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Dagsorden 5. oktober 2021 kl. 14.15-15.30
15. Fællesmøde EOJ-leverandører, SDS & MedCom

1. Anvendelse af ’assignedPerson’ for ’Aftaleansvarlig’ ved upload af aftaler v. SDS
Standarden (APD-2.0.1) kræver, at der skal være en assignedPerson, som (SHALL) have et navn. 

Drøftelse af hvordan eventuelle udfordringer med at opfylde dette krav kan håndteres i praksis. 

2. Gensidig orientering v. MedCom og SDS

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

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

SDS ønsker tilbagemelding fra leverandørerne på hvor mange kommuner, de forventer, vil søge om adgang til NSP 

testmiljø

5. Eventuelt

Herunder næste møde
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1. Anvendelse af ’assignedPerson’ for ’Aftaleansvarlig’ ved 
upload af aftaler v. SDS

• Standarden (APD-2.0.1) kræver, at der skal være en assignedPerson, som (SHALL) 

have et navn. 

Drøftelse af hvordan eventuelle udfordringer med at opfylde dette krav kan 

håndteres i praksis. 
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1. Gensidig orientering 



Implementeringsstøtte v. MedCom
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• Nyt vedr. Status for kommunernes bestilling (83 har bestilt- uændret) 
• Fokus på opfølgning hos de 3 kommuner som ikke er omfattet af udbud  

• 1. møde i Kommune Referencegruppe afholdt den 2. sept. 

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)

Kommissorium godkendt. Dagsordner og referater er tilgængelige her: Referencegruppe Et Samlet Patientoverblik – MedCom

1. opgave SDS forespørgsel ang. Aftaler, som kommunerne forventer ikke at dele (trods lovhjemmel dertil). 

Efterspørger info om kommunikationsplan til borgere (indhold og timing) 

• Nyt vedr. SOR-ansvarlige i kommunerne og uddannelse 

• Sidste hold (41 kommuner) undervises denne uge

https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/referencegruppe-et-samlet-patientoverblik


Implementeringsstøtte v. MedCom
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• Nyhedsbrev har været på vej- men afventer fortsat:  

• Opfølgning databehandleraftale

• Opfølgning vedr. estimater vedr. Brug/belastning

• Præciseringer af dokumentation vedr. Trust

• Information om status for regioner og lægepraksis/speciallægepraksis 

• SOR opfølgning – private leverandører mm. 

• Lovgivning status (når dette er klart)

• Kommende aktivitet i samarbejde/koordination med EOJ lev: 

• Opfølgning i hver kommune vedr. Ibrugtagningstidspunkt (Danmarkskort) 



Gensidig orientering – fortsat 
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• 2.2 Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. MedCom 

(SDS) 

• 2.3 Status for/spørgsmål rejst ifm. test og certificering v. MedComs  

standardteam

• 2.4 Status på leverancer – NSP + Sundhed.dk v. SDS

• 2.5 Status på tidsplaner (regioner + almen praksis + speciallæger) v. SDS
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3. 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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4. 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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5. Evt. og nyt møde 



Evt. og dato for nyt møde 
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• Emner til evt.? 

• Nyt møde: 

• Forslag 11. nov. 14.00-15.15? 


