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OSG4 29.4.2021 
 

1 Dagsorden 

 
 
OSG Møde 4 

1. Velkomst og præsentation 
2. Godkendelse af referat 
3. Kort projektstatus fra Ole og oplæg til drøftelse af revision af arbejdsplan og tidsplan 

– Status for tekniske udfordringer mellem access punkter (DIGST) 
– Status for færdiggørelse af vejledninger (DIGST) 

4. Status for pilotprojektet (fremdrift – bordet rundt) 
5. Tidsplan for pilotprojektet og møder 
6. Behov for revision af samarbejdsaftaler? 
7. Evaluering. Konsekvenser af ændret arbejds- og tidsplan 
8. Evt. 

 
 

2 Deltagere 

 
Interessent Kontakt Mail 

PLSP Jesper Sørensen jes@plsp.dk  

Region Hovedstaden Martin Thor Hansen 
Philip Zubin Hormozi 
Køppen 

martin.thor.hansen@regionh.dk 
philip.zubin.hormozi.koeppen@regionh.dk 

Digitaliseringsstyrelsen 
(DIGST) 

Jakob Kjærgaard Jepsen  jajep@digst.dk  

Sundhedsdatastyrelsen Asger Halkier ASHA@sundhedsdata.dk  

Københavns Kommune Maggie Brisson  EW95@kk.dk  

Herlev Kommune  Pia Wisbøl (deltog ikke) Pia.Wisbol@herlev.dk  

Evaluering Klaus Vilstrup (deltog ikke) kvp@eaaa.dk  

MedCom Lars Hulbæk 
Ole Vilstrup  
Peter Holbech  

lhf@medcom.dk 
ovi@medcom.dk 
peth@ramboll.com 

 
 
Mailliste: jes@plsp.dk; martin.thor.hansen@regionh.dk; philip.zubin.hormozi.koeppen@regionh.dk; 
jajep@digst.dk; ASHA@sundhedsdata.dk; EW95@kk.dk; Pia.Wisbol@herlev.dk;  kvp@eaaa.dk; 
Lhf@medcom.dk;  ovi@medcom.dk; peth@ramboll.com 
 

3 Referat 

1. Velkomst og præsentation 

Ole bød velkommen. 
 
2. Godkendelse af referat 

Godkendt. 
 
3. Kort projektstatus fra Ole og oplæg til drøftelse af revision af arbejdsplan og tidsplan 

- Status for tekniske udfordringer mellem access punkter (DIGST) 
- Status for færdiggørelse af vejledninger (DIGST) 
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Ole gjorde rede for de seneste udfordringer. 
Ved connection workshop i uge 16 viste det sig, at der ikke kunne oprettes forbindelse mellem 
Multimeds AP og Netcompanys AP.  
Der mangler dokumentation af opsætningen. 
KMD har meddelt, at de sætter udvikling på pause indtil de forskellige problemer er løst. De kan 
genstarte udviklingen, og der vil gå 6 uger fra genopstart til de er klar til connectathon. 
Ferieplaner betyder, at connectathon tidligst kan gennemføres primo september – under 
forudsætning af, at der inden sommer arbejdes videre. 
Derfor sættes dele af projektet på pause, og MedCom vil replanlægge projektet. 
 
Jakob: Beklagede på DIGST vegne. En løsning kræver dialog med CEF og DIGST arbejder på at 
fremme en løsning mest muligt. Der forventes løsning både vedrørende forbindelse og 
dokumentation i den kommende uge (uge 18). 
 
Martin: Situationen er stærkt utilfredsstillende. RegH vil desuden have vanskeligt ved at finde 
ressourcer efter sommeren, da der er mange projekter i efteråret. 
 
Jesper: Det er fint at fortsætte udviklingen, men det forudsætter, at alle deltager bidrager med de 
nødvendige ressourcer. 
 
Maggie: Det er forståeligt at et projekt, der afprøver ny teknologi, har problemer. Det er dog 
vigtigt at løse dem og få grundlaget for en ny, tidssvarende teknologi i meddelelsesinfrastrukturen. 
 
Lars: Tak for Maggies input. MedCom vil arbejde på at få løst de centrale elementer. De øvrige 
parter kan evt. sætte deres aktiviteter på pause. Når de centrale elementer kører, kan de øvrige 
reaktivere efter aftale. 
 
Ole opfordrede til at parterne løser de dele, der kan løses uafhængigt af det centrale miljø. 
 
Philip: Opfordrede til at den reviderede tidsplan deler projektet op i mindre dele, der kan køres og 
testes, evt. håndholdt. På den måde mindskes risikoen for fejl i connectathon. 
 
Ole: Enig. Det vil indgå i tidsplanen. 
 
Martin: Hvis RegH skal indgå i test i efteråret, skal vi være helt sikre på, at de centrale dele virker. 
I så fald kan der evt. allokeres ressourcer i et begrænset tidsrum. 
 
Lars: Enig. Projektet genstartes først, når MedCom er tryg ved at det giver mening. 
 
Asger: Ser gerne mulighed for at delteste elementer som fx indhold. 
 
 
4. Status for pilotprojektet (fremdrift) 

 
Philip: RegH har oprettet test-GLN, SOR-ID mm. Er langt med interne konverteringer. Vil gerne 
teste SBDH. AP kører og der mangler intern integration hertil. Der kan blive udfordring med 
kommunikation gennem firewall. 
 
Jesper: Ud over problemet med hul igennem til AP er projektet på plan. Opsamling af meddelelser 
på plads. Indhold kan udstilles på API. Testapp til borger er klar – der mangler meningsfuldt 
indhold. Der kan vises data fra KMDs track ’n trace. 
Forsinkelsen i projektet giver problemer med ressourceallokeringen. 
 
Ole: Har oprettet test-GLN-numre. På vej med AP på SDN. 
 
5. Tidsplan for pilotprojektet og møder 

Ole: udarbejder revideret tidsplan. 
OAG 11. maj fastholdes i kalender. Om mødet afholdes afhænger af status på de centrale 
elementer ved udgangen af uge 18. 
OSG 26. maj fastholdes i kalender. 
 
Ole har ansvaret for at planlægge bilaterale møder. 
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6. Behov for revision af samarbejdsaftaler? 

Der var enighed om behovet for at revidere samarbejdsaftaler. Flere pegede på, at der ville blive 
brugt flere ressourcer end forudsat, og at udbetaling var afhængig af milepæle, hvilket ikke var 
rimeligt som projektet var forløbet. 
Der var enighed om at gennemføre dialog om samarbejdsaftalerne, når der foreligger en ny 
tidsplan. 
Lars kvitterede for synspunkterne og lovede at indvendingerne vil indgå i dialogen om revision af 
samarbejdsaftalerne. 
 
7. Evaluering. Konsekvenser af ændret arbejds- og tidsplan 

Klaus kan tage højde for forsinkelserne og bidrage efter sommerferien. 
 
Det blev efterlyst, at tidsplanen for evalueringen blev tilrettet efter ændringer i den generelle 
tidsplan. Ole lovede dette. 
 
Jesper: I forhold til evalueringen bliver det væsentligt at understrege at eDelivery øger 
afhængigheden af centrale elementer, og at drift og ressourcer skal være tilstrækkelige. 
Ole var enig og det indgår. 
 
8. Evt. 

Philip: Det er vigtigt at der rykkes på de forskellige udeståender, fx dokumentation af flows og 
kravspec til SBDH. 
Ole: Kravspec til SBDH er færdig og ændres kun hvis testene viser behov herfor. 
 
Philip efterlyste, at en revideret tidsplan bliver udsendt inden næste styregruppemøde. 
 
Lars takkede for indsatsen og viljen til at gå videre med piloten. 


