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Generelt om SP-Link 



Hvad er SP-Link

• SP-Link er en webbaseret læseadgang til tidstro journaldata eks.  Notater/ epikriser, prøvesvar, 

planer, kommende aftaler, mm.:

• Ingen dokumentationsmulighed

• Et supplement til aftalt tværsektoriel kommunikation

• Adgang for eksterne sundhedsprofessionelle med en aktuel  behandlingsrelation til borger/patient



Formål

Sundhedskoordinationsudvalget i 2019 (politiker fra både region og kommuner) 
ønsker at øget sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer.

Det er fortsat hjemmepleje-sygehusmeddelelserne som er de primære 
kommunikationsveje mellem hospital og kommuner omkring et tværsektorielt 
forløb.

Formål med anvendelse af SP-Link er, at bidrage til øget sammenhæng i 
patientforløb på tværs af sektorer.



SP-Link

Anvendelsesområder

• Der er foretaget en evaluering af afprøvningen i Københavns og Frederiksberg Kommune, som viser stor 

tilfredshed – fx har 70 pct. haft "høj" eller "meget høj" nytte af funktionaliteten 

• Pr. maj 2021 er udviklet ny funktion med automatisk brugeroprettelse i SP

Plan for udrulning af SP- Link for kommuner i Østdanmark:

• 18 Cura kommuner har vist interesse for at anvende SP-Link

• SP-Link anvendes i København-, Frederiksberg - Odsherred -, Tårnby- og Høje Tåstrup Kommuner. Stevns og 

Solrød går på her i marts. 11 kommuner kommer successivt over de næste 1-3 måneder

• KMD Nexus kommuner afventer udvikling af dybt link i Nexus

• Region Sjællands Nærklinikker pilot Q1 2022, Region Hovedstaden Hospice og Den Sociale Virksomhed 

• SP-Link anvendes på  4 år i Akutberedskabet /1813 i Region Hovedstaden



Adgangsbetingelser for sundhedspersonale

Sundhedslovens § 42

Jvf. Sundhedsloven, er det autoriserede sundhedspersoner og delegerede, der kan tildeles adgang til 
SP-Link

Autorisationsloven: 
Dvs. sygeplejersker, terapeuter, læger, tandlæger, jordemødre, diætist, social-og sundhedsassistenter

Ledelsesansvar at sikre de rette medarbejdere tildeles og afsluttes som bruger af SP-Link

Juridisk rammeaftale om datadeling i samarbejde mellem Region H og Københavns Kommunes 
jurister, grundlæggende præmis for anvendelse af SP-Link



For borgeren betyder anvendelse af SP-Link

• Den sundhedsfaglige har viden om borgerens situation, hvilket skaber tryghed

• Hurtigere iværksættelse af den rette pleje og behandling, hvilket betyder færre gener og spildtid

• Borgeren undgår unødige undersøgelser (gentagelser)

• Borgeren opnår tryghed ved behandling og pleje

• Kan forebygge en ikke nødvendig genindlæggelse
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For medarbejderen betyder anvendelse af SP-Link

• Den sundhedsfaglige har mulighed for supplerende relevant viden om borgerens situation, pleje og 
behandling, og dermed Iværksættelse af den rette pleje og behandling ved 1. møde

• Hurtigere adgang til manglende informationer om borgerens forløb, sparer tid og telefon opkald

• Informationer fra SP-Link kan føre til mere kvalificerede handlinger - dokumenteres i borgerens 
journal

• Som kommunalt ansat fortsætter arbejdsgange som hidtil fsv. angår ordinationer som det altid har 
været praksis (fra egen læge) 
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Logning og audit

Alle opslag i omsorgssystem logges i omsorgssystemet
Alle opslag i SP-Link logges i Sundhedsplatformen (SP)
Alle opslag I SP-link logges i Min SP
Alle opslag logges i Kombit Kontekst Handler

Kommunen har ansvaret for at det er de rette brugere der får adgang – fratages 
adgang ved fratrædelse
Kommunen har ansvar for logopfølgning



SPLIFE

I fællesskab med Københavns og Frederiksberg kommuner  fandt vi sammen den bedst 
mulige løsning som kommunerne kunne kommitte sig til.

Autentificeringe via Nemid var no go på det tidspunkt, da ikke alle relevante brugere 
have Nemid

Autentificering af brugere via Kombit Konteksthandler

Dybt link fra EOJ - kontekstafhængig

Kryptering via Sundhedsdatanettet

Juridisk rammeaftale om delt dataansvar

SP-Link Front End 

Automatisk brugeroprettelser og SSO for kommuner



SPLIFE environment



SP-Link automatisk adgang for eksterne brugere

Kommunens tilslutning

Ved adgang til SP-Link

• Afklaring af systemmæssig sikkerheds- og adgangsetablering:

o Etablering og konfiguration af knapløsning i eget system

o Anmode om tilslutning til SP-Link via Sundhedsdatanettet

o Oprette AD-gruppe i eget system

o AD-gruppen skal have Jobfunktionsrolle i Serviceplatformen (Kombit)

o Whitelistning

• Underskrevet Juridisk Rammeaftale om Dataansvarsfordeling og samarbejde



Snapshot- overbliksbillede



Vis Journal- oversigt over kontakter på SP Hospital



Notater 



Epikriser sendt til egen læge



Laboratorie prøver der er bestil og evt. udført



Procedurer der er ordineret/ i gang/ udført



Dræn, kateter, adgange



Uploadet dokumenter, billeder ol. der ikke er oprettet fra SP



Udgående korrespondancer til eksterne



Helbredsforløb



Henvisninger



Resultatgennemgang med mulighed for at læse beskrivelserne



Vurderingsskemaer, her et patientindberettet fra MinSP



Diagnoseliste 



Patienthistorik



Personoplysninger/demografi



Kommende aftaler


