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Dagsorden 15. december 2021 kl. 14.00-15.15
17. 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’ v. SDS

4. Opfølgning på logningskrav v. læsning af Fælles Stamkort v. SDS

5. Procedure for teknisk support v. SDS

6. Eventuelt

Herunder næste møde
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1. Gensidig orientering/MedCom 



Implementeringsstøtte v. MedCom
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• Nyt vedr. SOR administration i kommunerne

o Der er SOR administratorer i alle kommuner

o Efterspørgsel på sammenhæng mellem SOR – FK-Org- Behandlingsstedsregister- EOJ organisationer

− Status for udvikling af snitflade mellem FK-Org- SOR forventes den 17. dec. 

− Opdatering af SOR’s hjemmeside målrettet kommunerne på vej
o Efterspørgsel på sammenhæng mellem opsætning i SOR – og elektronisk kommunikation

− MedCom har lavet 1. udkast til en vejledning som er i høring hos leverandører og samarbejdsparter 

• Mange spørgsmål fra kommunerne til roller, rettigheder og certifikater 

o Primært efter frigivelse af Cura version, som er klargjort til Fælles Stamkort

o Roller og rettigheder til læsning og opdatering

o Derfor en Q & A udarbejdet i samarbejde med SDS og EOJ leverandører 

o NB: Brug vejledning fra egen EOJ leverandør om roller, rettigheder og opsætning



Status for mobilisering i kommunerne 
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Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

KMD Nexus 14 (14) 2 (2) 19 (19) 11 (11) 5 (5) 52
Columna Cura 15 (14) 4 (4) 2 (2) 7 (7) 5 (5) 33
Vitae/Dedalus 1 (1) 1
Udbud 11 (1) 1 1 13

I alt 29 (28) * 17 (7) 22(22) 19 (18) 11(10) 98 (85)

85 kommuner har bestilt Et Samlet Patientoverblik hos deres EOJ-leverandør. 
Tal i parentes = har bestilt løsningerne hos leverandør. En af udbudskommunerne i Sjll. har 
bestilt hos nuværende EOJ-leverandør. 
*Vallensbæk afventer fortsat bestilling gennem DSD-samarbejdet. 

Status for implementering - MedCom
Her vil Danmarkskort blive tilgængelige for kommunernes idriftsættelse af
Fælles Stamkort

Aftaleoversigt

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


Status: Lovgivning til deling af servicelovsaftaler
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o Lovforslaget er fremsat 10. nov. 2021
▪ 1. behandling den 25. nov. 2021

▪ 2. behandling den 14. dec. 2021

▪ 3. behandling den 21. dec. 2021

o Lovbehandlingen kan følges her

Servicelovsaftaler under følgende paragraffer: 

o § 79a. Forebyggende hjemmebesøg

o §83 og §83a hjemmehjælp og rehabilitering

o §84 Midlertidigt ophold og afløsning

o §86 Træning efter serviceloven 

o Ændring: Træder i kraft 1. marts 2022 og ikke 1. januar 2022

Håndtering af besøg 
som er sammensat af 

flere ydelser fra 
forskellige  

paragrafområder
- En potentiel 

udfordring

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


Andre aktuelle emner for kommunerne
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o Der afventes en samlet pakke fra SDS for kommunernes tilslutning, som er mere enkel. 

o Tilslutningsaftale, databehandleraftale, trust mv.

Min spærring: 

o Løsning er endnu ikke forberedt til de kommunale organisationer (kommune org. SOR mangler)



Aktuelle spørgsmål vedr. test/certificering v. standardteam
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ikke noget aktuelt

• Certificering af Fælles Stamkort – planlagt i dec. 2021- men er skubbet frem til 
uge 3 2022 af MedCom.

Årsag: Ressourcer skal prioriteres til CDA udvikling i graviditetsprojekt
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1. Gensidig orientering /SDS



Status andre sektorer 
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• Almen praksis: Har delt aftaler siden oktober 2021. Forventer at kunne vise aftaler i Q2 2022, mens Fælles Stamkort 
forventes ibrugtaget ultimo 2022. 

• Speciallæger: Forventer at dele aftaler fra 11. januar 2022. 

• Region Hovedstaden og Sjælland: Forventer ibrugtagning af Aftaleoversigt i marts 2022. Tidsplanen for Fælles 
Stamkort er under revidering. 

• Region Midtjylland: Forventer ibrugtagning af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort i Q1 2023. Deler dog fortsat aftaler 
via opkoblingen fra pilotafprøvningen. 

• Region Nordjylland og Syddanmark: De to regioners tidsplaner er fortsat under revidering. Region Nordjylland deler 
fortsat aftaler via opkoblingen fra pilotafprøvningen, dog kun til forventet marts 2022, hvor man overgår til ny EPJ. 
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2. Status for tidsplaner i kommunerne
v. alle



Status for EOJ leverandørerne  
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• Kommuner: 

o Alle 3 EOJ leverandører (Cura/Systematic, Nexus/KMD, Vitae/Dedalus) er i gang med udvikling

o testes og certificeres af MedCom

▪ Certificering af Fælles Stamkort – planlagt i dec. 2021- men er skubbet frem til uge 3 2022 af MedCom.

Årsag: Ressourcer skal prioriteres til CDA udvikling i graviditetsprojekt

o MedCom afventer releaseplaner fra alle EOJ leverandører

o Der er sendt (KL) rykker ang. tidsplan fra leverandørerne i sidste uge 

o Det, vi ved, er: 
▪ Cura: Forventer implementering af Fælles Stamkort fra uge 7/2022. Tidsplan Aftaler under planlægning

▪ KMD Nexus: planlægger samlet release af både Fælles Stamkort og Aftaleoversigt. Tidsplan under 
planlægning

▪ Dedalus forventer 1. release til kundetest i Sønderborg kommune 1. februar 22 og 3 mdr. herefter 
aftaleoversigt. Kommuner opfordres til at bestille. 
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3. Opfølgning på ‘assignedPerson” 

Fælles Stamkort 
Aftaledeling 
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Stamkort Aftaler

Samme løsning er der for aftale ansvarlige author-elementet hvor 
assignedPerson-elementet er SHOULD og derved tilladt at udelade helt.

<author>

<time value="20211115160724+0100"/>

<assignedAuthor>

<id assigningAuthorityName="SOR" extension="1234

56789" root="1.2.208.176.1.1"/>

<assignedPerson nullFlavor="NI"/>

<representedOrganization>

<name>Eksempel navn</name>

</representedOrganization>

</assignedAuthor>

</author>

Løsningen forbliver som den er på nuværende tidspunkt, med henblik på 
ikke at sætte nye krav til leverandørernes implementering af stamkort:
Stamkortet skal derfor være som nedenstående hvor assignedPerson-
elementet er SHOULD og derved tilladt at udelade helt.

<author>

<time value="20211115160724+0100"/>

<assignedAuthor>

<id assigningAuthorityName="SOR" extension="

1126211000016009" root="1.2.208.176.1.1"/>

<assignedPerson nullFlavor="NI"/>

<representedOrganization>

<name>Fælles Stamkort udstedelse</name>

</representedOrganization>

</assignedAuthor>

</author>

AssignedPerson
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Opdateret dokumentation fra MedCom:

Til hver af standarderne er et link til de mapper, hvor dokumentation, testprotokoller og eksempler findes. For hver mappe er det noteret, hvilke dokumenter, der er 
ændringer/tilpasninger i og hvilke ændringer/tilpasninger der er udført.

PDC-DK

Dokumentation
http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/PDC/Dokumentation/

- Den aktuelle errata ligger i denne mappe
- Uændret PDC-DK v.2.0 dokumentation

Testprotokol
http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/PDC/Testprotokol/

- PDC-DK_2_0_Testprotokol_v1.1.1 er nu den gældende testprotokol for modtagelse af stamkort
o Ændret, således det ikke er påkrævet at vise relationen ved forældremyndighedshaver.
o Opdateret eksempler.

Eksempel
http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/PDC/Eksempler/2.0/PDC-DK_2_0_Testprotokol_v1.1.1/

- I forbindelse med testprotokol 1.1.1 er eksemplet ’PDC20_Example-maximum_data_differentNarrativeText.xml’ tilføjet

APD-DK

Dokumentation
http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/Appointment/Dokumentation/

- Den aktuelle errata ligger i denne mappe
- Uændret APD-DK v.2.0.1 dokumentation

http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/PDC/Dokumentation/
http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/PDC/Testprotokol/
http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/PDC/Eksempler/2.0/PDC-DK_2_0_Testprotokol_v1.1.1/
http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/Appointment/Dokumentation/
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Opdateret testprotokol modtagelse Aftaler MedCom:

APD-DK_2_0_1_Testprotokol_Modtagelse_v1_6.docx er nu den gældende testprotokol for modtagelse af aftaler. Følgende er et udklip fra ændringsoversigten i testprotokollen

”I denne version indhold blevet præciseret, uddybet og enkelte steder er nyt tilføjet. 
• Særligt i afsnit 3.3 og 3.4 er de tidligere teststeps blevet udpenslet, således der for hver eksempelfil er noteret, hvad der som minimum skal vises. Herunder er beskrevet hvilke øvrige justeringer 

der er foretaget:
o Afsnit 1.2: Præciseret eksempler og testeksempel oversigt.

o Afsnit 1.3: Tilføjet link for ’Teknisk implementeringsvejledning Aftaleoversigt: Visning af felterne i Aftaleoversigten’
o Afsnit 2: Præciseret, hvem der er ansvarlig for udfyldelse af tabeller
o Afsnit 3:

§ Præciseret links, således det er mere overskuelige
o Afsnit 0:

§ Uddybet test step 1.2 med test step 1.3-1.7
§ Tilføjet test step 1.8 om beskrivelse af lokal håndtering af aftaler.

o Afsnit 3.2:
§ Præciseret test step 2.1 og tilføjet eksempel
§ Præciseret det tidligere test step 2.2 til 2.3 og 2.4

o Afsnit 3.3:
§ Uddybet og præciseret det tidligere test step 3.1 med 3.1 – 3.7 for at gøre det mere overskueligt både ved egentest og ved certificering

o Afsnit 3.4:
§ Uddybet og præciseret de tidligere test steps i dette afsnit for at gøre det mere overskueligt både ved egentest og ved certificering.”

• Eksempel
• http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/Appointment/Eksempler/2.0/

• - Tilpasset den narrative tekst i eksemplerne
• - Opdateret oversigten over eksempler.

http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/Appointment/Eksempler/2.0/
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4. Opfølgning på MinLog v. læsning af 
Fælles Stamkort
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Opdatering brug af MinLog
For nuværende: (FOCES)

1) Der hentes opdateringer via systemkald til Fælles Stamkort 
(FOCES)

2) Relevant person slår op i en borgers stamkort i lokalt fagsystem 
(altså første opslag efter opdatering) 

a. Dette skal logges og vises via MinLog2

3) Relevant person slår op i lokalt fagsystem for at se efterfølgende 
på samme borger (men anvender ikke stamkortet hos SDS til 
opslaget) 

a. Dette skal logges i den lokale fagsystemlog. 

4) Relevant person slår op i stamkortet (MOCES) 

a. Dette skal logges i MinLog2

Der har i længere tid været et arbejde i gang med at undersøge hvordan 
alle parter skal bidrage til MinLog2, men dette arbejder er endnu ikke 
færdigt. Derfor fortsætter vi i Et Samlet Patientoverblik, med den løsning 
vi tidligere har meldt ud og afventer MinLog2 projektets resultater inden 
der skal tilrettes i vores løsninger.

NSPOP opdateres primo næste uge med eksempler på det ovenstående 
set up. 

Ved Moces: (fra Systematic – verificeret af SDS)

1) Der hentes opdateringer fra FSK via MOCES

a. NSP logger i minLog henting af data via det MOCES certifikat 
der hentes med

b. (FSK data gemmes i lokalt fagsystem)

1) Relevant person slår op i lokalt fagsystem for efterfølgende på 
samme borger at se borgerens data i det lokale fagsystem (men 
anvender ikke stamkortet hos SDS til opslaget) 

a. Dette logges i den lokale fagsystemlog. 
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5. Procedure for teknisk support, v. SDS
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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: 31. januar 2021 


