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Referat: 

1 Opfølgning efter sidste møde v. MedCom 

Der er – siden sidste fællesmøde – afholdt møde vedr. test (4. maj 2021). Efter dette har der 

været følgende udmeldinger: 

• Udsættelse af opdatering af Test2-miljø (udsendt 10. maj 2021) 

• Opdatering af dokumentation vedr. trust på NSPOP samt tilrettelser i drejebog – Silke-

borg Kommune er blevet bedt om at testlæse opdateringerne. 

 

På testmødet den 4. maj lovede SDS at eftersende liste med testpersoner. Denne eftersendes 

snarest. 

 

Derudover har vi (MedCom, SDS og EOJ-leverandørerne) gang i et arbejde med at kortlægge 

processen for kommunernes tilslutning til løsningerne. Der er planlagt møder med hver EOJ-le-

verandør.  

• DXC – afholdt 17. maj 2021 

• KMD – planlagt 21. maj 2021 

• Systematic – planlagt 25. maj 2021. 

 

2 Gensidig orientering 

2.1 Status på implementeringsstøtte v. MedCom 

Bølgeplaner – hvad er status? MedCom har lavet nogle interaktive DK-kort, som viser, hvornår 

de enkelte kommuner forventer at ibrugtage hhv. Fælles Stamkort og Aftaleoversigt. Kortene er 

lavet på baggrund af de tilbagemeldinger, MedCom har fået fra de kommunale projektledere. 

DK-kortene er netop sendt ud i seneste nyhedsbrev med opfordring til, at kommunerne konfir-

merer, at det, der står angivet for deres kommune, er korrekt. MedCom vil i samarbejde med 

programmet overveje, hvordan vi bedst formidler disse planer/gør kortene tilgængelige.  

 

Randi, KMD, spørger ind til, om kommunerne er blevet bedt om at melde, hvornår de starter 

implementeringen op, eller hvornår de ibrugtager løsning/går live. MedCom har spurgt ind til 

både teknisk implementering og ibrugtagning men er primært interesserede i at udstille, hvor-

når kommunerne ibrugtager/går i drift. 

 

Kommunal adgang til SOR: Det er besluttet, at kommunerne selv får adgang til at redigere SOR-

data. Adgangen for kommunerne sker i etaper, hvor det i første etape (før sommerferien) vil 

være de 4 store CURA-kommuner, samt kommuner, som skal implementere Et Samlet Patient-

overblik i 3. kvartal 2021, som får adgang. KL har den 18. maj 2021 udsendt udpegningsbrev til 

disse kommuner, hvori kommunerne bliver bedt om at udpege 1-2 SOR-ansvarlige i hver kom-

mune. Der planlægges online undervisning i uge 24. De resterende kommuner følger efter som-

merferien. Se slide 9 for overblik over de kommuner, som får adgang i 1. etape.  

 

Annika, Københavns Kommune, fortæller i forlængelse heraf, at der for 14 dage siden har været 

møde mellem et par kommuner, KOMBIT og SDS angående registrering og anvendelse af SOR-

data i sit fagsystem, bl.a. ift. indberetning af registerdata udført af selvejende og private organi-

sationer). Der afventes endelig tilbagemelding fra registerejerne og SDS. Randi, KMD, bemær-

ker, at man gerne – når afklaring foreligger, vil involveres i arbejdet. Det er ligeledes vigtigt, at 

alle kommunerne modtager officiel udmelding herom, når afklaring foreligger.   
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TEAMS-kanal for de kommunale projektledere: MedCom har oprettet en TEAMS-kanal for de 

kommunale projektledere mhp. at skabe mulighed for sparring/erfaringsudveksling kommu-

nerne imellem. Der er pt. 66 deltagere, og der er allerede gang i dialogen omkring bl.a. SOR og 

certifikater.   

 

Opfølgning på ØA-forpligtelse for udbudskommuner: KL har efter programstyregruppemødet 

den 22. april 2021 meldt OK til senere ibrugtagning for kommunerne i udbud med bemærkning 

om, at der skal følges op på tidsplan. Meldingen er videresendt til de pågældende kommuner. 

2.2 Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. SDS 

SDS og MedCom har sammen med SUM leveret en sidste runde kommentarer til SÆM. Nu går 

arbejdet (forventeligt) fra at have præhøringsstatus til snart at have status som reel høring (for-

venteligt fra midt juni).  Der må forventes at blive en afgrænsning ift. hvilke paragraffer inden 

for serviceloven, det bliver muligt at dele aftaler om.  

 

Det er Retssikkerhedsloven på det sociale område paragraf 12, som udvides med en paragraf 

12g. Forventningen er stadig, at lovændringen kan træde i kraft fra 1. januar 2022. 

 

Birgit, Systematic, bemærker, at en afgrænsning vil kræve yderlige udvikling hos dem. 

2.3 Status på tidsplaner v. SDS 

Almen praksis forventer at levere aftaler fra august 2021 men implementerer først FSK i 2022 

pga. de manglende leverancer fra SDS. 

 

Speciallægerne forventer ligeledes at dele aftaler fra august/september 2021. 

 

Region Hovedstaden og Region Sjælland har meldt, at de kan aflevere aftaler fra oktober 2021, 

men at de udskyder implementeringen af Fælles Stamkort til marts 2022 pga. de manglende le-

verancer fra SDS.  

 

Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland er stadig i proces omkring den 

endelige tidsplan. SDS afventer en tilbagemelding om ny tidsplan. Når denne foreligger, vil den 

officielle tidsplan blive rettet til efter dette. 

2.4 Orientering om leverancer vedr. FSK v. SDS 

MedCom har den 4. maj 2021 videresendt mail fra SDS omkring forsinkelser i leverancerne 

vedr. Fælles Stamkort til EOJ-leverandørerne samt de kommunale projektledere.  

 

Af mailen fremgår det, at SDS’ infrastrukturafdeling ikke har mulighed for at arbejde med de lo-

vede leverancer vedr. Fælles Stamkort (opdatering af test2-miljø, notifikationsservice, system-

til-system-kald) i øjeblikket pga. Covid-19-opgaver – herunder især coronapas. Da coronapas 

går forud for alle andre opgaver, og det ikke er klart, hvornår opgaver relateret til dette er af-

sluttet, er det pt. ikke er muligt at melde en tidshorisont for arbejdet ud.  

 

SDS er opmærksomme på (og har modtaget henvendelser herom), at denne udmelding har 

konsekvenser for de forskellige parters tidsplaner, hvilket i så fald kan være nødvendigt at 

adressere i implementeringsstyregrupperne og programstyregruppen. Særligt den manglende 

opdatering af test2-miljøet er problematisk, og flere leverandører påpeger vigtigheden af denne 

leverance. For KMD betyder den manglende opdatering af test2, at de ikke kan blive certifice-

rede til Fælles Stamkort og dermed ikke kan køre pilot i drift.  

 



 

 4 

Birgit, Systematic, bemærker, at de har sendt mail til SDS og MedCom angående dette med 

deadline for, hvornår en opdatering af test2-miljøet er nødvendig for dem for at kunne over-

holde tidsplanerne.  

 

Randi, KMD, efterspørger den opdatering, der jf. mailen, skulle komme i løbet af maj – også 

selvom en sådan melding måske ikke indeholder noget nyt. SDS noterer sig dette. 

 

Det pointeres, at det er en nødvendighed, at der er klar kommunikation fra både SDS og Med-

Com. Det kan være svært for kommunerne at fortolke de udmeldinger, der kommer, som dels 

indeholder meldinger om forsinkede leverancer men samtidig opfordrer til implementeringsak-

tiviteter (bl.a. kortlægning af bølgeplaner). Flere leverandører oplever, at kunderne presser på 

for en udmelding fra leverandøren, fordi MedCom efterspørger tidsplaner for ibrugtagning. 

 

Det aftales, at MedCom og SDS går i dialog om, hvordan vi melder noget ud til kommunerne, 

når der – lige nu – ikke er en klar udmelding. 

 

MedCom noterer sig, at de måske – lige nu – skal have fokus på at forfølge de kommuner, som 

ikke har bestilt løsninger og afvente yderligere efterspørgsler efter ibrugtagningstidspunkter.  

 

Annika bemærker, at Københavns Kommune – hos implementeringsstyregruppen – har efter-

spurgt svar på, om forsinkelserne medfører udskydelse af ØA-forpligtelsen, eller om man skal 

søge dispensation (I Københavns Kommune forventer man ikke at kunne gå live før medio no-

vember). Der afventes stadig et svar. SDS vil – hos implementeringsstyregruppen - efterspørge 

en afklaring.    

 

3 Eventuelt 

Næste møde afholdes den 9. juni 2021.  
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