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Referat: 

1 Gensidig orientering 

Poul Erik, KL, og Birgitte, Silkeborg Kommune, deltager som gæster på dagens møde. Derudover 

vil Katrine Møller Wolff Østergaard i fremtiden deltage som barselsvikar for Cæcilie (KMD).  

1.1 Opfølgning fra sidst (10/3-22) v. MedCom 

• Forretningsregel om automatisk opdatering af FSK: Behandles under dagsordenspunkt 

2. 

• Forventningsafstemning af kommunernes opstart, samt kommunikation udadtil om-

kring dette:  Der er udarbejdet FAQ om FSK på sundhed.dk. Kommunernes ibrugtag-

ningsstarttidspunkt monitoreres via DK-kort på MedComs hjemmeside. Hvordan moni-

torering af ibrugtagning kan ske og kommunikeres ud, er fortsat i proces. 

• Kan vi skabe bedre sammenhæng mellem certificering og systemintegrationstest: Be-

handles ikke på dette møde, men foreslås drøftet på kommende møde.  

• Nyt afsnit omkring jura, sikkerhed, logning og spærring er på vej i drejebog 

• Fortsættelse af disse møder: På sidste møde var der enighed om at fortsætte EOJ-fæl-

lesmøderne, efter ønske fra EOJ-leverandørerne.  

1.2 Status på implementeringsstøtte v. MedCom 

MedCom afholder aktuelt Tjek ind-møder for de kommuner, som aktuelt ibrugtager FSK. Kom-

munerne inviteres til Tjek ind-møde ugen før, de får integrationen til FSK aktiveret. På disse mø-

der følger MedCom op på de administrative forberedelser, men spørger også ind til anvendel-

sesområde og anvendelse på personalegrupper. 

• Anvendelsesområde: Ud af 22 kommuner anvender 12 kommuner stamkortet alene på 

sundheds- og omsorgsområdet, mens 10 kommuner anvender stamkortet på sundheds-

, omsorgs- og socialområdet. 

• Anvendelse personalegrupper/adgang til FSK: Ud af 21 kommuner giver 7 kommuner 

udelukkende adgang til sundhedsfagligt autoriseret personale, mens 14 kommuner gi-

ver adgang for sundhedsfagligt autoriseret personale og trustede medarbejdere. De 

kommuner, som kun giver adgang til sundhedsfagligt autoriseret personale, giver ud-

tryk for at starte op på denne måde og at man løbende vil vurdere behovet for trust.   

1.3 Status for og spørgsmål rejst ifm. test og certificering v. MedCom 

Intet at bemærke. Nyt siden sidst er, at KMD Nexus nu også er godkendt til upload af aftaler. 

Dermed er KMD Nexus godkendt til FSK, samt upload og download af aftaler. Systematic Cura 

er godkendt til FSK. Test og certificering af Dedalus i FSK er i proces.  

1.4 Status på tidsplaner i kommunerne v. MedCom 

Status på implementeringsplaner: 

• Cura: 

o Implementering af FSK er i gang fra uge 12 2022 

o Tidsplan for Aftaleoversigt er under planlægning med forventet implementering 

i 4. kvartal 2022. 

• KMD Nexus: 

o Forventer samlet release af FSK og Aftaleoversigt 

o Tidsplan er under planlægning 

o Der køres pilotafprøvning i Silkeborg Kommune  

• Dedalus: 

o Forbereder certificering af FSK med forventet implementering i Sønderborg 

Kommune før sommerferien. 

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/stamkort/
https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner/status-for-implementering
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SDS bemærker, at de har brug for en måneds varsel, inden man åbner op for en løsning i kom-

munerne – dette gælder også pilotafprøvning i Silkeborg, når man begynder at teste upload af 

aftaler. Når KMD er klar med en tidsplan, skal SDS have besked hurtigst muligt, da denne infor-

mation skal bruges til at planlægge kommunikationsindsatsen/borgerkampagnen. KMD bemær-

ker, at de har lavet udkastet til en udrulningsplan, men at de er nødt til at kende udfaldet af for-

retningsreglen om automatisk opdatering (og betydningen af det), inden den meldes ud. 

 

Status på ibrugtagning af FSK: 

• 18 Cura-kommuner er i drift 

• 13 Cura-kommuner er på vej 

• 2 Cura-kommuner har ukendt startdato 

 

MedCom har ikke mulighed for at monitorere ibrugtagning ud over dette. 

1.5 Status på ibrugtagning af Fælles Stamkort i kommunerne v. SDS 

SDS kan monitorere, om der er brugere på i de enkelte kommuner, men har ikke mulighed for – 

på daglig basis – at se, hvor mange stamkort, der laves i de enkelte kommuner. Det er under af-

klaring af juristerne i SDS, hvordan udvalgte aggregerede statistikker kan deles med relevante 

parter. SDS kan også følge hvor mange stamkort, der er oprettet (315.000 i alt), men fokus er 

opfølgning på, om de kommuner, som burde være aktive, er aktive. SDS er opmærksomme på, 

at der er et andet brugsmønster for FSK end for aftaler.  

1.6 Status på tidsplaner (regioner, almen praksis og speciallæger) v. SDS 

Almen praksis og speciallægepraksis: 

• Upload aftaler: Deler allerede aftaler 

• Download aftaler: Visning af aftaler er udskudt fra udgangen af Q1 2022 til udgangen af 

Q2 2022. 

• FSK: Udskydes forventeligt fra sommeren 2022 til sommeren 2023, men der mangler 

endelig verificering af dette. 

 

Region Hovedstaden og Region Sjælland:  

• Aftaler: 4. maj 2022 

• FSK: Oktober 2022 

 

Region Midtjylland: 

• Har organisatorisk implementeret visning af FSK og aftaleoversigt via Sundhedsjourna-

len (som alle kan anvende). 

 

Region Nordjylland og Region Syddanmark: 

• 2023, men der foreligger ingen præciseret tidsplan. 

 

Randi/KMD spørger ind til status for etablering af løsning for MinSpærring for ikke digitale bor-

gere, som kommunerne skulle afvente, var på plads den 20/4. MedCom bekræfter, at løsningen 

er på plads.  
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2 Opfølgning på forretningsregel om automatisk opdatering af FSK, herunder status 

for indsamlede spørgsmål og udfordringer v. MedCom 

På møde den 6/4-22 blev forretningsregel #1 gennemgået og logningskrav præciseret. EOJ-leve-

randørerne stillede på mødet spørgsmål til, hvordan kravet om automatisk opdatering kan om-

sættes i de forskellige workflows og overbliksvisninger, der er i et EOJ-system, og hvor kun dele 

af Fælles Stamkort indgår. På mødet blev det aftalt, at MedCom skulle indsamle spørgsmål 

mhp. skriftligt besvarelse fra SDS.  

 

MedCom udsendte i fredags to bilag: 

1. Et forståelsespapir – hvad forstår vi ved automatisk opdatering i et EOJ-system 

2. Et notat med spørgsmål, som SDS vil svare på det. 

 

Det er vigtigt at både forståelsespapir og spørgsmål er entydige og fyldestgørende for afkla-

ringsbehovet. 

 

Mødedeltagerne har ikke nået at forholde sig til notaterne forud for dagens møde. Der aftales 

følgende proces: 

• SDS besvarer spørgsmål og sender svar ud ultimo uge 17. 

• Leverandørerne gennemlæser svarene i løbet af uge 18 

• Der indkaldes til opfølgende møde mandag den 9. maj kl. 9-10.  

 

Birgit/Systematic bemærker, at det er vigtigt, at SDS både forholder sig til forståelsespapir og 

spørgsmål.  

 

3 Håndtering af telefonnumre og status for udfordringer i håndtering af dette v. 

SDS og EOJ-leverandører 

Sundhedsdatastyrelsen har – på baggrund af piloten i Frederikshavn og Aarhus Kommune, og 

med godkendelse fra parterne – valgt (til en start) at tillade anvendelse af tekststrenge og speci-

altegn i telefonnumre og navne på pårørende. Dette af hensyn til den eventuelle oprydningsop-

gave, der ville være nødvendig forud for aflevering af data til FSK ved ibrugtagning (I piloten 

måtte man slå valideringen fra, fordi de telefonnumre, parterne havde i systemener, ikke kunne 

afleveres uden en større oprydning).  

 

Dette har skabt lidt udfordringer for EOJ-leverandørerne, da der i standarden (PDC-DK-v.2.0) 

ikke stilles krav om, at systemerne skal kunne indlæse tekststrenge og specialtegn i telefon-

numre og navne på pårørende.  

 

KMD fortæller, at udfordringen blev rejst under test- og certificeringsforløbet, og at man har 

fundet en løsning på det. Udfordringen er på den måde løst. Dog pointerer KMD, at det er kriti-

sabelt, at man som leverandør skal kunne håndtere andet end det, som standarden dikterer, da 

det kræver en tilpasning, og at det generelt er utilfredsstillende med ændringer efter certifice-

ring/godkendelse.  

 

Der opstår på mødet tvivl om, hvor denne uoverensstemmelse kommer fra. Der er ikke uover-

ensstemmelse mellem standard og testprotokol, men den tilladelse, man har givet på baggrund 

af piloten, er ikke i overensstemmelse med standard og testprotokoller. SDS følger op på, hvad 

der står beskrevet i forretningsreglerne, og om der er uoverensstemmelser/fejl. 
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KMD problematiserer i forlængelse af ovenstående, at man skal igennem to tests forud for 

ibrugtagning af en løsning, og at man ikke kan regne med, at man må gå live med sin løsning, 

når man er MedCom-certificeret. Dette emne drøftes på næste møde.  

4 Eventuelt 

Næste ordinære møde aftales til den 31. maj kl. 14-15.15. MedCom indkalder. 

Derudover aftales der ekstraordinært møde den 9. maj kl. 9-10 mhp. mulighed for opfølgning 

på svar på spørgsmål omkring automatisk opdatering jf. dagsordenspunkt 2.  
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