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1. Velkomst

2. Godkendelse af referat fra OSG5

3. Kort status fra DIGST og MedCom 
– Status for Dansk eDelivery (DIGST)

– Status for NSP miljø (MedCom)

4. Kort status for pilotdeltagerne (bordet rundt)
– Region Hovedstaden

– PLSP

– Herlev/KMD

– Evaluering

5. Tidsplan (MedCom)
– Pilotprojektet 

– Møder – OSG/OAG

– Evaluering

6. Samarbejdsaftaler (MedCom)
– Revision af disse

– Økonomi herunder deludbetalinger

– Andre elementer

7. Evt.

Dagsorden OSG 07.10.21
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Kort status fra DIGST og MedCom
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• Status DIGST 

– Status for tekniske udfordringer mellem Access Punkter

– Status for færdiggørelse af vejledninger

• Status MedCom

– Flytning af pilotdriftsmiljø til KvalitetsIT 

– Pilotdriftsmiljø på SDN 

Projektstatus
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Kort status fra pilotdeltagerne
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Kort status for pilotdeltagerne (fremdrift)

Bordet rundt

• RegionH

– AP/SBDH

• PLSP/MultiMed

– AP/SBDH

– DDS

• Herlev/KMD

– AP/SBDH
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Evaluering



8

Evaluering

• Har som projektet 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
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Tidsplan for pilotprojektet og møder
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Tids og mødeplan for pilotprojektet

Projektgennemførsel 
- Periode: uge 43-2/3
- Connectathon uge 2/3
- Evalueringsrapport uge 5/6

Styregruppemøder
- OSG møder uge 44, 48, 1 og 6/7/8

Arbejdsgruppemøder
- OAG møder uge 43, 46, 49, 1/2
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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 meddelelse 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 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 meddelelse indpakket i SBDH med korrekte metadata

via korrespondance meddelelsesregistreringer 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 DokumentDelingsServicen 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 
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Revision af samarbejdsaftaler v. Lars
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Eventuelt




