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Referat: 

1 Gensidig orientering 

Jeanette præsenterer dagsordenen. Der er kommet to ekstra emner til, som også vil blive be-

handlet på mødet. Det drejer sig dels om: 1) Skift af cpr.nr. og 2) Virtuelle aftaler.  

1.1 Status på implementeringsstøtte v. MedCom 

Nyt vedr. SOR-administration i kommunerne:  

• På sidste møde forventede vi på dagens møde at kunne sige mere om status for udvik-

ling af snitflade mellem FK-ORG og SOR, som er meget efterspurgt i kommunerne. Med-

Com kender ikke afgørende nyt vedrørende tidsplanen for denne snitflade. 

• SOR/SDS er ved at oprette en hjemmeside målrettet kommunerne. 

• Foranlediget af de kommunale SOR-administratorer arbejder MedCom aktuelt på en 

vejledning til opsætning i SOR og elektronisk kommunikation. Vejledningen er stadig i 

proces. Der er udsendt en quickguide til de kommunale SOR-administratorer, som kan 

anvendes, indtil vejledningen foreligger.  

 

Min Spærring: Der arbejdes på en forbedret løsning til, hvordan man som borger fremsøger 

kommunale behandlingssteder. 

 

Knapløsning til Sundhedsjournal: EOJ-leverandørerne er netop nu ved at blive testet og god-

kendt til knapløsning til Sundhedsjournalen. Netcompany (leverandør til socialområdet i Køben-

havn) er godkendt. Dedalus afventer sidste godkendelse. Systematic har gennemført egentest 

og anmodet om test. Der afventes testanmodning fra KMD. Med knapløsningen følger en ad-

gang til Fælles Stamkort og Aftaleoversigt, som kan anvendes, indtil integrationen til løsnin-

gerne er på plads. Indtil knapløsningen er i drift i kommunerne, kan kommunerne anvende den 

midlertidige adgang til Sundhedsjournalen, som er oprettet ifm. covid-19-pandemien. Det be-

mærkes dog, at det kun er sygeplejersker, der kan anvende den midlertidige adgang, og at der 

er samme adgangskrav til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort, som hvis man skulle tilgå løsnin-

gerne via eget fagsystem.  

 

Status for mobilisering i kommunerne: MedCom monitorerer på et DK-kort hvilke kommuner, 

som har bestilt integration til Fælles Stamkort og Aftaleoversigt hos deres EOJ-leverandør. Vi 

har indtil nu haft 13 kommuner, som ikke havde bestilt. Udbuddet i de sjællandske kommuner 

er nu afklaret, hvilket betyder af 96/98 kommuner nu står registreret til at have bestilt løsnin-

gerne. De to sidste kommuner er – så vidt MedCom ved – fortsat i udbud. 

 

DK-kortet over hvilke kommuner, som har bestilt løsningerne, vil blive suppleret af DK-kort 

over, hvornår de enkelte kommuner ibrugtager hhv. FSK og Aftaleoversigt. Danmarkskortene 

gøres tilgængelige her: https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientover-

blik/samlet-patientoverblik-kommuner/status-for-implementering. 

 

Aktuelt vil MedCom i den kommende tid følge op på de konkrete ibrugtagningstidspunkter af 

Fælles Stamkort i Cura-kommunerne. 

 

Andre aktuelle emner: Jeanette orienterer om den information, der er udsendt til kommu-

nerne den seneste tid: 

• 7. januar 2022: Kort nyt om Et Samlet Patientoverblik, herunder orientering om start-

pakke/ny databehandleraftaleskabelon og opdateret drejebog. 

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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• 20. januar 2022: Opfølgning på mail fra den 7. januar med præcisering af, at databe-

handleraftale er nødvendig ift. Aftaleoversigt, og at der ikke er tale om en underdatabe-

handleraftale. Derudover orientering om, at man kan vente med at indsende databe-

handleraftalen, til kommunen kender tidspunktet for ibrugtagning af aftaleoversigt. 

• 28. januar 2022: Invitation til kort webinar omkring forberedelsesopgaver til Fælles 

Stamkort. Invitationen er sendt til Cura-kommuner. Webinaret optages og kan rekvire-

res.   

 

Status for test og certificering:  

• Systematic Cura:  

o Godkendt til at hente Fælles Stamkort. 

• KMD Nexus:  

o Godkendt til at hente aftaler.  

o Test og certificering i proces vedr. deling af aftaler. 

o Certificering i proces vedr. Fælles Stamkort 

• Dedalus Vitae: 

o Endnu ikke i test og certificeringsforløb. 

1.2 Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. MedCom 

Er vedtaget og træder i kraft 1/3-22. Bliver en §13 til Retssikkerhedsloven. Se slide 4 for hvilke 

paragrafområder, der er omfattet. Dette er som forventet. 

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

Skift af cpr.: Der har været rejst spørgsmål omkring håndtering af skift af cpr.nr. og brug af Fæl-

les Stamkort og Aftaleoversigt. Kathrine orienterer om, at der for nuværende ikke er nogen tek-

nisk understøttelse. De konkrete sager med cpr. skift vil derfor skulle meldes ind til NSPOP, og 

vil blive håndteret manuelt. Der er opmærksomhed omkring emnet. SDS følger op på, hvad pla-

nen er for det. 

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

Der er ikke aktuelle udeståender. Senest blev system-til-system-kald til Fælles Stamkort imple-

menteret i produktionsmiljøet kort før jul.  

 

Sundhed.dk har leveret de leverancer, der var lovet til Fælles Stamkort. I februar kommer en 

forbedring til brugergrænsefladen for Aftaleoversigten – særligt ift. mobiladgang.  

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

Nyt siden sidst: 

• Speciallægerne begyndte af dele aftaler den 11/1-22 som forventet. 

• RM forventer ibrugtagning af Fælles Stamkort og Aftaleoversigt i Q1 2023, men vil indtil 

da bruge løsninger gennem Sundhedsjournal-adgangen. 

• Der afventes tidsplaner fra RN og RSYD. 

• RH og RSJ har rykket deres release og dermed også ibrugtagning (dele og vise) af Aftale-

oversigt fra marts 2022 til 4. maj 2022. Ibrugtager FSK i oktober 2022. 
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2 Status på implementeringsplaner/tidsplaner i kommunerne v. alle 

KL har meget fokus på, hvornår kommunerne ibrugtager løsninger. MedCom har derfor – på 

vegne af KL – rykket EOJ-leverandørerne for tidsplaner, og der har derudover været holdt nogle 

”hilse på-møder” med leverandørerne. KL har fået ny kontorchef (Nanna Skovgaard), som gerne 

vil være i tættere dialog med leverandørerne.  

 

Fra programstyregruppemødet i december 2021 efterspurgte Region Nordjylland muligheden 

for at koordinere kommunernes implementeringsplaner til regionernes. EOJ-leverandørerne har 

tidligere påpeget, at dette kan være vanskeligt. 

 

Status på EOJ-leverandørernes tidsplaner er: 

• Cura 

o Fælles Stamkort: Implementering fra uge 9 2022 

o Aftaler: Under planlægning. Forventet implementering i Q4 2022. 

• KMD: 

o Fælles Stamkort: Under planlægning 

o Aftaler: Under planlægning 

o Afventer pilotafprøvning i Silkeborg.  

o Forventer fælles release af Fælles Stamkort og Aftaleoversigt. 

• Dedalus:  

o Forventer 1. release til kundetest i Sønderborg Kommune 1. februar 2022 og 3 

mdr. efter Aftaleoversigt. 

 

3 Systemintegrationstest – status og arbejdsgang for tilbagemelding v. alle 

Det er beskrevet på NSPOP, at gennemførelsen af en systemintegrationstest er en forudsætning 

for, at kommunerne kan kobles på løsningerne. Det er EOJ-leverandørens ansvar at gennemføre 

testen og at melde tilbage til SDS, at testen er foretaget med succes.  

 

Resultatet skal indmeldes til SDS på mailadressen patientoverblik@sundhedsdata.dk. SDS sør-

ger for, at dette præciseres på NSPOP.  

4 Orientering omkring mulighed for at tilgå Fælles Stamkort fra fælles hjælpemid-

delcentral v. SDS 

KMD har henvendt sig, fordi der hos dem er nogle kommuner, som har en fælles hjælpemiddel-

central, som kunne have glæde af nogle af oplysningerne fra Fælles Stamkort. For at kunne få 

adgang til Fælles Stamkort skal der være en juridisk enhed, som står bag den fælles hjælpemid-

delcentral. Derfor anbefales det, at centralen oprettes som et §60-selskab, som tilsluttes løsnin-

gen.  

 

Iben gør opmærksom på, om der eventuelt kan være nogle udfordringer ift. oprettelse i SOR og 

spærring af Fælles Stamkort.   

5 Orientering om kommunikationsindsats v. SDS 

Kommunikationsopgaven har været i udbud i efteråret 2021. Opgaven med den borgerrettede 

kommunikation bliver varetaget af firmaet Operate og planlægges i samarbejde med program-

styregruppen, implementeringsstyregrupperne og koordineringsgruppen (projektlederne). Der 

laves bl.a. nogle film, som skal bruges i takt med, at løsningerne tages i brug. Af hensyn til ti-

ming er det derfor nødvendigt at kende til tidsplanerne i alle sektorer, herunder i kommunerne. 

Udover filmene vil der blive lavet materialer til rug både online og fysisk (fx flyers), og der er 

mailto:patientoverblik@sundhedsdata.dk
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også planlagt noget presse/lokalpresse. Det er planen, at parterne selv sørger for kommunika-

tion til deres medarbejdere, men der vil blive udarbejdet noget materiale, som kan anvendes, 

og som er i overensstemmelse med det, der også kommunikeres til borgeren. Der vil desuden 

komme en FAQ på sundhed.dk og en FAQ til de sundhedsprofessionelle.  

 

Jeanette orienterer desuden om, at der er planlagt møde i den kommunale referencegruppe 

den 10/2-22, hvor man bl.a. skal drøfte mulighederne for at kanalisere informationen ud.  

6 Eventuelt 

Virtuelle aftaler i aftaleoversigten: Regionerne har spurgt ind til håndtering/understøttelse af 

virtuelle aftaler i aftaleoversigten. Dette har ikke været beskrevet, men fremgår nu af doku-

mentationen på NSPOP. Indtil standarden skal opdateres, er det altså beskrevet, hvordan man 

kan vise og få vist, at der eksisterer en aftale, som ikke foregår på én fysisk adresse, men virtu-

elt mellem borger og sundhedsprofessionel.  

 

Næste møde: 10. marts kl. 14 – 15.15. 

 

 

 

https://www.nspop.dk/display/ESP/Teknisk+implementeringsvejledning+Aftaleoversigt#TekniskimplementeringsvejledningAftaleoversigt-Virtuelleaftaler
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