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SOR-EDI applikationen
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Søgning

Funktionalitet

Søg enkelt lokationsnummer

Søg lok.nr med EDI-type

Søg systemleverandør (kun for administrator)

Søg på klinisk speciale (organisatorisk enhedsniveau)
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Søgning – Resultat

Funktionalitet

Kun lokationsnumre, hvor brugeren er EDI-
administrator vises

Alle lokationsnumre kan rettes

Download alle data (CSV)

Download i masseopdateringsfilformat
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Ret valgte

Funktionalitet

Ret VANS

Ret System

Tilføje EDI-typer

Fjerne EDI-typer

Slet alle EDI-typer

Tilføj alle EDI-typer 

• Problematisk

5



Masseopdatering

Funktionalitet

Masseopdateringsvejledning til EDI-typer

Tom fil til redigering af meddelelsestyper

• Loknr

• EdiId

Alle relevante EDI-typer skal medtages i 
masseopdateringen 

• Eksisterende EDI-typer slettes fra lok.nr

• Aktuelle oprettes på lok.nr

6



SOR Udtræk
https://sor-filer.sundhedsdata.dk/

https://test.sor-filer.sundhedsdata.dk/

Stamdata funktionen på NSP
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Kilder til hentning af SOR data

SOR2 – nye cvs filer ”Gamle” SOR filer inkl. XML
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Meddelelseskommunikationen
Forbedre kvaliteten i meddelelseskommunikationen
Videreudvikle SOR-EDI applikationen
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Forbedringspotentiale

Brugere af EDI-typer/MedCom/Systemleverandører

Find korrekt modtager

• Anvend kun enheder med eget lok.nr – ikke nedarvede

• Kun enheder med meddelelsestype som der skal sendes 
til fremsøges

Opdaterede meddelelsestyper per system

• Sikre at det kun er de meddelelsestyper som der er 
certificeret til

Overveje ændringer af systemcertificering

• Anbefalinger/krav til fremsøgning

Opdatere egne SOR data

SOR i stedet for SHAK

SOR EDI applikationen/SOR administration

Håndtere flere versioner af meddelelsestyper

Opdaterede SOR data i forhold til lukkede enheder

• Lukkede ydernummer

• Lukkede CVR 

• Lukkede i Behandlingsstedsregisteret (BSR)

• Systemleverandører/VANS/SDS

• Kriterier for at lukke et lok.nr

• Ingen trafik på aktive lokationsnumre i SOR

Opdatering af forretningsregler vedr. lok.nr

• Lukning af klinik/organisation med lok.nr.

• Overdragelse af lok.nr fra et CVR til et andet CVR

• Overlap mellem ”gammel” klinik og ”ny” klinik

Funktionen tilføj EDI-typer skal genovervejes

Bedre integration mellem SOR GUI og SOR-EDI

10



SOR Udbud
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Forventede tidsplan fra udsendelse af traditionelt miniudbud til opgavestart

12

Aktivitet Dato

Udsendelse af
miniudbudsmaterialet

21.11.2022

Datarumsøvelse 28.11.2022

Frist for afgivelse af tilbud 22.12.2022, kl. 13:00

Forventet ordretildeling 15.02.2022

Opgaveopstart 01.03.2022



Modernisering 



Forslag til modernisering er SOR applikationerne (1:2)

Harmonisering af releasepipeline, så der sikres en ensartet, kvalitetsgodkendt 
og automatiseret release på alle applikationer, herunder afvikling af 
integrationstest, installationstest, testplaner for sikring af performance, 
skalerbarhed og evt. fallover – recovery test mv.

Konsolidering af servere og scheduled jobs, for at sikre en optimal anvendelse 
af kapacitet, sikkerhed, stabil drift og performance. Det kan f.eks. være at 
optimere på det mellemlag af komponenter, der er skabt ifm. udvikling og drift 
af SOR Services på NSP og SOR Browser, forenkling af SOR Filer løsningen og 
scripts til opdatering, etablering af selvstændigt internt testmiljø, oprydning i 
antal databaser etc.
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Forslag til modernisering er SOR applikationerne (2:2)

Nedbringe teknisk gæld, for at sikre lettere vedligeholdelse af applikationerne. 
Det kan dreje sig om redesign af SOR Back-end datamodel som er en ældre 
database, automatisering af opdateringer fra SOR Selvbetjeningsløsningen, 
udvidelse af automatiserede tests, systemunderstøttet valideringer og 
exception håndtering, performance af SOR EDI, modernisering af 
brugergrænseflader og eventuelt samling af funktionalitet på færre 
applikationer, oprydning i kode ved vedligehold og nyudvikling etc.

Afkobling af lokationsnummer og SOR, er et ønske som dels harmonerer med 
”Målbillede for meddelelseskommunikation” på sundhedsområdet, dels en 
uhensigtsmæssig kobling mellem SOR og lokationsnumre, hvor lokationsnumre 
ikke kan genetableres ved lukning af organisatoriske enheder. Samtidig ønskes 
muligheden for flere lokationsnumre til samme organisatoriske enhed

Datamodel ændring som tillader flere enhedstyper per organisatorisk enhed i 
stedet for som nu at skulle oprette flere organisatoriske enheder ned 
nødvendigt SOR-enhed
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https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2020/meddelelseskommunikation_010920


Komponent Arkitektur

Løsningerne er opbygget af fem overordnede 

delsystemer. Disse er udviklet over længere tid, 
af flere forskellige leverandører. 

De fem delsystemer er:
Behandlingsstedregistreret (BSR)

SOR-Selvbetjening (SOR-V)

SOR

SOR Filer 

SOR Browser

Link til beskrivelse af komponenterne:

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/ra
mmer-og-
retningslinjer/organisationsregistrering
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https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/organisationsregistrering


Mål og Leverancer
Arbejdsgruppens resultater
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Indsatsområder efter delmål 1-9 (fire arbejdsgruppemøder)

Governance

• Enklere styringsstruktur – færre styregrupper

• Inddragelse af regioner, kommuner, MedCom og PL-Forum

• Se FMK Governance struktur

SOR anvendelse

• Systemlandskab

• Hvad anvendes SOR til

• Ændringer i SOR skal kommunikeres til anvender systemer 
i god tid

• OBS på at ændringer i SOR kan have implikationer i 
anvendersystemer fx nye enhedstyper

Dokumentation

• Forskellige formål

• Meddelelser/lokationsnummer

• Vedligeholdelse af SOR

• Anvendelse af SOR data

• Arkitekturtegninger

• Anvendervendt dok. inkl. profileringer

• Forenkling i forhold til fysisk placering

SOR systemet

• Datamodel ændringer

• Flere enhedstyper per SOR enhed

• Flere lokationsnumre per SOR enhed

• Håndtering af flere versioner af meddelelsestyper

• Historik håndtering af klassifikationsdata

• Lokationsnummer skal afkobles fra SOR se Målbillede for 
meddelelseskommunikation

• Modernisering af SOR-EDI

• Adresseringsservice til at finde korrekt lokationsnummer

• ID-27 klinisk- administrativ attribut til erstatning af SHAK

• Anvende SOR i stedet for SHAK i den elektroniske 
meddelelser

• SOR backlog: nye, ændringer og fejl

Datakvaliteten i SOR

• Færre manuelle processer

• Lukkede enheder

• Afstemt med Yderregister i forhold til lukkede ydernumre

• Afstemt med CVR i forhold til lukkede virksomheder

• Afstemt med systemleverandører/VANS i forhold til lokationsnr.
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Arbejdsgruppen

Line Sara Simonsen, STPS

Jeanette Jensen, MedCom

Kristina Farsinsen, Aalborg Kommune

Trine Denhardt Hedegaard, Aalborg Kommune

Frederik Endsleff, Region Hovedstaden

Henrik Hermind, Region Midtjylland

Kristian Foged Nielsen, PL-Forum

Deike Drieseberg, DIS

Palle Gerry Petersen, DIS
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Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Boulevard 5 
2300 København S

T:  +45 7221 6800
E:  kontakt@sundshedsdata.dk
W: sundhedsdata.dk



Mål for SOR
9 delmål opdateret efter arbejdsgruppemøderne
Opdateret med vigtigste punkter per delmål 
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Kommissorium

De forventede produkter ved arbejdets afslutning vil være:

Forslag til de overordnede mål for SOR og beskrivelse 

Forslag til leverancer (initiativer) og kort beskrivelse

Anbefaling til fokusområder på kort, mellemlang og lang sigt

Arbejdsgruppen forventes at komme med forslag til, hvilke slutprodukter der leveres.

Gruppemedlemmernes opgave er:

At indgå i diskussion af delmål og leverancer og bidrage med input, ideer pba af viden og erfaringer fra eget 
området

At bidrage til at gennemføre de opgaver som er opstillet i aktivitets- og tidsplanen mhp at skabe indhold til de 
aftalte leverancer

At bidrage til at evaluere arbejdsgruppens produkter og processen

At reviewe skriftligt materiale inden og mellem workshops
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