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Dagsorden: 

1 Gensidig orientering 

1.1 Status på implementeringsstøtte v. MedCom 

1.2 Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. MedCom 

Lovforslag er under forberedelse til høring (forventeligt fra medio juni 2021). Det 

forventes at blive udvalgte paragrafgrupper under serviceloven, der medtages i af-

taleoverblikket.  

1.3 Status på leverancer på NSP v. SDS 

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

1.5 Opfølgning på møder vedr. tilslutning v. MedCom 

Se i øvrigt vedhæftede bilag: ”Trin og opgavefordeling i forbindelse med kommu-

nernes tilslutning_030621” 

 

2 Konsekvenser af forsinkede leverancer, herunder eventuel kommunikation til kommu-

nerne v. alle 

MedCom og SDS har modtaget en udmelding fra Systematic. Har de øvrige EOJ-leveran-

dører nye overblik over konsekvenserne af de forsinkede leverancer? 

 

3 Håndtering af ’lokation’ i EOJ-systemet v. alle 

MedCom får henvendelser fra kommuner ift., hvor detaljerede de skal være ift. lokation 

og SOR. Hvad hvis kommunen har en enhed, som har samme adresse som en anden en-

hed (fx en sygeplejeklinik, som har samme adresse som Hjemmesygeplejen Øst i kom-

mune X)? Skal denne sygeplejeklinik oprettes?  

 

MedCom vil gerne have en tilbagemelding fra EOJ-leverandørerne på, om leverandørerne 

peger på adressen fra SOR eller adressen på organisatorisk enhed i EOJ-systemet?  

 

4 Timing af indsatser i kommunen v. alle 

Nogle kommuner er usikre på timing ift., hvornår de fx kan/bør bestille trustløsning, certi-

fikater, adgang til NSP testmiljøer (hvis de skal det) mv., og hvad de kan/bør lave forud 

for opgraderingen til den version, der indeholder løsningerne? MedCom har brug for 

sparring for at kunne guide kommunerne ift. timing af de forskellige opgaver.  

 

5 Eventuelt 

Forslag til næste møde: Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 14 - 15 
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