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Referat: 

1 Gensidig orientering 

Opfølgning fra sidst: MedCom har været i dialog med Peter Spanggaard fra SDS ift. hvornår til-

knytning af de nødvendige serviceadgange til kommunernes SDN-adgang skal ske. Næsten alle 

kommuner er koblet op via KMD (95 kommuner), og Peter opfordrer til, at KMD sørger for til-

knytningen af serviceadgangene for disse kommuner. I den forbindelse efterspørges navne + 

numre på de services, der skal åbnes op for. SDS vender tilbage angående dette. 

 

Ift. kommunernes opgave med at ansøge om adgang til services på NSP produktionsmiljø, har 

kommunerne efterspurgt guidning i, hvor lang tid i forvejen denne ansøgning skal laves. EOJ-

leverandørerne melding er, at kommunerne som udgangspunkt godt kan gøre det nu, hvis ikke 

der kræver EOJ-leverandørens hjælp, og såfremt det ikke har nogen anden konsekvens. Hvis der 

er brug for EOJ-leverandørens hjælp, skal kommunen afvente den implementeringsplan, der er 

lagt med EOJ-leverandøren. Der er i udgangspunktet en sagsbehandlingstid på ansøgningen på 

3-8 arbejdsdage, men hvis alle kommuner søger samtidigt, kan der blive udfordringer med at 

overholde dette. SDS følger op på, hvad udmeldingen omkring timing af denne opgave skal 

være. Såfremt mange søger samtidigt, kan det også blive nødvendigt at tage hensyn til imple-

menteringsrækkefølgen i kommunerne.  

1.1 Status på implementeringsstøtte v. MedCom 

Nyt vedr. SOR-ansvarlige i kommunerne og uddannelse: De første 16 kommuner har nu ad-

gang til at rette i SOR, og nogle kommuner har allerede foretaget ændringer. De resterende 

kommuner får – fra KL - brev om udpegning i denne uge. MedCom har – sammen med SOR/SDS 

- lagt plan for online undervisning af de resterende kommuner. Kommunerne inddeles i 3 hold, 

som uddannes i uge 36, 38 og 40. 

 

Nyt vedr. status for kommunernes bestilling: 82 kommuner har bestilt løsningerne. 12 kommu-

ner er i udbud, 2 kommuner afventer bestilling, 2 kommuner har MedCom endnu ikke hørt fra. 

Aktuel status kan ses her.  

 

Nyhedsbrev og opdatering af drejebog på vej: MedCom er aktuelt ved at opdatere drejebogen. 

Den opdaterede drejebog forventes at blive sendt ud sammen med nyhedsbrev start juli. Vi af-

venter meldingen vedr. NSP-leverancerne, førend nyhedsbrevet udsendes. Opdateringerne i 

drejebogen drejer sig bl.a. om præciseringer af kommunens tilslutningsopgaver.  

 

Certificering af KMD Nexus ift. hentning af aftaler: MedCom informerer om, at certificering af 

KMD Nexus ift. hentning af aftaler er i gang.  

1.2 Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. MedCom 

Lovforslag er sendt i høring med frist den 20. juli 2021. Find det her. Lovforslag indeholder føl-

gende paragrafområder under serviceloven: 

• §79a Forebyggende hjemmebesøg 

• §83 Personlig pleje og praktisk hjælp 

• §84 Midlertidigt ophold og afløsning 

• §86 Træning efter serviceloven. 

 

KL forbereder høringssvar i samarbejde med udvalgte kommuner. KL vil pointere, at paragrafbe-

grænsningen er for snæver ift. formålet. 

 

https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner/status-for-implementering
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65277
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Systematic pointerer, at det, at EOJ-løsningerne skal være fleksible, gør, at det kan være svært 

for leverandøren at lave de nødvendige afgrænsninger. 

1.3 Status på leverancer på NSP + Sundhed.dk v. SDS 

Rettelse til spærringsløsning forventes at komme på i denne uge (vedr. aftaler). SDS melder ud, 

når den er på. 

 

Senest fredag denne uge kommer der en udmelding vedr. tidsplanerne for de forsinkede NSP-

leverancer. Der vil ske en udmelding til programstyregruppen, implementeringsstyregrupperne 

og via nyhedsbrevet. SDS forventer præcise tidsplaner.  

 

SDS afventer fortsat en endelig tidsplan for rettelserne til brugergrænsefladen på Sundhed.dk. 

Forventer, at der tages en beslutning på kommende møde i Sundhed.dk-styregruppen den 1. 

juli 2021. SDS melder ud, når de ved mere. 

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

Almen praksis og speciallægerne begynder at aflevere aftaler fra få lægehuse fra uge 33. Heref-

ter er der planlagt en kommunikationsindsats med forventning om at kunne åbne bredt op fra 

1. september 2021. Almen praksis og speciallægerne følger således samme tidsplan.  

 

Region Hovedstaden og Region Sjælland regner med at aflevere aftaler i oktober 2021, mens 

implementering af Fælles Stamkort er rykket til foråret 2022. Afventer stadig en endelig tids-

plan fra de vestdanske regioner. Regionerne afventer ligeledes de konkrete tidsplaner for NSP-

leverancerne. Jeanette orienterer om, at MedCom aktuelt er ved at certificere Sundhedsplatfor-

men ift. aflevering af aftaler. 

 

SDS reviderer den overordnede tidsplan efter sommerferien, når leverandørerne har haft mu-

lighed for at re-planlægge ift. tidsplanerne for NSP-leverancerne.  

 

SDS informerer om, at der har været drøftelser i styregrupperne omkring sektorernes afhængig-

heder af hinanden ift. ibrugtagning af løsningerne. Reel koordinering af tidsplaner er dog van-

skelig, før vi kender de endelige tidsplaner. 

1.5 Opfølgning på kommunernes forpligtelse jf. ØA v. SDS 

Kommunerne skal ikke sende dispensationsansøgninger til hverken KL eller SDS ved forsinkel-

ser/manglende overholdelse af ØA. Der er forståelse for forsinkelser på baggrund af de forsin-

kede leverancer på NSP. Forvirringen skyldes formentlig, at der i andre projekter har været krav 

om, at man – ved forsinkelser – skulle søge dispensation, men det er altså ikke tilfældet i dette 

projekt.  

2 Status på implementeringsplaner/tidsplaner i kommunerne v. alle 

Systematic: Har allerede givet melding omkring potentielle forsinkelser hvis og såfremt.. 

 

KMD: Har meldt om forsinkelser til kommunerne. Nogle kommunerne skulle starte i august, 

men fordi KMD ikke kan blive certificerede (test2 er ikke opdateret), er der sket en forskydelse, 

som kunderne er informerede om. KMD er fortsat i dialog med kommunerne herom.  

 

Dedalus: Har flyttet implementering til næste release (forsinkelse på 3 måneder). Skyldes pri-

mært, at man ønsker at afvente den juridiske afklaring.  
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3 Opfølgning på kommunernes behov for adgang til NSP testmiljø v. alle 

Dedalus: Har allerede sendt tilbagemelding til MedCom. Bemærker, at det ikke er givet, at alle 

kommuner vil benytte sig af testmiljøet, men at implementering - som udgangspunkt - kræver 

uddannelse og dermed testmiljø. 

 

KMD: Ifm. FMK synes nogle kommuner, at et testmiljø er meget vigtigt ift. undervisning, mens 

andre kommuner ikke er interesserede og går direkte live. KMD har p.t. svært ved at forudse 

behovet og er selv ikke afklarede ift., hvordan kommunerne skal vejledes ift. det. Afventer 

nogle erfaringer fra piloten med Silkeborg. Foreslår, at vi holder punktet på agendaen til kom-

mende møde efter sommerferien. 

 

Systematic: Har svært ved at vurdere behovet. Laver kun ny funktionalitet til stamdata (nu), og 

det burde der kunne undervises i ud fra video.  

4 Eventuelt 

Næste møde: 23. august 2021 kl. 9-10.  MedCom indkalder. 
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