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Dagsorden 19. januar 2021 kl. 13.45- 15.30
8. Fællesmøde EOJ leverandører, SDS & MedCom

1. Gensidig orientering v. MedCom og SDS

• Status på implementeringsstøtte v. MedCom

• Opfølgning lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. SDS 

• Opfølgning fra sidste møde ved SDS på

2.        Ny version af Drejebog til kommunale projektledere

• Drejebogen er opdateret med fokus på afsnit om SOR. 

3.        Borgervendte ydelsesnavne

• Cura kommunerne opsætter borgervendte termer i EOJ-systemet til brug for Et Samlet Patientoverblik. 

• Kan vi hjælpe kommunerne med fælles lister/forslag med udgangspunkt i Fælles Sprog III?

4.        Migrering og adviseringsservice Fælles Stamkort v. Katrine, SDS

Ny version af beskrivelse har været til kommentering. 

5.         Evt. 
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1. Gensidig orientering 
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Status implementeringsstøtte MedCom

• Kickoff webinarer i samarbejde med EOJ leverandører: 

• CURA kommuner: afholdt den 10. dec. kl. 13.00 - 15.00

• DXC kommuner: Kickoff webinar den 14. jan. kl. 13.00-15.00

• Nexus kommuner: Kickoff webinar den 26. marts kl. 10.00-12.00 (- 12.30 buffer)

(Nexus kommuner foretrak marts - april)  

• Værktøjsmøde for alle kommuner med fokus på SOR opgaven – forventning ultimo februar

• Parathed i kommunerne: 

• Status for bestilt Aftaler og Stamkort hos EOJ leverandør: (85 har svaret- 63 har bestilt)

• Lovgivning servicelovsaftaler i proces: 

• I samarbejde med pilotkommuner og KL: 

• Fokus på hvilke §§ områder indenfor serviceloven, som bør være omfattet ved lovændring. 
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Status implementeringsstøtte MedCom

• Lovgivning - økonomiaftale og tidsplan betyder: 

• Forskellige scenarier for ibrugtagning af FSK og aftaleoversigten: 

• Fælles Stamkort 2021 – alle EOJ leverandører 

• Ibrugtagning aftaler: 

• Opdelte aftaler (sundhedslov 2021- servicelov 2022)  

• Begge typer aftaler fra 1.1.2022

• MedCom vil efterspørge bølgeplan for kommunerne.
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Opfølgning v. SDS 

• Spørgsmål til overordnet afklaring: 

• Hvordan er kommunernes forpligtelse til overholdelse af ØA aftale og udfordring vedr. 

servicelovsaftaler? 

• Opfølgning fra sidste møde: 

• Adviseringsservice til Aftaler 

• Præcisering af forretningsregler omkring kald til sikkerhedsservices 

• Rolletildeling og trust 
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Q4-20 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 →

Region Hovedstaden/Sjælland

Ibrugtagning Aftaleoversigt og Stamkort, 

oktober 2021

Aftaler fra 

LPS

afleveres

Aftaler kan 

vises

i LPS 

Stamdata vises og 

synkroniseres med LPS

Systematic

Teknisk leverance. Ibrugtagning 

Fælles Stamkort fra august 2021, 

afventer bølgeplan

DXC

Teknisk leverance. Fælles 

Stamkort klar til ibrugtagning, 

afventer bølgeplan

Alle LPS

Region Midt

KMD

ØA 

aftal

e

Region Syd

Region Nord

Teknisk leverance. ibrugtagning 

Fælles Stamkort fra august 2021, 

afventer bølgeplan

Go live Nord-EPJ Ibrugtagning 

Aftaleoversigt og 

Fælles Stamkort 

efteråret 

2022/foråret 2023
Ibrugtagning Aftaleoversigt fra januar 2022, afventer bølgeplan

Ibrugtagning Aftaleoversigt fra januar 2022, afventer bølgeplan

Ibrugtagning Aftaleoversigt fra januar 2022, afventer bølgeplan

Teknisk leverance

Teknisk leverance

Ibrugtagning Aftaleoversigt og Fælles 

Stamkort Q1-22

Ibrugtagning Aftaleoversigt og Fælles Stamkort, 

Q2/Q3-22 
Go live EPJ-SYD

Teknisk leverance

Teknisk leverance
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2. Opdateret drejebog 



9

Drejebog opdateret 

• Fokus på SOR opgaven og sammenhænge til andre organisationsregistre

• Kommentarer – rettelser?  
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3. Borgervendte ydelsesnavne
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Brug af borgervente ydelsesnavne

• Cura kommunerne opsætter borgervendte termer i EOJ-systemet til brug for Et 

Samlet Patientoverblik

• (= årsagstekst i aftaleoversigten) 

• Kan vi hjælpe kommunerne med fælles lister/forslag med udgangspunkt i Fælles 

Sprog III?
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4. Status migrerings og 
adviseringsservice Fælles Stamkort 
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Fælles Stamkort 
Status for migrerings og adviseringsservice 

• Ny version af beskrivelse har været til kommentering. 

• Spørgsmål fra MedCom til EOJ leverandører:

– Forventer EOJ leverandører at udvikle migreringsservice

– Vil det være kommunespecifikt om den anvendes/skal tilkøbes? 
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5. Evt. 
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Næste møde 

• Forslag dato for næste møde: 

• 1. marts 2021 kl. 13.00-14.30 

• Forslag til emne næste møde: 

• Håndtering af lovgivning GDPR og borgerens ret til at frasige sig deling af data


