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Dagsorden 23. august 2021 kl. 9.00-10.00
14. Fællesmøde EOJ-leverandører, SDS & MedCom

1. Gensidig orientering - v. MedCom og v. SDS

2. Indhentning af estimat for forventet brug af løsningerne, jf. ”første skridt”.

3. Visning af aftaler over flere dage (orientering/status) v. SDS

4. Aftaler oprettet i spærringsperiode (orientering/status) v. SDS

5. Status på implementeringsplaner/tidsplaner i kommunerne v. alle

6. Opfølgning på kommunernes behov for adgang til NSP testmiljø v. alle

7. Evt. herunder næste møde
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1. Gensidig orientering 



Gensidig orientering v. MedCom
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• Nyt vedr. Status for kommunernes bestilling (83 har bestilt)  

• Kommune Referencegruppe nedsat – 1. møde den 2. sept. Gruppen består af: 

Nord: Frederikshavn (Cura), Mariagerfjord (Nexus)

Midt: Aarhus (Cura), Silkeborg (Nexus)

Syd: Nordfyn (Nexus), Sønderborg (DXC)

Sjælland: Sorø (Nexus), Odsherred (Cura)

Hovedstaden: København (Cura), Gladsaxe (Nexus)

• Nyt vedr. SOR-ansvarlige i kommunerne og uddannelse (3 hold ; uge 36- 38- 40) 

• Lovhjemmel: Høring afsluttet 20. juli. SÆM behandler svar. (omfang: Servicelov: §79a, §83, §84, §86)

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65277


Gensidig orientering fra SDS
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• Information udsendt til implementeringsstyregruppe (videresendt til EOJ leverandører og kommunale projektledere) 

• ”Angående de udestående leverancer fra SDS vedr. Fælles Stamkort, kan det oplyses, at Fælles Stamkort er klar på test2-miljøet senest den 30. august 
2021. For at sikre at leverandørerne hurtigst muligt kan teste og blive certificeret har Sundhedsdatastyrelsen udviklet en testklient, som også er klar ved 
udgangen af august 2021. Åbningen af Fælles Stamkort i produktion er afhængig af opdateringen af Fælles Stamkort hos sundhed.dk, som forventes klar i 
oktober 2021.

•

• Som tidligere udmeldt skyldes forsinkelsen af leverancerne vedr. Fælles Stamkort, at SDS’ leverandører har været fuldt ud allokeret til opgaver vedr. Covid-
19, og de derfor ikke har haft mulighed for at påtage sig disse opgaver tidligere. 

•
Fejlen på MinSpærring-løsningen, som er en forudsætning for at almen praksis kan dele aftaler, er blevet udbedret den 10. august 2021. Det betyder, at 
almen praksis planlægger at åbne for aftaledeling i september 2021.”

• Status på tidsplaner (regioner + almen praksis + speciallæger) v. SDS 
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2. Indhentning af estimat for forventet 
brug - ”Første skridt” 



Estimat for forventet brug
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• Fra drejebogen (med udgangspunkt i nspop): 

• Når et fagsystem skal tilsluttes Fælles Stamkort og/eller Aftaleoversigten skal kommunen først og fremmest tage 
kontakt til Program for Et Samlet Patientoverblik (Sundhedsdatastyrelsen) og bl.a. oplyse om forventet brug og 
belastning af løsningerne. Hvis I ikke selv kan fremsøge disse oplysninger via jeres fagsystem, vil I kunne få hjælp til 
dette via jeres EOJ-leverandør.”

• KMD har til MedCom skrevet, at de ikke kan hjælpe med disse estimater før 

o i) pilotafprøvning er gennemført 

o ii) kommunen har lavet en analyse af, hvor mange brugere, som skal anvende et samlet patientoverblik. 

• På mødet ønskes en fælles drøftelse af, om der er brug for en omformulering/præcisering i formuleringen af teksten 
om første skridt. 
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3. Visning af aftaler over flere dage



Visning af aftaler over flere dage v. SDS
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• Status på udfordring med at aftaler over flere dage kun vises, såfremt 

aftalens starttidspunkt indgår i udsøgningsperioden
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4. Aftaler i spærringsperiode 



Visning af aftaler i spærringsperiode v. SDS

11

• I dokumentdelingsservicen aktiveres en borgers spærring for:

o oprettelsestidspunktet for aftalen [creationTime]

o aftalens starttidspunkt [serviceStart] og 

o aftalens sluttidspunkt [serviceStop]. 

• Det betyder, at aftaler oprettet i en spærringsperiode (herunder repeterende aftaler) 

ikke kan fremsøges/vises, selvom aftalen finder sted uden for spærringsperioden. 
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5. Status for tidsplaner i kommunerne
v. alle



Tidsplaner 
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• Timing for MedComs indhentning af tidsplaner hos kommunerne 

o Har leverandørerne input herom til os? 
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6. Opfølgning på kommunernes behov 
for adgang til NSP testmiljø



Adgang til NSP testmiljø
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• SDS ønsker tilbagemelding fra leverandørerne på, hvor mange kommuner, de 

forventer, vil søge om adgang til NSP testmiljø
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7. Evt. og nyt møde 



Evt. og dato for nyt møde 

17

• Emner til evt.? 

• Nyt møde: 

• Forslag 5. okt. kl. 14.15.- 15.30? 


