anvendes, indeholder det samme CVR-nummer, som 
er benyttet i tilslutningsaftalen for kommunen

o Spørgsmål/kommentarer til det udsendte dokument?
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2. Konsekvenser af forsinkede leverancer, herunder 

eventuel kommunikation til kommunerne



Konsekvenser af forsinkede leverancer
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• MedCom og SDS har modtaget en udmelding fra Systematic. 

• Har de øvrige EOJ-leverandører nye overblik over konsekvenserne af de 

forsinkede leverancer?

• Hvad og hvordan kommunikeres ud til kommunerne?
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3. Håndtering af ”lokation” i EOJ-
systemet 



Håndtering af ”lokation” i EOJ-systemet

14

• MedCom får henvendelser fra kommuner ift. hvor detaljerede de skal være 

ift. lokation og SOR. 

• Hvad hvis kommunen har en enhed, som har samme adresse som en anden 

enhed (fx en sygeplejeklinik, som har samme adresse som 

Hjemmesygeplejen Øst i kommune X). Skal denne sygeplejeklinik oprettes? 

• MedCom vil gerne have en tilbagemelding fra EOJ-leverandørerne på, om 

leverandørerne peger på adressen fra SOR eller adressen på organisatorisk 

enhed i EOJ-systemet?
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4. Timing af indsatser i kommunen 



Timing af indsatser i kommunen 
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• Nogle kommuner er usikre på timing

o Hvornår de kan/bør kontakte Program for Et Samlet Patientoverblik (første skridt)?

o Hvornår de fx kan/bør bestille trustløsning?

o Hvornår de bør bestille certifikater?

o Ansøge om adgang til NSP-testmiljøer (hvis de skal det) mv.?

• Hvad kan/bør kommunerne lave forud for opgraderingen til den version, der 
indeholder løsningerne? 

• MedCom har brug for sparring for at kunne guide kommunerne ift. timing af 
de forskellige opgaver
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5. Evt. 
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Spørgsmål til visning af aftaler

I testeksempel ”DK-APD_Example_1_7_apd_region_all_day.xml” har aftalen kun en startdato, men ikke en 
slutdato: 

<effectiveTime>

<low value=”20210714000000+0200”/>
<high nullFlavor=”NI”/>

</effectiveTime>

Betyder det, at aftalen varer uendeligt, eller betyder det bare, at aftalen varer hele den pågældende dag?

Hvordan skal aftalen vises, når EOJ henter den ind?

Erfaringer fra piloten?
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Næste møde 

• Forslag: tirsdag den 29. juni 2021 kl. 14-15? 


