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Velkomst og præsentation

Velkomst

Præsentation af mødedeltagere – bordet rundt
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Status for pilotprojektet

Hvad omfatter det

Fremdrift



• 1. august 2020: Pilotafprøvning af eDelivery, meddelelser og dokumentdeling 
af meddelelser starter

• Ultimo februar/primo marts 2021: Pilotafprøvning af eDelivery, meddelelser 
og dokumentdeling af meddelelser afsluttet

• Ultimo marts 2021 : Intern evaluering afsluttet

• Primo april 2021: forslag til ØA2022

Milepælsplan - Gennemførelse
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Pilot - komponenter
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Pilot – komponenter - Meddelelseskommunikation
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Pilot – komponenter - Meddelelseskommunikation
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Pilot – komponenter - Forsendelsesstatus
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NSP@sdn 
(i pilot placeret hos MedCom, 

placeres i PROD hos SDS)

Internet

AP@RH 
økosystem (1-*)

AP@Kommune
økosystem (2-*)

AP@PLSP 
LPS økosystem (1-*)

AP@MedCom 
(2-*) (kun i pilot)

eDelivery på 
SDNFællesoffentligt 

netværk (FOD)

Gateway 
mellem FOD og SDN

SMK/SML@EU

SMP@DIGST
(212.98.96.26:80)

DDS@NSP
(DDS/FHIR Repository

/NAS)

Gateway AP - SDN
(gateway-ap-sdn.nsptest.vconf.dk)

AP@NSP (DDS)
(dds-ap.nsptest.vconf.dk)

Gateway AP – FOD
(gateway-ap-fod.nsptest.vconf.dk)

eDelivery-DDS-bridging-
services@NSP

Samme AP, men to 
forskellige adresser på 

hhv.. SDN og FOD
Placeres i DMZ

MedCom moderniseret infrastruktur SDN

DIGST AP - FOD
(212.98.96.26:8080) Truststore@DIGST

(212.98.96.26:80)

Modtagerpolitik
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Organisering

Oprindelig Tilpasset
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Organisering

• Grupperne forestår den praktiske gennemførelse af projektet. 

• MedCom informerer løbende andre aktører skriftligt eller i møder. 

• Det eksisterende Rådgivende Udvalg for Standarder og IT Arkitektur (RUSA) 
forelægges efter behov status på projektet til kommentering. 

• Den eksisterende MedCom11/12 koordineringsgruppe med sin brede 
repræsentation af sundhedssektorens parter og IT-leverandører anvendes 
som referencegruppe, med MedCom modernisering som fast punkt på 
dagsordenen på møderne i 2020 og 2021. 
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Kommissorium for Operationel styregruppe (OSG)

Gruppen har følgende opgaver 

• - drøftelse af principper og rammer for pilotafprøvningen efter oplæg fra MedCom, 

bl.a. udvælgelse af scenarier til afprøvning 

• - input til evaluering efter oplæg fra MedCom 

• - løbende reviewer evaluering efter oplæg fra KVP 

• Der planlægges 3 videomøder á 2 timer? (jan,feb,mar). Efter behov 
kan der aftales fysiske møder.
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Drøftelse af problemer og løsninger i forhold til
gennemførelse af pilotprojektet
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• Problemer/udfordringer der skal løses

– Centralt eDelivery miljø tilsyneladende ikke konfigureret korrekt ift. dynamic
discovery

– Connection workshops genoptages i DIGST/NetCompany regi

– Der kan ikke kommunikeres ind/ud af SDN på denne side af MedComs  
styregruppemøde medio marts

– Der kan ikke nås at bringe reel kommune i spil inden planlagt projektevaluering 
ultimo marts og dermed inden ØA2022

• => konsekvenser ift. KOMBIT BeskedFordeler 

• => konsekvenser for reel organisatorisk kommuneoplevelse og erfaring med 
moderniseringen.

Problemer og løsninger ift. gennemførelse af pilotprojektet
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Drøftelse af konsekvenser af operationalisering af 
projekt

Hvad betyder det, at dele er nedprioriteret
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Operationalisering af projektet

• Organisering (operationalisering ift. PID)
– 1 operationel arbejdsgruppe i stedet for 3
– RM og KK observatørdeltagere i OSG

• Sikkerhed (operationalisering ift. målbillede)
– Der er kun kryptering mellem eDelivery Access Points og ikke mellem hhv. 

fagsystem/Lokal hub og Lokal hub/Access Points

• Komponenter 
– NSP kører i testversion hos MedCom (operationalisering ift. virkeligheden)
– Forretningsadressering er nedscopet til lokal løsning baseret på pakketabellen hos 

PLSP/LPS.
– Forsendelsesstatus er as-is løsning fra KMD
– NAS-registrering sker fra Central Hub og ikke fra DDS
– DDS metadata ikke fuldt på plads
– SBDH konvolut metadata ikke fuldt på plads

operationaliseringoperationalisering
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Drøftelse af scenarier der skal afprøves i
pilotprojektet

Fx henvisning, sygehus-hjemmepleje

kommunikation
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Pilot – scenarier for afprøvning (1)

• Mulige scenarier
– Henvisning af barn med sag i kommunen

• Meddelelseskommunikation 
– Henvisning til sygehus
– Bookingsvar til egen læge
– Epikrise til egen læge

• Dokumentdeling af meddelelser
– Epikrise tilgængelig via f.eks sundhed.dk for kommunal børnelæge
– Notifikation til kommunal børnelæge fra NAS

– Sygehus-hjemmepleje kommunikation
• Meddelelseskommunikation omkring indlæggelse

– Advis 
– Indlæggelsesrapport
– Plejeforløbsplan
– Udskrivningsrapport
– Genoptræningsplan

• Dokumentdeling af meddelelser
– Advis m.fl. tilgængelig via f.eks sundhed.dk/Min-læge-app for pårørende
– Notifikation til egen læge fra NAS



25

Pilot – scenarier for afprøvning (2)

• Mulige scenarier

– Visning af en given meddelelses status ift. kommunikationen i lægepraksis system 
(LPS)
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Drøftelse af proces for evaluering
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Eventuelt


