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Projektbeskrivelse  

Sammenhæng mellem kommunernes organisation og 
det øvrige sundhedsvæsen (analyse) 

1. Formål og baggrund 
2.1 Baggrund  

Sundhedsvæsenets Organisations Register (SOR) er sundhedsvæsnets 

fælles organisationsregister. Kommunerne skal bruge SOR som 

autoritativt register og til ”postfordeling”, når der skal indberettes 

utilsigtede hændelser og kommunikeres beskeder til og fra sygehuse, 

lægepraksis og kommuner. 

 

SOR er derfor gået fra at være et register, der primært bruges på 

sygehusområdet til at dække bredere dele af den kommunale 

organisation. 

 

Behovet for anvendelse af SOR er blevet øget da flere kommunale 

områder samarbejder med øvrige parter i sundhedsvæsnet og/eller 

yder sundhedsfaglige ydelser, det gælder f.eks. områderne: 

- Ældreområdet 

- Træningsområdet 

- Forebyggelsesområdet  

- Socialområdet 

- Børneområdet 

- Dele af arbejdsmarkedsområdet 

 

Opdateringen af de kommunale organisationsoplysninger 

vedligeholdes i dag manuelt. Dette er en administrativt tung og 

besværlig måde at sikre aktuelle og retvisende oplysninger om den 

kommunale organisation. Opdateringen af de kommunale 

organisationsoplysninger vedligeholdes af SOR, MedCom og 

kommuner. 

 

Der er aktuelt ikke en egnet struktur for de kommunale data i SOR, 

som kan afspejle den kommunale organisation i den fornødne 

detaljeringsgrad. 
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2.2 Formål 

Der er derfor behov for at KOMBIT foretager en analyse af 

mulighederne for at skabe et bedre match mellem den kommunale 

organisation og SOR gennem anvendelse af KL's emnesystematik 

(KLE) og kobling mellem SOR og de kommunale støttesystemer 

(STS). 

 

 

2.3 Gevinster 

En præcis afspejling af den kommunale organisation betyder at 

kommunikation og relevante data, der skal deles, rammer præcist og 

den kommunale organisation ikke skal vedligeholdes manuelt. Dette 

er en forudsætning for en effektiv og præcis kommunikation mellem 

sundhedsvæsenets mange parter i og udenfor den kommunale 

organisation. 

 

 

2.4 Resultatmål 

 

 

2. Leverancer og succeskriterier  
 

2.1 Modnings- og analysefasen 

I den analysefasen skal KOMBIT bruge interne ressourcer samt betale 

leverandøren af en evt. løsning et beløb for at få et estimat på den 

fremtidige løsning af opgaven. 

 

Resultatmål 

 Etablere en automatisk opdatering af den kommunale organisation i 

Sundhedsvæsenets Organisationsregister. 

 Sikre en den fornødne detaljeringsgrad i afspejlingen af den kommunale 

organisation i Sundhedsvæsenets Organisationsregister  

Leverancer 

 På baggrund af KOMBITs Anvisninger til anvendelse af STS-Organisation 

skal der ske "Udvidet registrering af Organisationenhed”, hvor mapning 

mellem SOR-data og STS-Organisation beskrives 

Succeskriterier 

 Et konkret tilbud på en løsningsbeskrivelse. 
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3. Tidshorisont 
Løsningsbeskrivelse udarbejdes inden sommerferien 2019. 

 

 

4. Organisering 
Projektet forankres i Center for Digitalisering og teknologi. 
 

 


