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Referat: 

1 Gensidig orientering 

Opfølgning fra sidst: Liste med brugere/cpr.nr. til brug for sundhed.dk’s pilottestmiljø: SDS sen-

der listen snarest.  

 

Udskydelse af ØA-forpligtelse eller ansøgning om dispensation: Københavns Kommune har – 

efter det seneste implementeringsstyregruppemøde, hvor dette blev drøftet, men hvor det 

fortsat ikke var tydeligt, om kommunerne skulle søge dispensation eller ej - valgt at sende en 

dispensationsansøgning. Københavns Kommune har ligeledes informeret KL om, at de ikke – ud 

fra de udmeldinger, der har været – kunne vurdere, om de skulle sende en dispensationsansøg-

ning eller ej. Annika bemærker, at der er brug for en tydelig udmelding til kommunerne, hvis 

man ikke ønsker ansøgninger fra alle kommuner. 

1.1 Status på implementeringsstøtte v. MedCom 

SOR-uddannelse: Alle de 16 udvalgte kommuner, som får adgang til at kunne oprette og ændre 

i SOR før sommerferien, har udpeget SOR-ansvarlige. MedCom og SOR/SDS afholder fælles on-

line undervisning den 14/6. Der er planlagt opfølgende spørgetime for kommunerne den 17/6. 

Følgende kommuner får adgang før sommerferien: København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Varde, 

Nordfyns, Gladsaxe, Hillerød, Gribskov, Odder, Norddjurs, Hørsholm, Langeland, Vejen, Sorø, 

Silkeborg.  

 

Mobilisering: 70 kommuner har bestilt løsningerne hos deres EOJ-leverandør, 12 kommuner er 

i udbud og har derfor ikke bestilt, 3 kommuner er en del af DSD (Det Storkøbenhavnske Digitali-

seringsfællesskab) og mangler afsluttende kontraktforhandling med leverandør. De resterende 

kommuner er rykket for svar. Aktuelle status udstilles på MedComs hjemmeside: 

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

overblik-kommuner/status-for-implementering. 

1.2 Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. MedCom 

Lovforslag er under forberedelse til høring (forventeligt fra medio juni 2021, hvis alt går vel). 

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

blikket. 

1.3 Status på leverancer på NSP v. SDS 

De ændringer, der har betydning for brugen af aftaler, som skulle laves i juni, er ved at blive ud-

ført. SDS forventer derfor, at planerne for de leverancer, de har fået lovning på, fortsat holder. 

SDS afventer dog fortsat en samlet plan for leverancerne fra NSP inden sommerferien. Sund-

hed.dk har meldt, at de ikke kan levere de opdaterede brugergrænseflader til den 8. juni. Sund-

hed.dk har dog meldt, at de kan give en tidsplan inden for en uges tid. SDS giver herefter en ud-

melding.  

 

SDS beklager de manglende endelige tidsplaner for sundhed.dk og NSP.  

 

Randi bemærker, at de meget gerne – så snart det er muligt – modtager en præcisering af hvor-

når i august, opdateringen af test2 forventes at ske.  

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

SDS forventer – ift. aftaler - ikke yderligere fra almen praksis og speciallægerne, da fejlretning 

på Min Spærring er i gang og bliver løst som aftalt i juni.  

 

https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner/status-for-implementering
https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner/status-for-implementering
https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner/status-for-implementering
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SDS er i dialog med de vestdanske regioner, som dog fortsat ikke har meldt en endelig tidsplan. 

Det begrundes med udfordringer med certificeringen fra MedCom, issues ift. SOR og de forsin-

kede leverancer fra NSP. MedCom og SDS er midt i en møderække med de vestdanske regioner 

for at få afklaring på de ovennævnte problemstillinger.  

1.5 Opfølgning på møder vedr. tilslutning v. MedCom 

MedCom og SDS har – på baggrund af de afholdte møder omkring tilslutning – udarbejdet et 

skematisk overblik over ansvarsfordelingen for hhv. kommune og EOJ-leverandør (udsendt som 

bilag til mødet). 

 

Der mangler fortsat afklaring på, om hver kommune skal have adgang til NSP testmiljø. SDS vil 

meget gerne have denne information, da det har betydning for ressourcetildelingen, hvis alle 

kommuner skal have testadgang. 

- Birgit bemærker, at der jo ikke er noget, der hindrer kommunerne i at søge adgang, 

selvom de har et Cura-testmiljø. Det er forskelligt, om Cura-kommuner har eget test-

miljø. 

- Randi bemærker, at alle Nexus-kommuner har testsystem/reviewsystem, men at de 

gerne vil gøre sig nogle erfaringer fra piloten, før de kan sige mere herom. 

- Annika bemærker, at antallet af kommuner som har SDN-adgang til testmiljøerne 

kunne være en indikator for hvor mange kommuner, man kunne forestille sig ville an-

mode om adgang. 

- SDS melder til driften, at det endnu ikke er afklaret. Det besluttes desuden, at vi følger 

op på dette emne på næste møde. 

 

Torben bemærker, at EOJ-leverandøren – afhængigt af løsningen – også kan have brug for at 

søge om adgang hos NSP, og at dette ikke fremgår af skemaet. 

 

Torben efterspørger MC-certificeringen i skemaet. Denne er omfattet men kan med fordel tyde-

liggøres.  

2 Konsekvenser af forsinkede leverancer, herunder eventuel kommunikation til 

kommunerne v. alle 

Systematic har sendt konkret udmelding til SDS og MedCom omkring konsekvenserne af de for-

sinkede leverancer for deres tidsplan.  

 

MedCom er interesserede i, om de øvrige EOJ-leverandører har lignende udmeldinger. 

 

SDS bemærker, at det kan være svært for leverandørerne på nuværende tidsplan at melde en 

endelig tidsplan, da vi fortsat afventer den endelige melding fra NSP og sundhed.dk. Når der er 

kommet tilbagemelding derfra, må den samlede tidsplan opdateres. 

 

Der var på mødet ingen udmelding fra de øvrige leverandører. 

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

MedCom modtager flere henvendelser fra kommuner ift.: 

1. hvor detaljerede de skal være ift. lokation og SOR (Se eksempel i slides) 

2. om leverandøren peger på adressen fra SOR eller adressen på organisatorisk enhed i 

EOJ-systemet. 
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Ad 1) 

- Torben bemærker, at det ikke umiddelbart virker problematisk at pege på en anden en-

hed, når adressen er korrekt, men at det må være op til kommunerne at vurdere dette. 

- Annika bemærker, at nogle af de ting, kommunerne har været meget i tvivl om, også 

handler om de selvejende og private leverandører, som anvender kommunens fagsy-

stem, og registreringen af dem i SOR. Københavns Kommune har været i dialog med 

SOR/SDS om dette, og der er nu kommet en tilbagemelding/afklaring. Københavns 

Kommune har opfordret SDS til, at denne udmelding også sendes til EOJ-leverandø-

rerne og de øvrige kommuner. Annika videresender i øvrigt svaret til MedCom.  

 

Ad 2) 

- Dedalus svarer, at de peger på SOR-adressen, såfremt denne er til stede. Er den ikke til 

stede, peges på nærmeste adresse i organisatorisk sammenhæng, som har relation her-

til. Er der ikke nogen adresse at pege på, kan brugeren selv notere en adresse. 

- De andre leverandører bemærker, at de gør det på tilsvarende vis.  

4 Timing af indsatser i kommunen v. alle 

En konsekvens af de forsinkede leverancer er også, at kommunerne stiller spørgsmål til deres 

timing af indsatser. MedCom har brug for sparring for at kunne guide kommunerne ift. det. 

 

Cæcilie opfordrer til, at kommunerne begynder at afklare opgaverne med trust og certifikater. I 

KMD har man desuden overvejet, allerede nu, at gøre det muligt at sætte brugerne op. 

 

Torben erfarer fra piloten, at kommunerne med fordel kan gå i gang nogle måneder i forvejen, 

men bemærker, at det er meget forskelligt fra kommune til kommune, og at det også afhænger 

af kommunens størrelse. 

 

Cæcilie bemærker, at de har kommunikeret til deres kunder, at de kan igangsætte arbejdet med 

certifikater og SOR. Randi bemærker desuden, at de har anbefalet dem at starte med de organi-

sationer, der leverer sundhedslovsydelser pga. manglende afklaring omkring servicelovsydelser. 

 

Ift. de første trin (NSPOP) bemærker SDS, at de er meget interesseret i at kende til det forven-

tede brug. Kommunerne må meget gerne – hvis de kan – melde tilbage til dem nu.  

5 Eventuelt 

Visning af aftaler uden sluttidspunkt: KMD har sendt spørgsmål omkring håndtering/visning af 

aftaler uden sluttidspunkt, da det indgår som testeksempel i MedCom-certificeringen.  

 

SDS bemærker, at MedCom og SDS ikke blander sig i visningen på brugergrænsefladen men for-

tæller, at sundhed.dk anvender en løsning, som er alignet med borger.dk-visningen, og som 

gerne må bruges som inspiration. SDS undersøger dette nærmere og tager eventuelt nogle vis-

ninger med på det kommende møde.  

 

Næste møde: 29. juni kl. 14-15.  

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