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Referat: 

1 Velkomst og præsentation 

Ole er syg, god bedring til ham. Lars, MedCom, styrer mødet.  

 

Kort velkomst og præsentation af Dorthe Skou Lassen og Karina Lorenzen fra MedCom, som 

deltager fremadrettet på møderne. 

 

Efterspørgsel af referat fra OSG6. Referat kan ikke godkendes, da det ikke ligger tilgængeligt for 

OSG’s deltagere på SharePoint. Det undersøger MedCom.  

2 Kort status fra pilotdeltagere  

• Region Hovedstaden 

Philip: Acces Point er testet, og der er hul igennem til alle parter, dog en udestående ift. test af 

besked til MultiMed’s AP’er.   

• PLSP 

Jesper Sørensen: Den oprindelige plan med Connectathon d. 18. jan. er ved at blive revideret ud 

fra Connectathon i uge 9. Der rykkes derfor rundt på aktiviteter internt. Det er vigtigt at sikre, at 

vi har det relevante testdata, som skal bruges, og at flows fungerer, når der sættes strøm til i 

uge 9. Aktuelt er nævneværdige mangler ift. udpakning af FHIR bundles, dvs. udviklingsmæssige 

aktiviteter, ellers primært konfigurations- og testopgaver, som mangler samt mangler test til 

MultiMeds AP’er. Jesper tilkendegiver, at de fortsat vil følge planen i den udstrækning, det giver 

mening, og dermed også forventer at være færdige i god tid før uge 9.  

• Herlev/KMD  

Ikke deltagende på mødet 

• MedCom 

Ole har admin adgang til SMP. Ole opdaterer deltagernes AP’ers kommunikationen via SMP lø-

bende i tabeller på SharePoint. Der er enkelte tekniske ting, som er til rettelse, herunder fejl i 

MedComs Gateway, som Trifork er i gang med at løse.  

• DIGST:  

Netcompany har opdateret til den seneste version af Domibus 4.2.5. kittet.  

3 Tidsplan v. MedCom 

KMD har meldt, at afholdelse af Connectathon tidligst kan gennemføres i uge 9 for deres ved-

kommende, og MedCom har derfor revideret pilotprojektets tidsplan, som også er sendt til 

OAG deltagerne i referat fra OAG mødet d. 2. dec.  

 

Konsekvenser ved udskydelse er forlængelse af udviklingsaktiviteter frem mod ny Connec-

tathon i uge 9. Men Lars påpeger vigtigheden af at holde momentum, og derfor kan parterne 

også fortsætte ud fra deres interne aktivitetsplaner så vidt det er muligt.  
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MedComs anbefaling til tidsplan 

MedCom anbefaler, at alle parter fastholder deres klargøringsprocesser ift. meddelelseskom-

munikation ud fra den oprindelige tidsplan, da opgaver allerede er planlagt og ressourcer afsat i 

arbejdskalendere. Dokumentdelingsaktiviteterne for PLSP kan afvikles efter særskilt plan.  

• Uge 2: Afprøvning af SBDH-meddelelser skal være udført senest d. 11. januar 2022 

• Uge 2: OAG møde torsdag d. 13. januar 2022 (Status på fremdrift) 

• Uge 3-8: Gennemførte meddelelseskommunikationsopgaver kan sættes på standby ind-

til uge 8, mens KMD kører videre med intern klargøringsproces 

• Uge 6: Tirsdag d. 8. februar 2022 skal alle parter give en klarmelding på deres opgaver 

mhp. Connectathon 

• Uge 6: OSG møde torsdag d. 10. februar kl. 14.00-15.00 (tentativt møde - afhænger af 

projektets fremdrift, og aflyses hvis alt kører planmæssigt) 

• Uge 8: OAG møde d. 22. februar (endelig koordinering af Connectathon)  

• Uge 9: Afholdelse af Connectathon (mandag d. 28. februar eller 2. marts 2022) 

• Uge 10: Udkast til evalueringsrapport (før MedCom Styregruppemøde d. 9/3) 

o Uge 11: Endelig evalueringsrapport 

• Uge 13: Afsluttende OSG møde torsdag d. 31. marts kl. 13.00-15.00  

o Behandling af evalueringsrapport 

Styregruppens tilbagemeldinger på ovenstående forslag til tidsplan: 

KMD har skrevet til Ole, at de foretrækker d. 2/3 2022 ift. Connectathon dato. Samtlige delta-

gere på OSG mødet tilkendegiver, at de kan deltage d. 2/3 2022.  

Jakob/DIGST: Har kontaktet NetCompany ift. datoerne d. 28/2 og d. 2/3. Godt med beslutning 

om dato, som skal meldes til NetCompany, så ressourcerne kan låses.  

Beslutning: Connectathon bliver d. 2/3  

Øvrige tilbagemeldinger på revideret tidsplan:  

• Martin/Region H: Pointerer, at det ikke er første gang, at der skal findes ny Connec-

tathon dato. For Region H’s vedkommende er der ikke længere plads til at rykke på da-

toer, dette er sidste gang, hvis regionen fortsat skal deltage. Det begrundes ved res-

sourceforbruget til projektet, og der er andre store opgaver i pipeline i regionen, så der-

for kan der ikke holdes på projektressourcerne meget længere. Martin har en bemærk-

ning ang. tidsplan for evalueringsrapporten. Rapporten ligger tæt på Connectathon-da-

toen, det er muligvis urealistisk, at MedComs styregruppe kan godkende den så kort tid 

efter, da alle har brug for at orientere sig i evalueringen, hvilket bliver presset ift. for-

slag til tidsplan.  

• Lars/MedCom: Det er fuldt forståeligt, at evalueringsrapporten skal kommenteres ude 

hos parterne. Evalueringsrapporten kan ligge klar til proces efter Connectathon.  

• Philip/Region H: Det blev aftalt på OSG6, at der er behov for tre ugers procestid ift. eva-

lueringsrapporten. Ift. tirsdag d. 8. feb. i uge 6, hvor alle skal give en klarmelding på de-

res opgaver mhp. Connectathon afholdelse, har Region H brug for at få tydeliggjort, 

hvilke leverancer det handler om.  
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Tilføjet efter mødet: Philip bemærkede derudover, at Styregruppen på mødet i marts 

2021 aftalte, at den endelige evalueringsrapport skulle behandles og godkendes af sty-

regruppen (OSG) forud for eventuel anvendelse som input til ØA2023. 

• Jesper/PLSP: Vi er tidligere blevet interviewet på MedComs foranledning i FHIR-sporet. 

Der er en sammenhæng i en udstrækning mellem de to evalueringerne, det kan være 

svært ved at skille de to ting ad – der må være en form for connect begge veje ift. eva-

luering. Evt. kan datamateriale bruges på tværs. 

• Lars/MedCom: Vi udskifter ikke den daglige MedCom kommunikation pba. evaluerin-

gen af den tekniske pilot. Det er vigtigt med procestid internt hos parterne og behand-

ling af evalueringen, inden evalueringen klappes af i MedComs styregruppe. 

• Martin/Region: Enig, og vi mangler et overblik over økonomi ift. beslutningsgrundlaget. 

Det kræver en større investering. Der er elementer, som skal tilkendegives, før der kan 

tages beslutninger. 

• Asger/SDS: Til performancetesten har vi en evaluator, der har siddet tæt på PEPPOL, så 

det kan evaluator muligvis trække viden og erfaringer fra og basere noget af evaluerin-

gen på i første gang. 

• Philip/Region H: Hvad ligger der i punktet i uge 13? Hvad er formålet med det sidste 

møde? 

• Lars: Formålet er at orientere jer/give tilbagemeldinger til jer fra styregruppemødet 

ang. evalueringen og evt. drøfte tilbagemeldingerne og få slået knude på rapporten.   

Afvikling af Connectathon  

• Plan A – fysisk fremmøde (MedComs anbefaling) 

o 3 projektrum til projektdeltagerne (RH, MultiMed, KMD/Herlev)  

o MedCom Torvet som center med overblik over diverse central løsninger 

• Plan B – hybrid 

o 1-3 projektrum/virtuelle rum til projektdeltagerne (RH, MultiMed, KMD/Herlev)  

o MedCom Torvet som center med overblik over diverse central løsninger 

• Plan C – virtuel 

MedCom ønsker styregruppens tilbagemeldinger på ovenstående forslag til afholdelse af Con-

nectathon:  

• Planen er stadig fysisk fremmøde, da det er klart af foretrække til sådan et event.   

• Martin/Region H: Hvor mange skal deltage?  

• Lars/MedCom: Umiddelbart forventes ca. 25 personer at deltage, inkl. gæster og obser-

vatører.  

• Jakob/DIGST: Spørger ind til, om Connectathon planlægges som heldagsbegivenhed. 

• Lars/MedCom: Tanken fra MedCom er, at der om formiddagen er en teknisk del, hvor 

pilotprojektets deltagere er til stede. Til middag inviteres relevante observatører, som 

deltager resten af dagen. Pilotprojektets deltagere kan forvente at skulle være til stede 

fysisk i Odense i tidsrummet kl. 10-15 (tidspunkt ikke endeligt aftalt). Der bliver nikket 

til disse tanker samt tidsrum for dagen i gruppen.  

• Jakob/DIGST: Er der mulighed for at være med via link, så man kan se afprøvningsde-

len? 

• Dorthe/MedCom: Vi arbejder på at lave videoadgang on-location, så de tekniske hæn-

delser kan ses udefra, og eksterne kan se med ind i Connectathon maskinrummet. Con-

nectathon er teknisk afprøvning som første skridt ind i moderniseret infrastruktur, det 
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er en væsentlig nyhed at formidle, MedCom laver en video fra selve dagen med intro til 

Connectathon. Ole har snakket om at have skærme stående, hvor meddelelsesflowet 

afspilles for observatører i huset, som en del af at synliggøre hvad der sker i maskin-

rummet.  

• Martin/Region H: Det er vigtigt at melde ud, at det er fysisk fremmøde, og det ikke er 

muligt at være med virtuelt. Det bør forventes, at dem, der skal deltage, såvel som har 

interesse i at observere på selve dagen, skal være til stede fysisk.  

4 Økonomi v. MedCom 

Projektets økonomi er presset, lige såvel som det er presset ude hos parterne. Vi skal dog nok få 

enderne til at mødes i sidste ende.  

Status på kontrakter og økonomi 

Scope skal på plads med KMD, aktuelt under afklaring mellem MedCom og KMD. Det falder på 

plads snarest. Samarbejdsaftaler er ved at blive genforhandlet/drøftet hos flere.  

Lars/MedCom: Det kan være, at udfordringer med økonomien og aftaler skal vendes i Med-

Coms styregruppe. Men det har meget høj prioritet, så det burde ikke være et problem.  

Philip/Region H: Vi er dialog med MedCom om revision af Region H. Bl.a. kravspecifikationer og 

AP’er har taget flere timer, end der blev lagt op til. Der har været for dårlig dokumentation un-

dervejs i projektet.  

Lars spørger, om det er en generel opfattelse i gruppen, at der har været dårlig dokumentation. 

Ingen andre deltagere tilkendegiver, at det har været et problem. Alle er velkomne til at kon-

takte MedCom, hvis de i stedet vil drøfte det under færre øjne/ører.   

5 Eventuelt 

MedCom beklager at referatet fra OSG6 er faldet mellem to stole. Det ser vi på.  

Næste møde i OSG er torsdag d. 10. februar 2022 kl. 14.00-15.00. 

 

 


