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Referat: 

1 Gensidig orientering 

Jeanette byder velkommen og gennemgår kort dagsordenen. Har tilføjet et ekstra punkt under 

gensidig orientering vedr. koordinering omkring kommuners tilslutning på NSP til Et Samlet Pa-

tientoverblik.  

 

1.1. Status på implementeringsstøtte v. MedCom 

Der har nu været afholdt kickoff-webinarer i samarbejde med alle 3 EOJ-leverandører (Cura den 

10/12, DXC den 14/1 og KMD den 26/3).  

  

Status for kommunernes bestilling af Et Samlet Patientoverblik er, at 66 kommuner har bestilt 

løsningen hos deres leverandør, mens 15 kommuner er i udbud. Status mangler for 17 kommu-

ner. MedCom følger op.  

Udbudskommuner har spurgt til deres forpligtelse i forhold til overholdelse af økonomiaftale. 

Det vil blive taget op på næste styregruppemøde, hvordan udmeldingen til kommuner er ift. 

dette.   

 

MedCom arbejder på en bølgeplan for kommunernes implementering. I øjeblikket har MedCom 

en spørgeskemaundersøgelse ude hos kommunerne som en opfølgning på værktøjsmødet om-

kring SOR, men hvor vi også spørger ind til bestilling af løsningen samt planer for implemente-

ring. Vi har planer om at visualisere bølgeplan for ibrugtagning via Danmarkskort. 

 

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

Arbejdet pågår stadig. Datoen forventes stadig at være 1. januar 2022. SDS har i hvert fald ikke 

hørt om anden dato. 

 

Birgit spørger til hvilke servicelovsaftaler, der tales om lovhjemmel til at dele. SDS svarer, at det 

endnu ikke er afklaret. Kommunerne ønsker at dele alle servicelovsaftaler, men det er stadig til 

drøftelse med Social- og Ældreministeriet. Birgit bemærker, at en afklaring er vigtigt i forhold til 

leverandørernes udvikling. Jeanette bemærker, at hun forestiller sig, at der bliver en begræns-

ning på hvilke servicelovsaftaler, der må deles. Spørgsmålet er så, hvordan man laver en løsning 

til understøttelse af dette; om det skal udvikles lokalt hos leverandørerne, eller om det skal lø-

ses centralt i, hvad der vises.  

 

1.3. Status på tidsplaner v. SDS 

Pga. forsinkelser i udvikling hos sundhed.dk pga. Coronapas betyder det, at praktiserende læger 

ikke kommer til at kunne aflevere aftaler før efter 8. juni. Da det er meget kort tid inden som-

merferien, vil de praktiserende lægers aftaler formodentligt først blive delt efter sommerferien. 

Speciallæger vil levere aftaler til september. Region Midtjylland har varslet forsinkelse men har 

endnu ikke kunne melde ny dato ud.  

 

Annika spørger til, om testsystemer ligeledes bliver forsinkede. Dette bekræftes, så det hedder 

også 8. juni. Annika pointerer, at dette er en risiko.  

 

Det, man kan teste på lige nu, er de tidligere versioner, men man kan ikke teste på de nye versi-

oner med de gældende standarder. Det er det, som først bliver muligt fra 8. juni.  

Vi aftaler, at vi udfolder punktet lidt mere på næste møde i denne gruppe. Cæcilie bemærker, 

at man måske skulle tage det op snart, da det vil være lidt sent at vente til næste møde.  

Birgit bemærker, at det også kan påvirke leverandørernes tidsplaner.  
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1.4. Status på ”Min spærring” til Fælles Stamkort v. SDS 

Sundhedsdatastyrelsen har fundet en løsning – notat er sendt ud 16/3. Der er arbejdet på noget 

dokumentation, som var lovet før påske, men som først ligger klar enten i dag eller i morgen. 

Der er endnu ikke datoer for, hvornår det bagvedliggende ligger klar, da de er afhængig af de 

travle NSP-folk.  

 

Kjeld supplerer, at der ikke er nogen ændring til Min Spærring på Fælles Stamkort, medmindre 

man ønsker at benytte system-til-system-kald. Teknisk er der ikke nogen ændring på løsningen 

på sundhed.dk (gælder også testmiljøer), men det vil blive lidt mere brugervenligt for borgeren.  

Jeanette spørger ind til, om kommuner -  med samme EOJ-leverandør – kan have forskellige 

setups. KMD forestiller sig, at hvis man vælger system-til-system-kald, så vil man altid anvende 

system-til-system-kald. Er dog ikke klar over, om man ved første kald til en borgers Fælles Stam-

kort vil kunne anvende et medarbejdercertifikat. Randi mener ikke, at MedCom kan fortælle 

kommunerne ret meget, da det kan være meget forskelligt, hvad leverandørerne gør i step 1 og 

efter step 1 pga. sene afklaringer.  

 

MedCom har valgt ikke at sende notatet fra 16/3 ud til de kommunale projektledere, idet Med-

Coms vurderede, at informationen kunne være vanskelig for nogle kommunale projektledere at 

forholde sig til uden videre guidning. Annika påtaler, at man ikke bør sende informationsmateri-

ale ud til nogle parter (fx regioner), men ikke til andre (fx kommuner). Jeanette og Kathrine ta-

ler sammen om, hvilken forklarende information, der kan sendes ud sammen med SDS-notatet 

til kommunerne desangående. 

 

1.5. Kommunernes tilslutning 

MedCom har holdt møde med Sundhedsdatastyrelsen omkring Tilslutning af Aftaleoversigt og 

Fælles Stamkort, herunder en række spørgsmål, som skal besvares som første skridt i tilslutnin-

gen. Vi ønsker at afholde individuelle møder med EOJ-leverandørerne, så vi kan få en afklaring 

af hvilke opgaver, der ligger hos leverandørerne og hvilke, der ligger hos den enkelte kommune. 

Der kommer snarest en indkaldelse til møde med forskellige datoer, man kan vælge imellem.  

Se Tilslutning til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort - Et samlet patientoverblik - Global Site 

(nspop.dk) 

2 SOR-data i aftaleoversigt v. MedCom 

• Status på SOR-værktøjsmøde og opfølgningsaktiviteter 

Der har været afholdt SOR-værktøjsmøde den 2. marts, og der er efterfølgende sendt spørge-

skemaundersøgelse om ”SOR-parathed” ud til kommunerne. MedCom får på den baggrund en 

del henvendelser fra kommunerne. Der kommer også en del spørgsmål til Behandlingsstedsre-

gisteret. 

 

• Kommunernes opgave med vedligeholdelse af SOR 

Der har været ønske fra kommunerne om selv at kunne vedligeholde egne oplysninger i SOR, 

bl.a. da blanketløsningen til SOR er for tung. Der har på den baggrund været møde mellem 

KOMBIT, KL og SDS/SOR, og der er en forventning om at etablere adgang til SOR for kommu-

nerne via SEB snarest muligt. Nærmere detaljer og proces er i afklaring. Annika bakker fuldt op 

om beslutningen.  

3 Anbefalinger til årsagstekster i aftaleoversigt v. MedCom 

Opfølgning på emnet, herunder tilbagemeldinger fra pilotkommunerne, samt fælles drøftelse af 

udkast til årsagstekster (se afsnit 3.3 s. 16 + bilag II i vedhæftede opdaterede drejebog) 

MedCom har udarbejdet anbefalinger på baggrund af dialog med Frederikshavn, Aarhus og Sil-

keborg Kommuner. Der har været overvejelser over hvilket niveau, der deles årsagstekst på, 

https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=121374863
https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=121374863


 

 4 

herunder hvad andre sektorer gør. Resultatet af processen er en opdatering af afsnit side 16 i 

drejebogen samt tilføjelse af bilag med ydelsesoversigt. Især brug af tekst til indsatskatalog til 

sygepleje anses for at være af høj værdi for samarbejdsparter.  

Ingen umiddelbare kommentarer fra leverandørerne på mødet, men hvis der er kommentarer, 

modtager vi dem gerne snarest, da vi regner med at sende opdatering af drejebogen ud til kom-

munerne i løbet af denne uge.  

4 Eventuelt 

Vi aftaler at afholde næste møde i starten af maj for at tage hul på det med test. Vi aftaler den 

4. maj 13-15. Sundhedsdatastyrelsen vil rigtig gerne modtage input fra leverandørerne til, hvad 

der skal gennemgås – og meget gerne inden udgangen af denne uge. Spørgsmål sendes til Kjeld 

og Kathrine.  

 

Næste ordinære møde aftales til 20. maj kl. 13-14 og så et igen den 9. juni kl. 14.45-15.30.  
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