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Navn Orienteringspunkter til Primærsektor-forum møde 
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1. Status på Digital almen praksis (Tom) 

Se bilag 1.1 

2. Status på Forløbsplansprojektet (Rikke) 

Se status i bilag 2.1 

3. Status på Graviditetsprojektet (Rikke) 

Se status i bilag 3.1 

4. Status på udbredelse af dynamiske blanketter (Rikke) 

Se status i bilag 4.1 

5. SDNv4-udbud (orientering) (Tanja) 

Problem  

Primærsektor-forum orienteres om status på SDNv4-udbuddet. Status er også udsendt til de til-

sluttede parter den 8. april 2022.   

 

Løsning 

Genudbudsprocesserne for SDN er igangsat frem mod udløb af eksisterende kontrakt om 

SDNv3 – og er opdelt i 2 delaftaler:   

 

• Delaftale 1: SDN-infrastruktur og Datacenter inkl. SPOC via offentligt EU-udbud med 

forhandling  

• Delaftale 2: Udvikling og vedligehold af Aftalesystem via SKI-konsulentrammeaftale 

02.17  

 

MedComs styregruppe godkendte på møde den 9. marts 2022 udbuds- og løsningsdesignet for 

SDNv4. Dette skete efter indstilling fra udbudsstyregruppen og efter behandling i SDN-bruger-

gruppen.  
 

Udgangspunktet for løsnings- og udbudsdesignet for SDNv4 har været at understøtte den eksi-

sterende funktionalitet i SDN samtidigt med, at SDNv4 skal afspejle og leve op til den forret-

ningsmæssige, teknologiske og sikkerhedsmæssige udvikling.  

 

Det vil sige, at SDNv4 fortsat vil være en infrastruktur, et fully meshed netværk hvortil parterne 

tilsluttes – og med et aftalesystem, hvori de tilsluttede parter selv forvalter og administrerer 

udstillingen af egne services, aftaler, klienter og brugere. 
 

Centralt i udbuds- og løsningsdesignet er overgangen til SD-WAN-teknologi, som betyder, at 

SDN i SDNv4 vil overgå til at være et virtuelt og krypteret netværk. Endepunktskryptering af de 

tilsluttede parters services vil dog fortsat være en anbefaling - også under SDNv4. 
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Det betyder, at de nuværende SDN MPLS samt site2site VPN-forbindelser, som typisk anvendes 

hos fx lægesystemleverandørerne, vil blive afløst af et SD-WAN-setup. Hertil kommer, at det er 

besluttet, at en lokal installation hos de tilsluttede parter af en SDN SD-WAN-boks vil være det 

bærende princip for tilslutning til SDN. Udgiften til selve SDN SD-WAN-boksen afholdes af Med-

Com – mens migreringen, driften og forbindelsen til SDN som nu vil være den enkelte parts an-

svar og omkostning.  
 

Overordnet tidsplan er:  

 

• Delaftale 1: SDN-infrastruktur og Datacenter, inkl. SPOC   

o Offentliggørelse af udbud efter sommerferien 2022 

o Tildeling af kontrakt ultimo 2022 

o Implementering fra januar 2023  

o Idriftsættelse pr. 1. april 2023 – og med færdigimplementering senest 31. marts 

2024    

 

• Delaftale 2: Udvikling og vedligehold af Aftalesystem  

o Afklaring: Maj – september 2022   

o Udvikling af SDNv4-aftalesystem: oktober 2022 – marts 2023  

▪ I første omgang udvikles grundmodulerne  

▪ Udvikling af snitflader / API mellem SD-WAN og SDNv4-aftalesystem 

påbegyndes, når resultatet af udbuddet for delaftale 1 foreligger ultimo 

2022  

o Migrering fra eksisterende til det nye SDNv4-aftalesystem: Ultimo 2022 / primo 

2023  

 

Udbudsprocesserne for SDNv4 er planlagt med en lang transition frem mod kontraktudløb af 

den eksisterende SDNv3-kontrakt den 31. marts 2024. Målet med den lange transitionsperiode 

er at sikre tilstrækkelig tid til en trinvis migrering af de ca. 110 tilsluttede parter på SDN – samt 

udvikling af og migrering til et nyt aftalesystem.    

 

Migreringen til ny SDN-infrastruktur vil for de tilsluttede parter primært bestå i den lokale in-

stallation af SDN SD-WAN-boks. Dette forventes påbegyndt Q2 2023. SD-WAN forventes at lette 

procedurerne for tilslutninger, da det i udgangspunktet vil være ’plug and play’. Der vil dog 

være noget lokal konfiguration af egen intern routning.    

 

Migreringen til nyt aftalesystem vil for de tilsluttede parter betyde, at de forud skal gennemføre 

en validering af oplysningerne i det eksisterende aftalesystem. Dette forventes påbegyndt Q3 

2022.   
 

Tidsplan for udbuddet kan også findes på MedComs hjemmeside.   

 
Indstilling 
Til orientering 

 

https://www.medcom.dk/systemforvaltning/udbud
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