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1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra OSG4
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 pilotdeltagerne (fremdrift – bordet rundt)
– Hvad kan fremmes for at nå så meget i mål som muligt før sommerferien

5. Tidsplan for pilotprojektet og møder
– Ferieplaner for projektdeltagerne
– Andre tidsplaner, der har indflydelse på projektdeltagerne
– Evaluering

6. Revision af samarbejdsaftaler
7. Evt.
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Velkomst
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Godkendelse af referat

Er udsendt og ligger i Sharepoint
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Kort projektstatus fra Ole og oplæg til drøftelse af 
revision af arbejdsplan og tidsplan



6

• Overordnet status
– Projektet på lavt blus, mens man afventer løsningen af de tekniske udfordringer relateret til 

Domibus/AS4.NetAP’erne og tekniske vejledninger
– Før sommerferien 

• SBDH opdateringer samt møder/udvekslinger planlægges med RegionH, MultiMed og MedCom/Trifork
– Travlhed hos både MultiMed og Trifork pt.

• Connection workshops for RegionH og MultiMed m. DIGST/NetCompany

– Efter sommerferien
• Connection workshops for KMD m. DIGST/NetCompany
• Udvikling af flows mm hos KMD 
• Connectathon uge 40?

– e-Sundhedsobservatoriet
• Asger oplæg om målbilledet
• Ole oplæg om piloten

• Status DIGST 
– Status for tekniske udfordringer mellem Access Punkter
– Status for færdiggørelse af vejledninger

Projektstatus



7

Status for pilotdeltagerne

Hvad omfatter det

Fremdrift
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Status for pilotprojektet (fremdrift)

Bordet rundt

• RegionH

• PLSP/MultiMed
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Tidsplan for pilotprojektet og møder
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Tids og mødeplan for pilotprojektet

Arbejdsgruppemøder

- Juni: 

- Bilaterale møder og udvekslinger omkring SBDH m. RegionH, MultiMed

og MedCom/Trifork

- Connection workshops for RegionH og MultiMed m. DIGST/NetCompany

- August/September: OAG møder uge 32, 36 og 39

Styregruppemøder

- August/September: OSG møder uge 34, 38 og 42

Connectathon uge 40
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Ferieplaner og andre vigtige planer ift. projektet

• RegionH

• PLSP/MultiMed

• DIGST

• SDS
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Evaluering
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Evaluering

• Er som projektet pt på lavt blus

• Klaus beder om at alt, hvad deltagerne kan svare på af hans udsendte 
spørgsmål, besvares så hurtigt som muligt

• Evalueringsaktiviteterne justeres ifm. endelig ny plan
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Revision af samarbejdsaftaler v. Lars
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Eventuelt


