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Dagsorden 25. april 2022 kl. 10.00-11.15

1. Gensidig orientering 

1.1 Opfølgning fra sidst v. MedCom

1.2. Status på implementeringsstøtte 

1.3 Status for/spørgsmål rejst ifm. test og certificering 

1.4. Status for på tidsplaner i kommunerne v. MedCom

1.5. Status for ibrugtagning Fælles Stamkort i kommunerne v. SDS

1.6. Status for tidsplaner i de øvrige sektorer (regioner + almen praksis + speciallæger)

2. Opfølgning på forretningsregel om automatisk opdatering af FSK, herunder status for 

indsamlede spørgsmål og udfordringer ved. MedCom. 

3. Håndtering af telefonnumre og status for udfordringer ad dette v. SDS og EOJ leverandører

4. Eventuelt 
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1. Gensidig orientering/MedCom 

• 1.1 Opfølgning fra sidst v. MedCom

• 1.2. Status på implementeringsstøtte 

• 1.3 Status for/spørgsmål rejst ifm. test og certificering 

• 1.4. Status for på tidsplaner i kommunerne v. MedCom



Opfølgning fra sidst  (møde den 10. marts)
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• Hvordan forretningsregel om ”automatisk” opdatering af Fælles Stamkort kan opfyldes (i proces)
• Opstart viste behov for forventningsafstemning af hvad ”ibrugtagning” betyder
• Overordnet kommunikation ”udadtil” om kommunernes ibrugtagning

• FAQ om Fælles Stamkort på Sundhed.dk

• DK kort på MedCom hjemmeside  

• Hvordan monitorering af ibrugtagning kan ske

• Erfaringer aktuelt: 

• Kan vi skabe bedre sammenhæng mellem certificering og systemintegrationstest? 

• Indhold

• Timing

• Konsekvenser 

• Punkt til drøftelse på næste møde? 

• Nyt afsnit til drejebog på vej om jura, sikkerhed, logning og spærring

• Drøftelse om fortsættelse af møderne som fælles forum for alle EOJ leverandører eller separat hver EOJ lev.? 

– EOJ lev. vil gerne fortsætte fælles mødeforum 



Status for leverancer og tidsplaner pt. kendt af MedCom
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▪ Cura: 

− Implementering af Fælles Stamkort er i gang fra uge 12/2022.

− Tidsplan Aftaler under planlægning- forventet implementering 4. kvartal 2022

▪ KMD Nexus: 

− Forventer samlet release af både Fælles Stamkort og Aftaleoversigt. 

− Tidsplan under afklaring og planlægning. 

− Pilotafprøvning i Silkeborg (upload af aftaler; hvornår?) 

▪ Dedalus: 

− forbereder certificering Fælles Stamkort – implementering i Sønderborg kommune før sommerferien? 
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Status for ibrugtagning Fælles 

Stamkort 

18 Cura kommuner er i drift

13 Cura kommuner er på vej

2 kommuner ukendt startdato

Statistiktal? 

Tjek Ind møder ugen før 

Fælles Stamkort



Anvendelsesområde Fælles Stamkort
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10; 45%

12; 55%

Anvendelsesområde Fælles Stamkort

Sundhed og omsorg Sundhed, omsorg og social

Ud af 22 kommuner: 

12 anvender stamkortet på sundhed og omsorg 

10 kommuner anvender stamkortet på sundhed, 

omsorg og socialområdet  



Anvendelse personalegrupper- adgang til Fælles Stamkort
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Ud af 21 kommuner: 

7 adgang for sundhedsfagligt autoriserede

14 adgang for sundhedsfagligt og trustede

medarbejdere  

7; 33%

14; 67%

Sundhedsfagligt autoriseret personale

Sundhedsfagligt autoriseret personale og trustede medarbejdere
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• Nyt her?

Status for/spørgsmål rejst ifm. test og certificering 
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1. Gensidig orientering /SDS

1.5. Status for ibrugtagning Fælles Stamkort i kommunerne v. SDS
1.6. Status for tidsplaner i de øvrige sektorer (regioner + almen praksis + speciallæger)
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2. Opfølgning på forretningsregel om 
automatisk opdatering af FSK

Herunder status for indsamlede spørgsmål og udfordringer v. MedCom



Indsamling af spørgsmål 
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• Forståelse af ”automatisk opdatering” – bud på fælles forståelsespapir som udgangspunkt 

• Indsamling af spørgsmål blandt kommuner og EOJ leverandører

• Spørgsmål eller kommentarer til begge udkast? 

o Forståelsespapir

o Liste af spørgsmål 

• Proces herefter: 

• Skriftlige svar fra SDS 

• Ønske om opfølgning herefter? 
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3. Håndtering af telefonnumre
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Telefonnumre – anvendelse af specialtegn

• Sundhedsdatastyrelsen har – på baggrund af piloten i Frederikshavn og Aarhus 

Kommune, og med godkendelse fra parterne – valgt (til en start) at tillade anvendelse 

af tekststrenge og specialtegn i telefonnumre og navne på pårørende. 

• Dette af hensyn til den eventuelle ekstra arbejdsopgave, der ville være forbundet med 

at skulle rydde op i eksisterende data ved ibrugtagning af Fælles Stamkort. 

• Dette har skabt lidt udfordringer for EOJ-leverandørerne, da der i standarden (PDC-DK-

v.2.0) ikke stilles krav om, at systemerne skal kunne indlæse tekststrenge og specialtegn 

i telefonnumre og navne på pårørende. 
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6. Evt. og nyt møde 



Evt. og dato for nyt møde 
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• Emner til evt.? 

• Nyt møde forslag: 30. maj 14.-15.15?


