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Dagsorden 11. november 2021 kl. 14.00-15.15
16. Fællesmøde EOJ-leverandører, SDS & MedCom

1. Gensidig orientering v. MedCom og SDS

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

3. Opfølgning på krav om ‘assignedPerson’ for aftaleansvarlig ved upload af aftaler v. SDS

4. Begrænsning på antal pårørende på sundhed.dk 

5. Eventuelt

Herunder næste møde
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1. Gensidig orientering 



Implementeringsstøtte v. MedCom
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o Nyt vedr. SOR-ansvarlige i kommunerne og uddannelse 

• Sidste hold er undervist i uge 41. 

• Der efterspørges vejledning til SOR enheder med lokationsnumre! MedCom er igang med at udarbejde en 

vejledning. 

• MedCom får en del henvendelser vedr. SOR fra kommunerne

• Spørgsmål vedr. Fælles Stamkort – fra Cura kommuner, herunder roller 

o Nyhedsbrev og ny version af Drejebog (er stadig) på vej til kommunale projektledere: 

▪ SOR oplysninger på private leverandører

▪ Præcisering af tekst vedr. Trustaftaler

▪ Opdatering af tekst vedr. Første skridt, Tilslutning og Databehandleraftale. (her er nyt på vej fra SDS)

▪ Orientering om indsamling af implementeringsplaner i kommunerne



Input fra kommuner vedr. roller til Fælles Stamkort
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Rollenavn Rollebeskrivelse Notation som indsættes i SOSI IdKort ved 

udstedelse

nspSundAssistR1 Giver ret til at læse, i Fælles Stamkort (FSK) urn:dk:healthcare:national-federation-
role:code:41001:value:SundAssistR1

nspSundAssistR2 Giver ret til at læse til Aftaler, FSK og 
Planer og Indsatser

urn:dk:healthcare:national-federation-
role:code:41002:value:SundAssistR2

Giver det mening med 2 roller, hvis alle er nødt til at få rolle 2, for at kunne opdatere 

Fælles Stamkort?



Andre input fra kommuner
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o Behov for ‘tegnsprog’ under Forestrukken Sprog 

o Vejledning til brug af pårørende typer: 

▪ Brug af datter, søn og barn

▪ Brug af forældre, mor og far 



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

(Lovforslag fremsat 10. nov. 2021, herefter 1., 2. og 3. behandling) 

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

standardteam

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

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

https://www.folketingstidende.dk/samling/20211/lovforslag/L63/index.htm


Status på leverancer fra SDS



Leverancer

• System til system kald Fælles Stamkort (mangler en afklaring af 
hvordan Min Log skal benyttes) 

• Adviseringsservice – Er på test 2, skal testes sammen med parterne.

• Migreringsservice - Er på test 2, skal testes sammen med parterne.



Opmærksomhedspunkt

Forkert ISO standard er benyttet til Fælles stamkort

• Bla. Tegnsprog mangler 

• Rettes i næste version.
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2. Status for tidsplaner i kommunerne
v. alle



2. Tidsplaner 
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Præsentere tidsplan til programstyregruppemøde 16. dec. 

• MedComs viden om status: 

• Cura : fra sidst i nov. 2021 kan MedCom kontakte Cura kommuner ang. 

tidsplan for ibrugtagning af Fælles Stamkort – Aftaleoversigt? 

• Nexus: afprøvning/pilot i Silkeborg ultimo 21– herefter lægges 

udrulningsplan – hvornår skal MedCom spørge kommunerne? 

• Dedalus: forventer ansøgning til certificering ved udgang af 2021

- hvornår skal MedCom spørge kommunerne? 
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3. Opfølgning på ‘assignedPerson” 
Aftaledeling 
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4. Antal pårørende på Sundhed.dk 



4. Antal pårørende på Sundhed.dk 

15

• Forespørgsel begrænsning af antal pårørende på Sundhed.dk – forslag 

om 20. 

• Sundhed.dk = Der bliver ikke begrænsning - Flere sider til visning hvis 

mere end >30 pårørende  
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5. Evt. og nyt møde 



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

• Nyt møde: 15. dec. eftermiddag – eller 10. januar 2022? 


