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Referat: 

1 Gensidig orientering 

1.1 Status på implementeringsstøtte v. MedCom 

MedCom har afsluttet processen med undervisning af alle SOR-ansvarlige i kommunerne (sidste 

hold i uge 41). Kommunerne efterspørger en vejledning for, hvordan man vedligeholder SOR-

enheder, som har et lokationsnummer tilknyttet. Kommunerne er dog vejledt i ikke at flytte på 

SOR-enheder med lokationsnummer tilknyttet uden forudgående dialog med MedCom. Med-

Com er i gang med at udarbejde en vejledning. 

Der kommer en del henvendelser fra kommunerne vedr. SOR. 

 

MedCom er stadig i gang med at udarbejde nyhedsbrev samt opdateret drejebog til kommu-

nerne. Der er opdateringer vedr. SOR-oplysninger på private leverandører, præcisering af tekst 

vedr. trustaftaler, opdatering af tekst vedr. første skridt, tilslutning og databehandleraftale, 

hvor der er noget nyt på vej fra SDS. Ligeledes orientering om indsamling af implementerings-

planer i kommunerne.  

 

Der har været forespørgsler på de 2 roller ”nspSundAssistR1” og ”nspSundAssistR2”, da kom-

munerne ofte vælger at tildele alle medarbejdere ”nspSundAssistR2” for at kunne opdatere 

stamkort uden at skulle ændre den arbejdsgang, de har i dag.  

 

Hvordan forstås de 2 roller egentlig? Flere leverandører har tidligere spurgt til dette og fået for-

klaring fra Kathrine via mail. Kathrine undersøger lige en ekstra gang, hvordan rollerne præcist 

skal forstås, så vi er sikre på, at det tidligere udmeldte er korrekt. Kathrine er vendt tilbage med 

følgende: Man skal have en af de 2 roller for at læse i stamkortet (Det skyldes teknikken i 

DDS’en).  

 

Når man skal skrive til stamkortet, skal man have et medarbejdercertifikat og ikke nødvendigvis 

en rolle, det står beskrevet i punkt 4.5 og 5 på NSPOP. Derudover tilføjes det fra Kjeld Froberg, 

Lakeside, at ”Det skader dog ikke, hvis rollen er tilknyttet ID-kortet (se afsnit 5 på NSPOP), når 

der opdateres - så skal man ikke bruge en masse kræfter på at implementere det under læs-

ning, og efterfølgende fjerne det ved skrivning til stamkortregisteret”. Hvis man har en sund-

hedsfaglig autorisation, behøver man altså ikke at have nogen af de ovennævnte roller. De 2 

roller omhandler kun trustede medarbejdere.  

 

Vi har også hørt fra kommuner, der undrer sig over, at man ikke kan vælge tegnsprog som pati-

entens foretrukne sprog. Kathrine forklarer, at der findes 2 ISO-standarder for sprog, og at man 

har valgt den uden tegnsprog. Det er noteret, at når man laver en ny version af standarden, skal 

det ændres, så man anvender den ISO-standard, der indeholder tegnsprog. Annika bemærker, 

at den efterspurgte ISO-standard ikke er i SDS’s standardkatalog, så det skal man lige sikre også.  

 

Nogle kommuner har også undret sig over brug af pårørendetyper, hvor man både kan vælge 

kønsspecifikke og kønsneutrale termer: 

• Datter, søn og barn 

• Forældre, mor og far 

 

Hvad er tankerne bag? Annika fortæller, at det var en længere diskussion i domænearbejdet. 

Man benyttede MedComs gældende HL7-standard som udgangspunkt, men så kom der meldin-

ger fra pilotkommuner om, at det ikke gav mening fx at skrive ”barn” om en person i 50’-

60’erne, som var søn eller datter til fx en plejehjemsbeboer. På den baggrund blev det ændret, 

https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=102370146#TekniskImplementeringsvejledningF%25C3%25A6llesStamkort-Sikkerhed,rollerogrettigheder
https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=102370146#TekniskImplementeringsvejledningF%25C3%25A6llesStamkort-Sikkerhed,rollerogrettigheder
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og man har hermed begge muligheder. Der er ikke nogen aktuel anbefaling til brugen af de for-

skellige termer eller vejledning heri.  

1.2 Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. MedCom 

Lovforslaget er fremsat den 10. november, og der følger 1., 2. og 3. behandling. Planen er sta-

dig, at det skal træde i kraft 1. januar 2022. Vi har i hvert fald ikke hørt andet. 

1.3 Status for/spørgsmål rejst ifm. test og certificering v. MedComs standardteam 

Randi spørger til en mail, KMD har modtaget om, at det nu er muligt at indlæse et test-stamkort 

direkte fra NSP’en i stedet for at skulle indlæse statiske stamkortfiler. I den forbindelse er KMD 

blevet gjort opmærksom på, at NSP-løsningen, der genererer stamkort, endnu ikke er endegyl-

digt MedCom-testet og -certificeret. 

Randi spørger til testdata til Fælles Stamkort. Er lige nu i gang med egentest og er bekymret for, 

om der kommer ændringer.  

Der er en afklaring i gang vedr. assignedPerson, så det løses uden, at det kræver ændringer hos 

leverandørerne. Der udsendes orientering fra SDS om konklusion herpå snarest. 

 

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

System-til-system-kald Fælles Stamkort (mangler afklaring af, hvordan Min Log skal benyttes). 

Det logges, når der laves et system-til-system-kald. Juristerne er ved at kigge på det. Derfor er 

denne endnu ikke klar. 

 

Cura bemærker, at hvis ikke de får en afklaring senest i morgen, må de udskyde hos alle deres 

kommuner igen. Det samme gælder for Nexus. Der efterspørges en skriftlig melding om dette. 

Annika bemærker, at SDS bør melde sådan noget ud officielt – og så snart de ved det – og ikke 

blot på et statusmøde. Specielt, når det er lovet i oktober.  

 

Adviseringsservice – Er lagt på test 2 i oktober, men skal testes sammen med parterne, da SDS 

ikke har mulighed for at teste den selv.  

 

Migreringsservice – Er lagt på test 2 i oktober, men skal testes sammen med parterne.  

 

KMD planlægger at teste adviseringsservice samtidig med system-til-system-kald. Har ikke pla-

ner om at implementere migreringsservice. 

 

Den måde, der er lagt op til at teste på i testprotokollen, er via indlæsning af nogle XML-filer. 

Dette har givet KMD udfordringer, hvorfor MedCom har gjort det muligt også at teste ved di-

rekte indlæsning på on-demand stamkort i test2, ved brug af nogle centrale testpersoner, der 

er forberedt til formålet. Søren foreslår, at der udleveres et test-CPR-nummer til hver enkelt le-

verandør, og heri er leverandørerne enige. 

 

Lisa bemærker, at testprotokollen kræver et ”validt” CPR-nummer. Søren svarer, at infrastruk-

turen ikke understøtter alfanumeriske CPR-numre, og at de første 6 cifre selvfølgelig skal være 

en rigtig dato. 

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

Almen praksis er gået på primo oktober med deling af aftaler. Speciallægerne regner med at gå 

på i første uge af januar.  
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Region Midtjylland og Nordjylland leverer aftaler lige nu. Region Midtjylland fortsætter med 

dette, mens Region Nordjylland får en pause fra marts 2022 og ca. 1 år frem pga. implemente-

ring af nyt EPJ. Region Hovedstaden og Sjælland leverer aftaler marts 2022 og forventeligt også 

stamkort – er dog bekymret for, om de når stamkort. Region Syddanmark leverer først i 2023 

pga. implementering af nyt – kender ikke endelig tidsplan.  

2 Status på implementeringsplaner/tidsplaner i kommunerne v. alle 

MedCom har en plan for at præsentere tidsplan til programstyregruppemøde den 16. decem-

ber. MedCom har fået meldinger fra de 3 EOJ-leverandører, som de vil kontakte kommunerne 

på baggrund af.  

 

Cura fortæller, at den hidtil udmeldte tidsplan vil blive udskudt på baggrund af dagens udmel-

dinger om manglende leverancer.  

KMD: Randi bemærker, at de ikke melder noget ud, før de er helt fuldstændig sikre på, hvornår 

de selv kan være klar. De har forstyrret kommunerne allerede 2 gange, og det vil de ikke gøre 

igen.  

Dedalus forventer ansøgning til certificering ved udgangen af 2021.  

 

Tine bemærker, at de internt i SDS meget gerne vil kende tidsplanerne nogenlunde, så de ved 

hvor stort et tryk, der kommer fra kommunerne.  

3 Opfølgning på krav om ’assignedPerson’ for ’Aftaleansvarlig’ ved upload af aftaler 

v. SDS 

Kathrine fortæller, at der arbejdes hårdt på, at der kommer en fuldstændig afklaring, som vi kan 

sende med i referatet.  

 

Orientering om løsning/opfølgning 26/11-21: 

Stamkort: Løsningen forbliver, som den er på nuværende tidspunkt. Dette med henblik på ikke 

at sætte nye krav til implementering af stamkort. Dvs. assignedPerson-elementet er SHOULD og 

dermed tilladt at udelade helt. 

 

Aftaler: Samme løsning er der for aftaleansvarlige author-elementet. Dvs. assignedPerson-ele-

mentet er SHOULD og dermed tilladt at udelade helt.   

 

Se i øvrigt mail fra Kathrine udsendt 26-11-2021.  

 

4 Eventuelt 

• Antal pårørende 

Sundhed.dk har efterspurgt en begrænsning af antal pårørende på sundhed.dk. Efter 

lidt forespørgsler hos kommunerne, er vi kommet frem til, at der ikke bør være nogen 

begrænsning på sundhed.dk, når der ikke er krav om begrænsning hos leverandørerne. 

Sundhed.dk laver det, så der er plads til 30 pårørende på en side, og hvis der skulle vise 

sige at være flere, kan man bladre om på næste side. 

 

• Nyt møde 

Forslag om nyt møde 15. december eftermiddag, hvilket vi bliver enige om. Hvis der 

skulle blive behov for et møde på baggrund af den udmelding, der kommer vedr. assig-

nedPerson, må vi lægge et akut møde ind.  
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