September 2021

Kommissorium for kommunereferencegruppe i Et Samlet Patientoverblik
MedCom har nedsat en referencegruppe af kommuner, som kan høres og inddrages ad hoc til sparring om
fælles udfordringer og løsninger i forhold til kommunernes implementering af Aftaleoversigten og Fælles
Stamkort. Dette kommissorium beskriver rammerne for referencegruppens arbejde. Kommissoriet er
gennemgået og godkendt ved det første etablerende møde for gruppen, men kan tilpasses ved behov.

Baggrund
Et Samlet Patientoverblik er en række digitale løsninger til at skabe fælles overblik og sikre koordination og
samarbejde på tværs af sundhedsvæsnets sektorer. Samtidig giver det borgeren og dennes pårørende
adgang til løsningerne via Sundhed.dk. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort er de første løsninger, som tages i
brug. I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt med regionerne og kommunerne, at deling af Aftaler og
Fælles Stamkort skal udbredes nationalt til alle regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved
udgangen af 3. kvartal 2021. MedCom har af KL fået opgaven med at yde implementeringsstøtte til
kommunerne, som er opstartet i 2020.

Nuværende situation
MedCom har afholdt kickoff-møder for alle kommuner i samarbejde med EOJ-leverandørerne, samt
værktøjsmøde for alle kommunernes projektledere specifikt om SOR-opgaven, relateret til Et Samlet
Patientoverblik. Der er igangsat en proces, hvor kommunerne selv overtager rollen med oprettelse og
vedligeholdelse af egne SOR-organisationer. Kommunerne har udpeget SOR-administratorer, som er
undervist/i gang med at blive undervist, og kommunerne vil alle have fået adgang i starten af oktober 2021.
MedCom faciliterer fællesmøder mellem EOJ-leverandører og SDS, og MedCom deltager på jævnlige møder
i programmets projektledernetværk, som repræsentant for kommunerne. Pilotkommunerne Frederikshavn,
Aarhus, Silkeborg og København har bistået MedCom med sparring og forskellige typer af afklaringer
undervejs, eksempelvis deling af borgerens servicelovsaftaler. EOJ-leverandørerne har endnu ikke releaset
de nye løsninger til kommunerne, da der afventes udvikling centralt på NSP, som er forsinket pga. COVID19-aktiviteter. Lovhjemmel til deling af kommunale servicelovsaftaler kræver lovændring af
retssikkerhedsloven. Lovforslag har været i høring over sommeren 2021 og forventes at træde i kraft
1.1.2022.

Formål
Gruppens formål er at fungere som en repræsentativ gruppe for kommunerne, som MedCom kan sparre
med omkring alle relevante forhold i implementeringen af løsningerne. Ved at inddrage en repræsentativ
gruppe styrkes MedComs fundament for at repræsentere kommunerne i forskellige mødefora, og gruppen
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kan fungere som høringspart, når der er brug for afklaringer. Gruppen er sammensat af kommuner, som
implementerer først, og det giver mulighed for, at MedCom kan anvende værdifulde erfaringer i
implementeringsstøtten til efterfølgende kommuner.

Gruppens sammensætning
Referencegruppen består af 10 kommuner; 2 kommuner fra hver region. Gruppen er sammensat af
pilotkommuner, kommuner, som er repræsenteret i implementeringsstyregrupperne samt repræsentative i
forhold til EOJ-systemer. Det er som udgangspunkt kommunens projektleder for Et Samlet Patientoverblik,
som indgår i gruppen.
Region Nordjylland:
•
•

Frederikshavn Kommune (Cura)
Mariagerfjord Kommune (Nexus)

Region Midtjylland:
•
•

Aarhus Kommune (Cura)
Silkeborg Kommune (Nexus)

Region Syddanmark
•
•

Nordfyns Kommune (Nexus)
Sønderborg Kommune (DXC)

Region Sjælland
•
•

Sorø Kommune (Nexus)
Odsherred Kommune (Cura)

Region Sjælland
•
•

Københavns Kommune (Cura)
Gladsaxe Kommune (Nexus)

Gruppens opgaver
•

Gennem erfaringsudveksling som de første kommuner, der implementerer, give input til best
practice for implementeringen, såvel teknisk som organisatorisk.

•

Fungere som høringspart for kommunerne ved forskellige forespørgsler i implementeringen, fx
anvendelse af årsagstekster i aftaler, omfang af servicelovsaftaler, anvendelse af SOR i aftaler,
kommunikation i programmet til sundhedspersonale og borgere.

•

Give feedback på planlægning og input til implementeringsaktiviteter.
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Mødeaktivitet
Gruppens aktiviteter og mødeplanlægning vil ikke være rutinemæssigt planlagt, men fungere ad hoc efter
behov.
Som udgangspunkt afholdes møder som videomøder.
Det 1. etablerende møde er afholdt 2. sept. 2021.

MedComs projektside for Et Samlet Patientoverblik:
https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblikkommuner
MedComs team for Fælles Stamkort og Aftaleoversigten:
Jeanette Jensen, projektleder jej@medcom.dk
Iben Søgaard, projektmedarbejder ibs@medcom.dk
Mie Borch Dahl Kristensen, projektkonsulent mbk@medcom.dk
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