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Dagsorden 31. januar 2022 kl. 14.00-15.15

1. Gensidig orientering v. MedCom og SDS

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

3. Systemintegrationstest- status og arbejdsgang for tilbagemelding v. alle

4. Orientering om mulighed for at tilgå Fælles Stamkort fra fælles hjælpemiddelcentral. v. SDS. 

5. Orientering om kommunikationsindsats v. SDS

6. Eventuelt

Herunder næste møde

+ Skift af cpr. 

+ virtuelle 

aftaler 
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1. Gensidig orientering/MedCom 



Blandet vedr. implementeringsstøtte fra  MedCom
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• Nyt vedr. SOR administration i kommunerne (opfølgning fra sidste møde, den 15. dec.)

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

− Status for udvikling af snitflade mellem FK-Org- SOR forventes den 17. dec. (kender ikke til afgørende nyt vedr. tidsplan)

− 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 – er i proces! 

• Lovgivning vedr. Deling af servicelovsaftaler er vedtaget. (træder i kraft 1. marts 2022) LINK

• »§ 13. Til brug for planlægningen af aftaler kan kommunalbestyrelser videregive oplysninger til Sundhedsdatastyrelsen om, hvornår en borger modtager 

forebyggende hjemmebesøg efter § 79 a i lov om social service og omsorg m.v. efter §§ 83-84 og 86 i lov om social service, med henblik på behandling, herunder 

opbevaring, i den fælles digitale infrastruktur, jf. § 193 b i sundhedsloven. Videregivelsen kan ske automatisk og uden borgerens samtykke.

• Stk. 2. En borger kan ved tilkendegivelse frabede sig, at der indhentes oplysninger i den fælles digitale infrastruktur, som er videregivet til Sundhedsdatastyrelsen i 

medfør af stk. 1, jf. sundhedslovens § 42 a, stk. 5, og § 42 b, stk. 2.«

• Min spærring: 

o Der arbejdes på en løsning til fremsøgning af kommunale behandlingssteder (ligesom for andre sektorer) 

• Knapløsning til Sundhedsjournal: 

o Test og certificering i gang af EOJ leverandørerne. Her igennem får kommunerne adgang til stamkort og aftaleoversigt. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2619


Status for mobilisering i kommunerne 
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Udbud for de 11 sjællandske kommuner er på plads! 

96 kommuner har bestilt Et Samlet Patientoverblik hos deres EOJ-leverandør.

Pt. Ukendt status vedr. udbud: Horsens og Læsø kommuner 

Her vil Danmarkskort blive tilgængelige for kommunernes idriftsættelse af

Fælles Stamkort

Aftaleoversigt: 

Status for implementering – MedCom

MedCom følger op med tidsplan for Fælles Stamkort (Cura kommuner) 

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


Andre aktuelle emner 

6

• Information udsendt til projektlederne:

• Den 7. jan: Kort nyt om Et Samlet Patientoverblik 

o Startpakke - databehandleraftale-skabelon klar og opdateret drejebog 

• Den 20. januar: Opfølgning på mail fra den 7. jan. 

o Databehandleraftale er nødvendig i forhold til Aftaleoversigt (er ikke en underdatabehandleraftale)

o Databehandleraftale kan vente til tidspunkt for aftaleoversigt er klar. – (men ok at kommuner sender 

på forhånd) 

• Den 28. januar: Invitation til kort webinar 7. feb. om teknisk forberedelse til Fælles Stamkort

o Målrettet Cura kommuner. Optages og kan rekvireres. 



Status for test og certificering 
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EOJ Leverandør Fælles Stamkort Aftaleoversigten

Nexus / KMD Certificering i proces Test og certificering i proces

(Godkendt til at hente aftaler)

Vitae/ Dedalus

Cura Systematic



Aktuelle spørgsmål vedr. test/certificering v. standardteam
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• Skift af Cpr. nummer og brug af Fælles Stamkort og Aftaleoversigt.
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1. Gensidig orientering /SDS

• Status på leverancer NSP + Sundhed.dk 

• Status på tidsplaner for andre sektorer 

• Virtuelle aftaler 



Information om virtuelle aftaler 
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• CoVid19 erfaringer har medført større brug og dermed fokus på deling af virtuelle 

aftaler: (fra mail videresendt af Iben Søgaard, den 28. jan. ): 

• Alle henvisninger til afsnit nedenstående er til CDA-standarden for Aftaler (DK-APD 

2.0.1) 

o Hvis Aftalen er placeret på patientens hjemadresse, sættes “participant @typecode til “SBJ” som beskrevet 

i afsnit 5.3.1

o I playingEntity->name afsnit 5.3.3 tabel 14 sættes en beskrivende tekst om mødestedet, hvilket kunne 

være “Virtuel aftale” eller anden beskrivende tekst således patienten og sundhedsfaglige kan se der ikke 

skal mødes op personligt.

o Der er ikke mulighed for at give en reference/link til den virtuelle aftale, det skal foregå via de kanaler der 

foregår i dag.
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2. Status for tidsplaner i kommunerne
v. alle



Status for EOJ leverandørerne  
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• Samarbejde med KL: 

o På vegne af KL sendt rykker ang. tidsplan fra leverandørerne dec. 

o KL dialogmøder med EOJ leverandører

• Fra Programstyregruppe dec.: 

o Region Nord spørger: Kan kommunernes implementeringsplan koordineres til regionernes? 

• Status pt. kendt af MedCom:  

▪ Cura: 

− Implementering af Fælles Stamkort fra uge 9/2022. 

− Tidsplan Aftaler under planlægning- forventet implementering 4. kvartal 2022

▪ KMD Nexus: 

− Tidsplan under afklaring og planlægning. Pilotafprøvning i Silkeborg. Forventer samlet release af både 
Fælles Stamkort og Aftaleoversigt. 

▪ 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. Systemintegrationstest 
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Hvornår og hvordan meldes resultat til SDS

• Hvornår og hvordan meldes resultat til SDS

• En systemintegrationstest er en forudsætning før kommunerne kan kobles på: 

• Test af Et Samlet Patientoverblik - Et samlet patientoverblik - Global Site (nspop.dk)

Systemintegrationstest

Dette er en egen test af systemet, der sikrer, at forretningsreglerne for servicen er overholdt samt at de tekniske spilleregler for 
tilslutning af systemer til den Nationale Service Platform er overholdt.
De tekniske spilleregler er beskrevet i tekniske implementeringsvejledninger:

Her sikrer systemet ved en egen test, at forretningsregler er overholdt samt at de tekniske spilleregler for tilslutning af systemer til den 
Nationale Service Platform er overholdt.
De tekniske spilleregler er beskrevet i tekniske implementeringsvejledninger:
Teknisk Implementeringsvejledning Fælles Stamkort
Teknisk implementeringsvejledning Aftaleoversigt

Forretningsregler er beskrevet i de forretningsrettede implementeringsvejledninger:
Indhold og forretningsregler Fælles Stamkort
Indhold og forretningsregler Aftaleoversigt

https://www.nspop.dk/display/ESP/Test+af+Et+Samlet+Patientoverblik#TestafEtSamletPatientoverblik-Systemintegrationstest
https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=102370146
https://www.nspop.dk/display/ESP/Teknisk+implementeringsvejledning+Aftaleoversigt
https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=102372703
https://www.nspop.dk/display/ESP/Indhold+og+forretningsregler+Aftaleoversigt
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4. Orientering om mulighed for at tilgå

Fælles Stamkort 
fra fælles hjælpemiddelcentral v. SDS  
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Når flere kommuner anvender samme løsning 

• § 60 selskab

• Fælles databehandleraftale 
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5. Opfølgning på kommunikationsindsats 
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: 10. marts kl. 14.00-15.15 


