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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 

1.3 Status på leverancer – NSP + Sundhed.dk v. SDS 

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

 

2 Indhentning af estimat for forventet brug af løsningerne jf. ”Første skridt”  

I drejebogen fremgår (med udgangspunkt i NSPOP) følgende: 

 

4.2. Første skridt 

Når et fagsystem skal tilsluttes Fælles Stamkort og/eller Aftaleoversigten skal kommunen 

først og fremmest tage kontakt til Program for Et Samlet Patientoverblik (Sundhedsdata-

styrelsen) og bl.a. oplyse om forventet brug og belastning af løsningerne. Hvis I ikke selv 

kan fremsøge disse oplysninger via jeres fagsystem, vil I kunne få hjælp til dette via jeres 

EOJ-leverandør.” 

 

KMD har til MedCom skrevet, at de ikke kan hjælpe med disse estimater før i) pilotaf-

prøvning er gennemført ii) kommunen har lavet en analyse af, hvor mange brugere, som 

skal anvende et samlet patientoverblik.  

 

På mødet ønskes en fælles drøftelse af, om der er brug for en omformulering/præcise-

ring i formuleringen af teksten om første skridt.  

3 Visning af aftaler over flere dage (orientering/status) v. SDS 

Status på udfordring med, at aftaler over flere dage kun vises, såfremt aftalens starttids-

punkt indgår i udsøgningsperioden.  

4 Aftaler oprettet i spærringsperiode (orientering/status) v. SDS 

Som dokumentdelingsservicen er opsat i dag, aktiveres en borgers spærring for oprettel-

sestidspunktet for aftalen [creationTime], aftalens starttidspunkt [serviceStart] og afta-

lens sluttidspunkt [serviceStop]. Det betyder, at aftaler oprettet i en spærringsperiode 

(herunder repeterende aftaler) ikke kan fremsøges/vises, selvom aftalen finder sted uden 

for spærringsperioden.  

5 Status på implementeringsplaner/tidsplaner i kommunerne v. alle 

6 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 

7 Eventuelt 

Herunder næste møde 

https://www.medcom.dk/media/11459/drejebog_samlet_patientoverblik.pdf
https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=121374863
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