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Dagsorden 29. juni 2021 kl. 14.00-15.00
13. Fællesmøde EOJ-leverandører, SDS & MedCom

1. Gensidig orientering - v. MedCom og v. SDS

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

3. Opfølgning på kommunernes behov for adgang til NSP testmiljø v. alle 

4. Evt. herunder næste møde
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1. Gensidig orientering 



Status på implementeringsstøtte v. MedCom
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• Nyt vedr. SOR-ansvarlige i kommunerne og uddannelse

• Nyt vedr. Status for kommunernes bestilling

• Nyhedsbrev og opdatering af drejebog på vej

• MedCom Certificering i gang – Hente aftaleoversigt / KMD Nexus

• Derudover opfølgning på: 

• SDN – tilknytning af serviceadgange til aftalen ifm. ibrugtagning af FSK og Aftaleoversigt 

(via KMD)

• Ansøgning om adgang til services på NSP-produktionsmiljø



SOR-uddannelse
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• De første 16 kommuner har nu adgang og nogle har rettet til i SOR

• KL sender brev ud til resterende kommuner om udpegning 

af SOR ansvarlige i uge 26 (denne uge)

• Planen for online- undervisning af resterende kommuner:

• Hold 1 – uge 36

• Hold 2 – uge 38

• Hold 3 – uge 40 

• Samme mønster- undervisning mandag og opfølgende spørgetime torsdag

Københavns kommune

Aarhus kommune

Aalborg kommune

Esbjerg kommune

Varde kommune

Nordfyns kommune

Gladsaxe kommune

Hillerød kommune

Gribskov kommune

Odder kommune

Norddjurs kommune

Hørsholm kommune

Langeland kommune

Vejen kommune

Sorø kommune

Silkeborg kommune



Status for bestilling  

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

Der blev rykket for svar den 

4.6. 

Status 24. juni: 

82 kommuner har bestilt

12 udbud

2 afventer bestilling

2 ukendt 

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


Opdatering af Drejebog på vej ud
– sammen med juni/(juli) nyhedsbrev
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Juni 2021 1.4 Indsat præciserende link til vejledning 

og standardaftaler vedr. etablering af 

trustløsning samt præcisering af 

muligheder for rettighedsstyring i 

afsnit 3.6 

Præcisering af afsnittet om adgang til 

Dokumentdelingsservicen i afsnit 4.1 

Nyt afsnit 4.2 omkring første skridt ved 

tilslutning 

Nyt afsnit 4.3.5 om 

databehandleraftale 

Nyt afsnit 4.5 om 

systemintegrationstest 

Nyt afsnit 4.6 om MedCom-

certificeringstest 

Nyt afsnit 4.7 om releasetest 

JEJ/IBS/MBK, MedCom 

 



Lovhjemmel – status  
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• Lovforslag sendt i høring, med frist den 20. juli 2021 
link til forslag på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65277

• Forslaget indeholder følgende paragraffer under serviceloven: 

§79a. Forebyggende hjemmebesøg

§83. Personlig pleje og praktisk hjælp 

§84 Midlertidigt ophold og afløsning

§ 86 Træning efter serviceloven  

• KL forbereder høringssvar i samarbejde med (pilot)kommuner:

o Udgangspunktet med begrænsninger for snævert i forhold til formålet 

o Udfordring rejst i National Bestyrelse for Sundheds-IT. 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65277


Gensidig orientering fra SDS
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• 1.3 Status på leverancer – NSP + Sundhed.dk v. SDS 

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

• 1.5 Opfølgning på kommunernes forpligtelse jf. ØA v. SDS 
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2. Status på 
implementeringsplaner/tidsplaner i 

kommunerne v. alle
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3. Opfølgning på kommunernes behov 
for adgang til NSP testmiljø v. alle

SDS ønsker tilbagemelding fra leverandørerne på, hvor mange kommuner, de forventer, vil søge om 
adgang til NSP testmiljø 
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4. Evt. og dato for nye møde



Dato for nyt møde 
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• 23. august kl. 14.00- 15.00 

• GOD SOMMER ☺


