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Referat: 

Jf. mail tilsendt af Ole Vilstrup d. 29/10-21.  

1 Velkomst og præsentation 

Kort velkomst og godkendelse af referat fra OSG5. 

2 Kort status  

• Præsentationer på e-Sundhedsobservatoriet 

o Asger præsenterede det aktuelle målbillede i IT-arkitektur sporet (link til præ-

sentation her: Slides) 

o Ole præsenterede pilotprojekt setup’et i IT-arkitektur sporet (link til præsenta-

tion her: Slides) 

Projektstøtte for Ole 

• Pilotprojektet har tilknyttet Karina Møller Lorenzen fra MedComs Kommuneteam til 

projektet mhp at yde koordineringsstøtte til mødeindkaldelser og -referater ifm. afhol-

delse af møder og connectathon. Dorthe Skou Lassen fra MedComs Kommuneteam vil 

også deltage fremadrettet mhp at få større indsigt i projektet ift. kommunernes vinkel i 

infrastrukturen. 

Status på AP’er samt tekniske udfordringer mellem AP’er 

• Etablering af Access Points (AP) på Sundhedsdatanettet (SDN) 

o MedComs AP’er er i denne uge etableret med vores services på SDN. Det har 

taget en anelse længere tid end håbe at nå i mål bl.a. pga. efterårsferie, men nu 

er vi der med AP’erne. Der færdigkonfigureres i de kommende dage, men alle-

rede nu er det muligt efter at have lavet SDN-aftaler at kontakte vores AP’er på 

disse service punkter: 

i. IP: 195.80.246.40 -  service: ap-gateway.edelivery.dsdn.dk (HTTPS) 

1. AP service til at bridge eDelivery netværket med DokumentDe-

lingsServicen på NSP  

2. AP service til gateway-funktionaliteten til det fællesoffentlige 

eDelivery. Konfigurationen af denne funktionalitet udestår 

endnu. 

ii. IP: 195.80.246.40 - service: ap-dds.edelivery.dsdn.dk (HTTPS) 

1. AP testservice, som MedCom/Trifork pt benytter til at kunne 

sende simple meddelelser i eDelivery netværket til alle andre 

parter. Der er ingen applikation bag dette AP. Servicen kan be-

nyttes til at teste om AS4 kvitteringsfunktionaliteten hos alle 

deltagere virker som den skal 

o MultiMed har også fået deres AP service på SDN: 

i. IP: 195.80.242.200 - service: ap1.multimed.dsdn.dk (tcp-8443) (vil både 

blive brugt til AP for Lægepraksissystemet (LPS) og for KOMBITs Be-

skedFordeler) 

o MedCom og MultiMed har begge fået informationerne lagt i SMP, således at vi 

nu kan udveksle mellem alle parter på SDN via registreringerne i SMP. 

i. MultiMeds data er blevet opdateret med de aktuelle SDN data 

ii. MedComs data er etableret med nye midlertidige GLN numre som hhv.  

1. 0088:9999999999906 (ap-gateway.edelivery.dsdn.dk)  

2. 0088:9999999999907 (ap-dds.edelivery.dsdn.dk) 

o MedCom og MultiMed har 

i. indgået SDN aftaler med hinanden  

https://2021.e-sundhedsobservatoriet.dk/wp-content/uploads/sites/23/2021/10/E3-Asger-Halkier-Slides.pdf
https://2021.e-sundhedsobservatoriet.dk/wp-content/uploads/sites/23/2021/10/E3-Ole-Vilstrup-Moeller-Slides.pdf
https://portal.aftalesystem.dk/index.cgi/show/service/1005#1242
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ii. udvekslet med succes de simple meddelelser, som vi hidtil har benyttet 

os af  

• Etablering af NSP services på Sundhedsdatanettet (SDN)  

o Følgende services er etableret på SDN, men er endnu ikke konfigureret helt 

færdig 

i. DokumentDelingsServicen (DDS) 

1. 195.80.246.40 -  dds-nsp.edelivery.dsdn.dk (HTTPS) 

ii. National Adviseringsservice (NAS) 

1. 195.80.246.40 -  nas2-nsp.edelivery.dsdn.dk (HTTPS) 

iii. CDA viewer til at se, hvad der er registreret i DDS 

1. 195.80.246.40 -  cdaviewer-nsp.edelivery.dsdn.dk (HTTPS) 

iv. Intern bridge/gateway mellem eDelivery og DDS  

1. 195.80.246.40 -  medcom-gateway.edelivery.dsdn.dk (HTTPS) 

 

• Nyt Domibus installations-kit er uploadet til SharePoint-sitet 

o DIGST har uploadet NetCompany’s seneste konfiguration af Domibus-kittet på 

Sharepoint 

o Dermed kan Region Hovedstaden og KMD downloade dette kit og få deres Do-

mibus installationer konfigureret efter nyeste retningslinjer 

o Dermed kan Region Hovedstaden og KMD/Herlev teste forbindelserne via SMP 

med de simple meddelelser til hhv. MedCom/Trifork og MultiMed og vice versa 

 

• Aktivering af KMD og dermed Herlev Kommune 

o Med dagens relativt positive status er det nu også muligt endeligt at aktivere 

KMD i projektet igen. KMD vil også i dag modtage en mail med ønsket om at de 

bliver genaktiveret i projektet frem mod connectathon i januar 2022 

 

• Status på, hvem der udvekslet med hvem kan ses her: 
Afprøvning af deltageres AP’ers kommunikation via SMP på SDN med simpel meddelelse til hinanden 

 
 

• Pilotprojektets dokumentdelingsaktiviter og sundhedsadresseringsservice drøftes og 

planlægges bilateralt med PLSP og MultiMed. 

Evaluering 

Har været 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. 

3 Tidsplan v. MedCom 

Connectathon afholdes i uge 3 2022 

• Efter tilbagemelding fra især Region Hovedstaden stiles der mod afholdelse af Connec-

tathon i uge 3 2022 

• Præcis dato og lokation udmeldes snarest 

https://portal.aftalesystem.dk/index.cgi/list/agreement?combined_organisation_id=1095#1002
https://portal.aftalesystem.dk/index.cgi/list/agreement?combined_organisation_id=1095#1002
https://portal.aftalesystem.dk/index.cgi/list/agreement?combined_organisation_id=1095#1002
https://portal.aftalesystem.dk/index.cgi/list/agreement?combined_organisation_id=1095#1002


 4 

Pilotprojekt 

Projektgennemførsel  

• Periode: uge 43-3 

• Connectathon uge 3 (tirsdag d. 18.1.) 

• Evalueringsrapport uge 6 

Møder – OSG/OAG 

Styregruppemøder 

• OSG møder uge 49, 1 og 9 

Arbejdsgruppemøder 

• OAG møder uge 45, 48, 2 

Detaljeret tidsplan pilotprojekt 

Afprøvning af deltageres AP’er uge 43-44 

• Der foretages et check af forbindelse op mod NC/DIGST’s AP med en simpel ”Hello 

World” besked for de som endnu ikke har testet med den nye konfiguration, dvs. fra 

SDN over Internet til NC/DIGST’s AP, dvs. RH, KMD 

• Der foretages et check op med hinandens AP for de, som endnu ikke har testet med 

hinanden med den nye konfiguration via SDN 

Dvs. RH<->Trifork, RH<->MultiMed, RH<->KMD, KMD<->Trifork, KMD<->MultiMed 

 

SBDH afprøvning uge 44-45 

• Der foretages en af fagsystemerne afkoblet aftestning af en korrespondance medde-

lelse indpakket i SBDH med korrekte metadata med Trifork og efter succesfuldt at have 

testet med Trifork, samme test med hinanden  

Dvs. RH<->KMD, RH<->MultiMed og KMD<->MultiMed  

 

SMP med rigtige data uge 45-46 

• MedCom uploader korrekte data til SMP, dvs. projektets test GLN numre knyttet med 

korrekte SDN ip-adresser og korrekte kapabiliteter (dvs. meddelelser) 

• Der foretages en af fagsystemerne afkoblet aftestning af en korrespondance medde-

lelse indpakket i SBDH med korrekte metadata via korrespondance meddelelsesregi-

streringer i SMP med hinanden og med Trifork 

Dvs. RH<->KMD, RH<->MultiMed og KMD<->MultiMed  

 

Connectathon uge 2/3 

• Afprøvning alle meddelelses flows i SBDH via fagsystemerne med hinanden og med Do-

kumentDelingsServicen via Trifork. 

• Demo af DDS data i Min Læge app hhv. CDA viewer 

 

Evalueringsrapport uge 5/6 

• Evalueringsrapporten er færdiggjort og præsenteres og behandles på et efterfølgende 

OSG minimum 14 dage efter 

4 Samarbejdsaftaler v. MedCom 

Justering af aftaler og økonomi: færdiggøres i november 2021 sammen med Janne Rasmussen, 

MedCom. 

5 Eventuelt 

Næste møde i OSG er torsdag d. 9. december 2021 kl. 13.00-15.00. 
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