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Referat: 

På mødet deltager i dag Palle Gerry Petersen, som er SOR teamleder hos SDS. Palle deltager også 

på det SOR værktøjsmøde, som MedCom afholder for kommunerne i morgen 2/3-21.  

1 Gensidig orientering 

a. Status på implementeringsstøtte v. MedCom 

Der er stor efterspørgsel efter at skabe et overblik over, hvornår kommunerne tager Fæl-

les Stamkort (FSK) og Aftaleoversigt i brug – også af hensyn til kommunikationsplanen. 

MedCom har været i dialog med EOJ-leverandørerne omkring bølgeplanerne, som des-

værre ikke – uden videre – må deles med MedCom. MedCom er derfor nødt til at ind-

hente denne information fra alle 98 kommuner. 

 

MedCom planlægger - efter aftale med SDS - at lave en oversigtsløsning over, hvornår de 

enkelte kommuner går på, og som der kan linkes til fra andre sider, fx SDS programmets 

hjemmeside og evt. også fra Sundhed.dk, så alle parter og borgeren kan se, hvornår de 

kan forvente at kunne se hvilke kommunale aftaler. MedCom er aktuelt ved at finde ud 

af hvilke værktøjer, der er tilgængelige til dette.   

 

b. Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. SDS 

Arbejdet er fortsat i gang i SIM og SUM. Forventningen er, at tidsplanen for ikrafttrædelse 

1. januar 2022 fortsat holder. 

 

c. Status på tidsplaner (vestdanske regioner) v. SDS 

Region Midtjylland forventer at gå i drift med løsningen Q1 2022, mens der ikke foreligger 

endelig dato for hhv. Region Nordjylland og Region Syddanmark, som overgår til nyt EPJ-

system. Begge regioner forventer ikke at kunne overholde tidsplan, men hvor Region 

Nordjylland fortsætter på nuværende (pilot)løsning så lang tid som muligt, vil der først 

være data fra Region Syddanmark, når den nye løsning træder i kraft.  SDS afventer en-

delig tidsplan fra de to regioner. 

 

Aftaler fra almen praksis er udskudt til april/maj 2021 pga. manglende afklaringer om-

kring driftsfinansiering samt spærringsløsning. 

 

Der er kommet en melding om, at speciallægerne kan aflevere aftaler fra september 

2021. 

 

Der udkommer nyhedsbrev i marts, hvor de nyeste ændringer til tidsplanen meldes ud.  

 

Drøftelser/kommentarer: 

• Jeanette spørger ind til, om de regionale aftaler, der deles nu (I Region Midtjyl-

land og Region Nordjylland), inkluderer alle regionens aftaler eller kun udvalgte 

aftaler? SDS bekræfter, at de to regioner deler alle aftaler, og at der blot er tale 

om, at de to regioner skal over på en anden teknisk løsning. 

• Randi, KMD, efterspørger (på vegne af kommunerne) en opdateret tidsplan, hvor 

det fremgår tydeligt hvilke parter, der leverer data på hvilket tidspunkt, inkl. den 

dataleverance, der sker på den midlertidige løsning i Region Nordjylland. Tidspla-

nen må også meget gerne afspejle den periode, hvor Region Nordjylland overgår 

til ny løsning, men afventer, at Aftaleoversigt og Fælles Stamkort releases i nyt 

EPJ, og hvor der derfor midlertidigt ikke leveres data fra regionen. SDS opdaterer 

tidsplan og laver eventuelt en version med flere detaljer. Dog er der endnu ikke 
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klarhed over, hvornår Aftaleoversigt og Fælles Stamkort releases i Region Nord-

jyllands nye EPJ og dermed ikke, hvor lang den midlertidige periode, hvor Region 

Nordjylland ikke leverer data, bliver. 

 

d. Resultat af workshop om adviseringsservice v. SDS 

På adviseringsworkshop om adviseringsservice, meddelte SDS, at der arbejdes på, at Fæl-

les Stamkort undtages ”Min Spærring”, hvilket dermed muliggør system til systemkald 

som ønsket. SDS lovede at komme med en skriftlig udmelding, så snart der forelå en en-

delig afklaring. Desværre afventer udmeldingen juristerne hos SDS. Så snart der forelig-

ger en afklaring , vil der komme en udmelding fra SDS om dette. 

 

Brian R.J., Systematic, udtrykker bekymring for, hvorvidt ovenstående indebærer en ri-

siko for, at Fælles Stamkort alligevel ikke undtages for ”Min Spærring”. SDS svarer, at de 

lige nu ikke med sikkerhed kan sige, hvad resultatet bliver. Brian M.F., Systematic, poin-

terer, at det er meget beklageligt, at der fortsat er bevægelighed omkring sådanne em-

ner, da det gør det meget svært at udvikle og overholde tidsplanerne. Brian efterlyser, at 

man tager konsekvensen af, at der fortsat er ting i bevægelse, og justerer tidsplanen på 

baggrund af dette. 

 

Randi, KMD, bemærker, at kommunerne fortsat skal levere jf. økonomiaftalen, men at 

de fortsatte ændringer gør det svært for EOJ-leverandørerne at levere til tiden.  

 

Flere af leverandørerne er allerede nu (på baggrund af den seneste udmelding omkring 

undtagelsen af ”Min Spærring” for Fælles Stamkort) udfordrede på tidsplanen og er 

usikre på, hvorvidt man er nødt til at pausere den igangværende udvikling, indtil afklaring 

foreligger. Såfremt dét er nødvendigt eller udmeldingen trækkes tilbage, finder flere af 

leverandørerne det urealistisk at kunne overholde tidsplanen. 

 

SDS bemærker hertil, at én af årsagerne til, at der fortsat er bevægelige dele, er, at nogle 

ændringsønsker er meldt ind sent,  hvorfor afklaringerne også vil ligge sent.  

 

Der er bred enighed om, at ændringer er uundgåelige og ofte først synliggøres i den tætte 

dialog med leverandørerne.  

 

Torben, DXC, pointerer, at DXC vil være meget utilfreds med yderligere forsinkelser og 

finder det niveau, der er i dag, fint fungerende. Randi, KMD, bemærker hertil, at ingen er 

interesserede i at bremse dem, der er klar, men at KMD ikke vil udvikle på noget, der ikke 

er sikkerhed for, hvordan lander. 

 

SDS beklager, at det ikke har været muligt at melde tilbage hurtigere, men opfordrer til, 

at leverandørerne tager bestik af situationen, når tilbagemeldingen forhåbentligt snart 

foreligger. Justeringer til den samlede tidsplan tages op i programstyregruppen. Pro-

gramstyregruppen præsenteres for næste opdaterede tidsplan (med de indmeldte æn-

dringer) den 22/4.  

 

2 Brug af SOR-adresser i aftaleoversigt v. MedCom og SDS 

a. SOR værktøjsmøde for kommunerne 2/3-31: 

MedCom holder SOR-værktøjsmøde for kommunerne i morgen 2/3-21. Formålet er at 

udbrede viden om brugen af SOR-data i aftaleoversigt (hvilke krav stilles der ift. aftale-
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oversigten), samt at vejlede kommunerne i, hvordan SOR ser ud, hvad man som kom-

mune skal være opmærksom på, og hvordan man opdaterer sine organisationer i SOR, 

hvis det afviger fra virkeligheden. Agendaens punkt 6 handler om, hvordan SOR-data op-

sættes i EOJ-systemet ift. aftaler. MedCom forventer ikke at fortælle meget mere, end at 

det er muligt at koble et SOR-id med de organisationer, der findes i EOJ-systemet, men 

vil opfordre kommunerne til at gå i dialog med deres EOJ-leverandør om dette.  

 

Randi, KMD, bemærker, at kommunens organisation inden for kort tid vil blive styret af 

FK-ORG, og opfordrer til, at en eventuel kravsætning ift. SOR hænger tæt sammen med 

FK-ORG, så der ikke er modsættende kravsætninger. Jeanette bekræfter, at FK-ORG bli-

ver nøglen til en vedligeholdelsesfunktionalitet ind til SOR, som forventes udviklet i regi 

af KOMBIT. MedCom vil ikke på det kommende værktøjsmøde komme ind på, hvordan 

SOR i fremtiden kan vedligeholdes via FK-ORG. 

 

Der er dags dato tilmeldt 123 til værktøjsmødet. 

 

b. SOR adressetyper: 

SOR-data anvendes for aftalerollerne ”Aftaleforvalter”, ”Aftaleansvarlig”, ”Aftaleudfø-

rende”, ”Aftalerekvirent” og ”Lokation”. For lokation gælder, at adressen ikke nødven-

digvis skal være en SOR-adresse men også kan være en adresse uden for SOR eller bor-

gerens hjem. Adressen for de øvrige aftaleroller kan – jf. standarden – også være en 

adresse uden for SOR, men alle leverandører planlægger – så vidt MedCom er orienteret 

- at anvende en SOR-adresse for disse aftaleroller. 

 

I SOR findes forskellige adressetyper til organisatoriske enheder: postadresse, aktivitets-

adresse og besøgsadresse (ofte ens). Nogle leverandører har været usikre på hvilken 

adresse fra SOR, der skal afleveres. MedCom har derfor lavet en anbefaling til/oversigt 

over hvilke adresse, der kan anvendes for de forskellige aftaleroller. 

 

MedCom bemærker, at kommunen har ansvar for at sikre, at de private leverandører, 

der anvendes, er oprettet i SOR og dermed har et SOR-id. En del private aktører er opret-

tet i SOR. Disse findes ikke under kommunens organisationer men under ”private orga-

nisationer”. 

 

MedCom er interesserede i at vide, hvordan EOJ-leverandørerne har tænkt brugen af 

SOR-adresser ind. 

 

Thor,  SDS, bemærker, at det både er godt og skidt at komme med anbefalinger til hvilke 

SOR-adresser, der skal anvendes hvornår. SOR-vejledningen fra 2015 giver god indikation 

for hvilken adresse, der bør anvendes. Thor er usikker på, hvorvidt anbefalingen gør det 

mere operationelt og efterspørger forretningens stillingtagen til dette. 

 

MedCom har kort vendt emnet med pilotkommunerne i sidste uge, og her kunne man 

godt forestille sig, at der var forskel på besøgs- og aktivitetsadressen. Men samtidig for-

drer en sådan differentiering også et større vedligeholdelsesarbejde, og kommunerne 

har pt. ikke selv adgang til at vedligeholde SOR, men skal anmode om ændringen hos 

SOR.  

 

Den overordnede pointe/budskabet er: Når der anvendes SOR-adresser i forhold til loka-

tion, er det vigtigt, at det er den adresse, hvor borgeren skal møde op, som vises i aftale-

overblikket.  

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/rammer-og-retningslinjer/organisationsregistrering/sor-for-regioner/registreringsvejl-sor-okt15.pdf?la=da
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3 Borgervendte ydelsesnavne v. MedCom 

Det kan være en hjælp – især for sundhedspersonalet i andre sektorer – at se de kommunale 

aftaler på en ensartet måde. MedCom har den 25. februar 2021 haft en drøftelse med pilotkom-

munerne om, om man kunne forestille at have nogle fælles anbefalinger til, hvordan disse årsags-

tekster kunne se ud.  

 

Som det ser ud nu, konfigurerer nogle EOJ-leverandører årsagsteksten til at skulle være på ydel-

sesniveau, mens andre konfigurerer årsagsteksten til at skulle være på paragrafniveau.  

 

Pilotkommunerne kan godt se fordelen i at have anbefalinger/forslag til årsagstekster, som kom-

munerne kan tage udgangspunkt i/blive inspirerede af. Spørgsmålet er dog, om der reelt er et 

kommunalt valg, eller om det er givet fra leverandøren.  

 

Pilotkommunerne pointerede i relation hertil, at man bør stræbe efter en løsning, hvor man sik-

rer, at den årsagstekst der vises i aftaleoversigten på sundhed.dk er tilsvarende den årsagstekst, 

der vises i andre borgervendte løsninger. 

 

MedCom vil gerne tilføje et afsnit til drejebogen omkring anbefalinger til brug af årsagstekster 

som en hjælp til den enkelte kommune.  

 

Randi, KMD, bemærker, at det i så fald er vigtigt at notere, at teksten/anbefalingen gælder, så-

fremt leverandøren muliggør det. Jeanette er enig i dette men pointerer, at der i så fald er brug 

for gensidig orientering ift., om EOJ-leverandørerne muliggør dette. KMD er allerede nået frem 

til en løsning med deres pilotkommune, som man ikke ønsker at revidere nu. Samtidig udtrykker 

Randi bekymring for, hvorvidt en præcisering i drejebogen åbner op for andre ønsker end det 

besluttede.  

 

Konklusion: MedCom forfatter - i samarbejde med pilotkommunerne - et afsnit til drejebogen, 

som sendes til kommentering hos EOJ-leverandørerne. 

  

4 Migreringsservice v. alle 

KMD: Kan se potentialet i migreringsservicen, men udviklingen af denne står ikke først for, og der 

bliver formentlig ikke tid til at udvikle løsningen. 

 

Systematic: Udvikler ikke løsningen. 

 

DXC: Udvikler ikke løsningen. 

5 Eventuelt 

Næste møde afholdes mandag 12/4-21 kl. 13 – 14.30. MedCom udsender kalenderbooking.  

 

Irene informerer om, at er kommet en opdatering til testprotokollerne. Der er tale om mindre 

ændringer. Find nyeste versioner her: 

• https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/Appointment/Testprotokol/APD-

DK_2_0_1_Testprotokol_Afsendelse_v1_2.docx 

• https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/Appointment/Testprotokol/APD-

DK_2_0_1_Testprotokol_Modtagelse_v1_3.docx  

• https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/standarder-

tools-og-testprotokoller  
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