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Dagsorden 12. april 2021 kl. 13.00- 14.30
10. Fællesmøde EOJ leverandører, SDS & MedCom

1. Gensidig orientering 

• Status på implementeringsstøtte v. MedCom

• Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. SDS

• Status på tidsplaner v. SDS

• Status på ”Min spærring” til Fælles Stamkort v. SDS
• (NYT) Koordinering omkring kommuners tilslutning på NSP til Et Samlet Patientoverblik

2.     SOR-data i aftaleoversigt v. MedCom

o Status på SOR værktøjsmøde og opfølgningsaktiviteter

o Kommunernes opgave med vedligeholdelse af SOR

3. Anbefalinger til årsagstekster i aftaleoversigt v. MedCom

4. Evt. 

Næste mødedato, herunder forslag til emner.
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1. Gensidig orientering 
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Status implementeringsstøtte MedCom

• KICKOFF møder er nu afholdt for alle kommuner: 
• Cura kommuner – 10 dec. 2020

• DXC kommuner – 14. januar 2021

• KMD Nexus kommuner- 26. marts 2021

• Status for kommunernes bestilling af Et Samlet Patientoverblik hos 

EOJ leverandør:
• 66 kommuner har bestilt (15 kommuner i udbud) 

• =  status mangler for 17 kommuner - MedCom følger op. 

• Forpligtelser ØA for udbudskommuner afklares af KL næste styregruppemøde

• Fordeling på regioner: 

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

I alt 21/29 7/17 18/22 13/19 7/11 66/98
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Status implementeringsstøtte MedCom

• Bølgeplan for kommunernes implementering

• Spørgsmål til ibrugtagning del af spørgeskemaundersøgelse (opflg. på SOR) 

• Behandling af besvarelser og opfølgning på ”ikke-svar” er i proces! 
• Visualisering af bølgeplan for ibrugtagning

• Danmarkskort – Work In Progress

• Danmarkskort – eksempel på visning 

• ”bestilt løsninger” 
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Opfølgning v. SDS 

• Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. SDS

• Status på tidsplaner v. SDS

• Status på ”Min spærring” til Fælles Stamkort v. SDS
• Kan ændringen nå at indgå ved implementering 3. kvartal 2021?



7

Kommunernes tilslutning

• Tilslutning af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort herunder en række 

spørgsmål, som skal besvares som første skridt i tilslutningen. 

• Link: Tilslutning til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort - Et samlet 

patientoverblik - Global Site (nspop.dk)

• Hvordan opgaver skal fordeles mellem den enkelte kommune 

og leverandør vil vi gerne kortlægge i samarbejde med hver EOJ leverandør

• Derfor indkalder vi til møder i nær fremtid mellem EOJ lev. – SDS og 

MedCom 

Uddrag fra nspop: 

Tag kontakt til Program for Et Samlet Patientoverblik 

på Patientoverblik@sundhedsdata.dk og oplys følgende:

•Hvem er i (organisation og primære kontaktpersoner, samt 

kontaktinformation i form af e-mail og telefonnumre til 

primære kontaktpersoner)

•Formål med tilslutning til Fælles Stamkort og/eller 

Aftaleoversigten.

•Overordnet tidsplan for ønsket tilslutning.

•Forventet brug og belastning af løsningerne, herunder:

• Antal brugere der forventes at bruge 

løsningen.

• Antal forventede opslag på Fælles stamkort 

om dagen, herunder specifikt antal opslag 

mellem kl. 8 og 16 (hvor den hårdeste 

belastning er forventet)

• Antal forventede opslag på Aftaleoversigten 

om dagen, herunder specifikt antal opslag 

mellem kl. 8 og 16 (hvor den hårdeste 

belastning er forventet)

• Antal Aftaler der forventes delt med 

Aftaleoversigten pr. dag.

På baggrund af disse oplysninger vil Program for Et Samlet 

Patientoverblik tage kontakt til jer.

https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=121374863
mailto:Patientoverblik@sundhedsdata.dk


2. SOR-data i aftaleoversigt 

v. MedCom
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Anvendelse af SOR data i aftaleoversigten

o Status på SOR værktøjsmøde – afholdt den 2. marts 2021 

o Opfølgningsaktiviteter 

o Spørgeskemaundersøgelse om ”SOR- parathed”
o Henvendelser fra kommuner- relation til BSR

o Ønske fra nogle om selv at kunne vedligeholde SOR data

o Blanket løsning til SOR er for tung. 

o Kommunernes opgave med vedligeholdelse af SOR oplysninger

o Møde mellem KOMBIT, KL og SDS/SOR-

o Forventning om at etablere adgang til SOR for kommunerne via SEB 

snarest muligt

o Nærmere detaljer og proces er i afklaring
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3. Årsagstekster anbefalinger
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Anbefalinger til årsagstekster 

• Opfølgning fra sidste EOJ leverandørmøde. 

• MedCom har udarbejdet anbefalinger på baggrund af dialog med Frederikshavn, Aarhus 
og Silkeborg kommuner
– Overvejelser over hvilket niveau, der deles årsagstekst på. 

– Herunder hvad gør andre sektorer? 

• Resultat af proces: 
Opdatering af afsnit side 16 i Drejebog, samt tilføjelse af bilag med ydelsesoversigt 

Især brug af tekst til indsatskatalog til sygepleje anses for at være af høj værdi for samarbejdsparter

Bemærkninger? 
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5. Evt. 
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Næste møde 

• Forslag: 20. maj 2021 kl. 13.00 – 14.30? 


