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Projektets primære formål er at understøtte kommunerne i implementeringen af løsningerne ”Fælles Stamkort”
og ”Aftaleoversigt”, samt at sikre fremdrift i kommunernes anvendelse af løsningerne.
Fælles Stamkort sikrer, at sundhedspersoner får nemmere og sikker adgang til stamoplysninger om
patienten/borgeren på tværs af sektorer, og patienter og pårørende får mulighed for at sikre, at deres
stamoplysninger er korrekte.
Aftaleoversigten giver patienter og deres pårørende et samlet overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner
og egen læge og giver sundhedspersoner i kommuner, på sygehuse og lægepraksis mulighed for at koordinere
aftaler på tværs.
Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samletpatientoverblik-kommuner
Projektstatus
27 Cura kommuner er som de første parter gået i drift med Fælles Stamkort, yderligere 2 kommuner har fastlagt
ibrugtagningsdato, 4 Cura kommuner afventer. De fleste kommuner oplever ingen problemer, men der er tekniske
udfordringer i nogle kommuner, som Systematic arbejder intenst på at få løst. Sundhedsdatastyrelsen inddrages i
problemløsning, hvor det er relevant. Der er aktuelt en afklaringsproces mellem EOJ-leverandører,
Sundhedsdatastyrelsen og kommuner, og KL/MedCom om opfyldelse af forretningskrav om automatisk opdatering af
Fælles Stamkort og evt. behov for dispensation for forretningsreglen med udgangspunkt i arbejdsgange. Afklaringen
forventes at være i mål ved udgangen af maj måned. Systematic Columna Cura og KMD Nexus er primo ’22
godkendt til at anvende Fælles Stamkort. KMD Nexus er godkendt til upload og hentning af aftaler. Systematic
forventer release af aftaleoversigten ultimo 2022. KMD Nexus planlægger fortsat en samlet release for Fælles
Stamkort og aftaleoversigt. Tidsplan for release til KMD Nexus kommuner efterspørges kraftigt, men afventes fortsat
Forventes at være klar når afklaring om forretningskrav er på plads. Udrulningen hos KMD Nexus kommunerne
forventes at ske i en bølgeplan med 5-8 kommuner ad gangen. Tidspunkt for ibrugtagning hos de enkelte kommuner,
publiceres via Danmarkskort her. Dedalus har meldt klar til at søge om testforløb til Fælles Stamkort og planlægges
implementeret i Sønderborg kommune.
MedCom modtager en del spørgsmål fra kommunerne om tekniske og administrative forberedelsesaktiviteter. Der er
udarbejdet en forenklet tjekliste som supplement til drejebogen. Der har været mange spørgsmål vedr.
databehandleraftaler og trustansøgning. SDS har netop meddelt at der ikke er behov for databehandleraftaler ifm.
Aftaleoversigten, hvilket er formidlet videre til alle kommuner. Det forenkler de administrative opgaver.
Kommunerne er fortsat i gang med forberedelserne til ibrugtagning af deling af aftaler, hvor det skal sikres at
organisationsdata fra SOR er opdateret og kan anvendes ved aftaledeling. MedCom giver løbende vejledning til
kommunernes SOR-ansvarlige omkring opdatering af SOR. Der arbejdes også med en vejledning vedr. opsætning af
SOR-enheder med lokationsnumre, som er meget efterspurgt. SOR-administratorerne fået en quick guide, som er
gældende indtil videre.
Største risiko i projektet
Forsinkelser hos it- leverandører og manglende opdateringer hos kommuner og regioner. Lovændring kan medføre
forsinkelse pga. at kompleks udviklingsopgave med filtrering af servicelovsaftaler skal håndteres.
Milepæle

Plan

Nået

1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

30. juni 2021
30. november 2021
30. september 2021
30. november 2021
31. januar 2022
30. marts 2022
30. marts 2022

29. dec. 2021
7. okt.2021

Alle kommuner* har bestilt Et Samlet Patientoverblik hos EOJ-leverandør
Alle kommuner har fået oprettet egen SOR-administrator inkl. uddannelse
Tidsplan for kommunernes ibrugtagning af Fælles Stamkort & aftaleoversigt er klar
EOJ-leverandører er testet og godkendt til Fælles Stamkort
EOJ-leverandører er testet og godkendt til Aftaleoversigten
85 % af alle kommuner har implementeret Fælles Stamkort
85 % af alle kommuner har implementeret Aftaleoversigten

*1 kommune afventer fortsat udbud.
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Monitorering

Et Samlet Patientoverblik - kommuner
Overblik test og certificering af EOJ-leverandører
Her indsættes dato for, hvornår de enkelte EOJ-systemer er blevet certificeret til løsningerne
EOJ Leverandør

Fælles Stamkort

Aftaleoversigten

Nexus / KMD

Februar 2022

April 2022

Vitae/ Dedalus

I proces

Ikke planlagt

Cura Systematic

Januar 2022

Planlagt juni 2022

Danmarkskort ibrugtagning Fælles Stamkort - Link

Danmarkskort ibrugtagning Aftaleoversigten
<Indsættes, når det foreligger>
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