
4. oktober 2021 kl. 9.30-12.00

Undervisningswebinar for 
kommunale SOR-
administratorer 



Velkommen
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Palle Gerry Petersen
SOR teamleder
Mail: pqp@sundhedsdata.dk
Tlf: 2510 7539

Jeanette Jensen
Projektleder
Mail: JEJ@medcom.dk
Tlf.: 5177 9050

Iben Søgaard
Projektmedarbejder
Mail: IBS@medcom.dk
Tlf.: 6178 1877

Mie D. Kristensen
Projektkonsulent
Mail: MBK@medcom.dk
Tlf.: 2499 0054

mailto:pqp@sundhedsdata.dk
mailto:JEJ@medcom.dk
mailto:IBS@medcom.dk
mailto:MBK@medcom.dk


Program kl. 9.30- 12.00 
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1. Velkommen v. MedCom

2. SOR basic

3. Anvendelsesområder for SOR-data i kommunerne v. MedCom

4. Fakta omkring SOR 

5. SOR brugerguide til kommunerne: v. SDS

6. Support til SOR for kommunale administratorer v. SDS/MedCom

7. Hands on SOR demo

8. Forberedelse til Spørgetime

8.     Evt. 

1. I er velkomne til at spørge undervejs: 

Ræk hånden op 

(husk at tage hånden ned igen) 

2. Mødet optages! 
Kan rekvireres efterfølgende 

”Afvis” - fjerner bjælken med beskeden om, 
at mødet optages 



Velkommen til 41 kommuner 
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Albertslund Kommune
Allerød Regionskommune
Billund Kommune
Dragør Kommune
Esbjerg Kommune
Favrskov Kommune
Faxe Kommune
Fredensborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Glostrup Kommune
Greve Kommune
Guldborgsund Kommune
Hjørring Kommune
Holbæk Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Ishøj Kommune

Jammerbugt Kommune
Kalundborg Kommune
Køge Kommune
Lejre Kommune
Lemvig Kommune
Lolland Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Læsø Kommune
Morsø Kommune
Odsherred Kommune
Rebild Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune
Solrød Kommune
Syddjurs Kommune
Thisted Kommune
Tårnby Kommune
Vejle Kommune
Ærø Kommune
Aabenraa Kommune



Hvornår får vi adgang til SOR produktion?
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• Der åbnes for adgang til SOR produktion

torsdag den 7. oktober

• Link til SOR produktion udsendes efter spørgetime
i mail fra Iben Søgaard, MedCom

• OBS! 

• Ændringer i kommunens SOR udføres herefter af den SOR-
ansvarlige i kommunen og ikke via Google-blanketter



SOR basic
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o SOR er et register, der indeholder organisations- og adressedata om sundhedsvæsenet. Registeret anvendes af en række fagsystemer i 
sundhedsvæsenet.

o Sammensat af tre "byggeklodser” i hierarkisk opbygning:

• 1. niveau i SOR : Institutionsejer – IE: fx kommune 

• 2. niveau i SOR: Sundhedsinstitution - SI fx Social og sundhedsforvaltning

• 3. niveau i SOR (og derunder): Organisatorisk enhed - OE:  fx Plejecenter 

Eksempel 

• Bornholms Regionskommune IE

• Ældre og Sundhed SI

• Hjemmesygepleje OE 3. niveau

• Plejecenter Klippebo OE 4. niveau 

Til hver enhed er knyttet 
adresseoplysninger

Besøgs-, post- og aktivitetsadresse
+ unikt SOR-ID



SOR-administratorrolle for kommunerne
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• 1. niveau i SOR: Institutionsejer - IE:

• 2. niveau i SOR: Sundhedsinstitution - SI

• 3. niveau i SOR (og derunder): Organisatorisk enhed - OE:

Vedligeholdes af 
Sundhedsdatastyrelsen

Vedligeholdes af jer, som 
er SOR-ansvarlige i 

kommunerne



SOR-administration Organisatoriske enheder
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• At oprette nye organisatoriske enheder

o navngivning, enhedstype, adresseoplysninger (post-, besøgs- og aktivitetsadresse) 

• At ændre organisatoriske enheder

o navngivning, valg af enhedstype, adresseoplysninger.

• At flytte organisatoriske enheder i SOR-hierarkiet 

• At lukke organisatoriske enheder i SOR



Opgaven som SOR-ansvarlig 
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• Sikre at kommunens registreringer i SOR er valide og svarer til de krav og behov, 
der er, for den aktuelle anvendelse af SOR-data: 

o At de rette organisatoriske enheder findes til brug for aftaleoversigt i Et Samlet 
Patientoverblik 

o At enheder, som er underlagt Tilsyn fra Patientsikkerhedsstyrelsen, findes i SOR:  

 Tilsyn med behandlingssteder, som udfører sundhedsfaglig behandling

 Ældretilsynet: uvildigt tilsyn af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter 

servicelovens §§ 83 – 87

o At enheder til indberetning af genoptræning, kan udpeges via SOR 

o At enheder, som varetager borgerens medicinadministration i FMK, kan udpeges 

via SOR

o Opmærksomhed på Private organisationer, samt sammenhæng til FK-ORG



SOR og behandlingsstedsregister
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SOR Behandlingsstedsregister BSR

Oprettelse: 
Enhedens navn, adresseoplysninger og SOR-ID

Data om enheden fra SOR beriges med oplysninger om 
• Behandlingsstedets virkeperiode
• Lovgrundlag
• Behandlingsstedskategori
• Servicelovsparagraffer
• Behandling på adressen
• Frivilligt arbejde
• Faktureringsoplysninger

Nedlæggelse af SOR-enheder: 
Udføres i SOR

• Nedlæggelse af Behandlingssted: 
• Hvis den er nedlagt i SOR, forsvinder den i BSR

• Se din kommunes behandlingsstedsregister: 
• Registrering - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

https://stps.dk/da/registrering/


Anvendelsesområder for SOR i kommunerne
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• Elektronisk kommunikation: Lokationsnumre og meddelelsestyper 

• Fælles Medicinkort, FMK

• Indberetning af genoptræning

• Henvisningstabellen/pakketabellen

• Et Samlet Patientoverblik



Elektronisk kommunikation og lokationsnumre
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• MedCom vedligeholder meddelelsestyper i SOR EDI for kommunerne på 
de enheder, som har et lokationsnummer (primært EOJ-systemer) 

• Overblik kan hentes her (MedComs hjemmeside) 

• Overblikket kan også hentes via login på MedCom statistikdatabase: 

o http://medcom.medware.dk

• Hvad betyder XDIS19, DIS91, XDIS15 osv.?

o https://www.medcom.dk/standarder/kommunestandarder

https://medcom.medware.dk/export/county_organisations
http://medcom.medware.dk/
https://www.medcom.dk/standarder/kommunestandarder


Lokationsnumre
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• Lokationsnumre er knyttet til en enhed (Organisatorisk Enhed OE eller Sundhedsinstitution SI)  i SOR 

• Nedarvning af samme lokationsnumre sker i den hierarkiske struktur. 

• Samme lokationsnummer kan ikke anvendes på tværs i SOR-hierarkiet

• Fakta om nedarvning:  

o Nedarvning anvendes i begrænset omfang for kommunernes EOJ-lokationsnumre

o Ved nedarvning nedarves alle meddelelsestyper til alle underenheder

OBS! Ændringer i SOR EDI  har konsekvenser for driften! 



Ang. ”Kommunens kommunikation” i SOR

14

OBS! Disse enheder skal forblive, som de er i SOR. 

Lokationsnummer til korrespondancemodul i 
Netforvaltning Sundhed

Lokationsnummer til sygehusadviser 
efter omlægning til beskedfordeler:

Sygehusadviser, kommunenavn



FMK 
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• I forbindelse med tilknytning af en borger til medicinhåndtering i kommunen, 
har man fra start anvendt kommunenummer.

• Når andre parter kiggede på FMK, kunne de se dette: 

• En borger kan godt få administreret sin medicin flere og andre steder i 
kommunen end i hjemmeplejen. 

• Kommunerne skal derfor kunne tilknytte til medicinhåndtering på SOR-
organisation, hvilket EOJ-leverandørerne har lavet mulighed for.

• Har ligeledes betydning for, hvor specifik FMK-statistikken er



Indberetning af genoptræning 
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• Enheder blev oprettet i SOR, da kommunerne overtog genoptræning efter 
sundhedsloven. 

• Indberetning benytter: 

o CPR (hvem?) + SKS kode (hvad?) + SOR kode (hvor?) 

o Regelsæt er justeret for indberetning

 Der er ingen regel for, hvilke SOR-enheder, der kan 
indberettes på – heller ikke på indberetningen af
genoptræning efter SUL § 140. En institution kan 
således indberette genoptræning på alle SOR-
niveauer. Skal dog indberettes på den SOR-enhed, hvor 
genoptræningen rent faktisk foregår.

 Som udgangspunkt vil det være fint, hvis kommunerne
så vidt muligt indberetter på SOR-enhederne i den blå boks

Tidligere regelsæt SOR-enheder til genoptræning

De genoptræningsenheder, der indberettes ydelser på, er organisatoriske 
enheder (3. niveau og derunder):
1. Deres institutionsejer(1. niveau) er privat eller kommunal
2. Deres sundhedsinstitutionsejer(2. niveau) har en af typerne:

plejehjem
sundhedscenter
genoptræningscenter
ergoterapiklinik
fysioterapiklinik
hjemmesygepleje
kiropraktor klinik 

Der kigges ikke på hvilken enhedstype den organisatoriske enhed selv har.



Henvisningstabellen/Pakketabellen 
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• Lægepraksissystemerne anvender pakkehenvisninger/dynamiske henvisninger

• Dette oprindeligt for at lette  arbejdsgangen for den praktiserende læge samt sikre hurtigere 
visitationsproces på sygehuset ifm. indførelse af pakkeforløb (kræft, hjerterehabilitering m.m.)

• Funktionen anvendes også ved henvisning til kommunernes forebyggelsesområde og akutfunktioner

• MedCom tilknytter behandlingspakkerne ”Kommune forebyggelse” og ”Kommune akut funktion” til 
kommunens lokationsnummer (+ SOR-id)

• Hjælper lægen til at finde det rigtige lokationsnummer, link til sundhedstilbud på sundhed.dk samt 
forudfyldte fraser/ordlyd i feltet for kliniske oplysninger

Voksne og Velfærd
Sundhedsforvaltning

Lokationsnummer
SOR-id XY

Sygepleje og træning
Hjemmesygeplejeenhed

Tidligere  lokationsnummer
SOR-id XX

Eksempel fra en kommune, hvor de har flyttet deres 
lokationsnummer op på et højere niveau, men hvor 
der så bliver et andet SOR-id. Giver fejl i pakketabellen.



Et Samlet Patientoverblik 
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• Aftaleoversigten

o ”kalender” deles på tværs af sundhedsvæsenet med borger og pårørende 

• Visning af organisatoriske roller bag en aftale, samt lokation*: 

o SOR organisationer anvendes 

o Krav til SOR-validitet

*Lokation kan være enten: 
SOR-adresse
Adresse udenfor SOR
Borgerens hjem 



Hvilke enheder i SOR?   
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oAftaleforvalter

oAftaleansvarlig

oAftaleudførende 

oAftalehenviser (ikke påkrævet)

o Lokation

Kommunen på IE- eller SI-niveau 

Organisatorisk enhed 

Organisatorisk enhed 

SOR-data fra anden part end 
kommunen (hvis findes i EOJ)
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Kalenderaftale

Aftaleforvalter

Aftaleansvarlig

Aftalerekvirent

Aftaleudførende 

Lokation
a. SOR-adresse 

b. Adresse udenfor SOR
c. Borgerens hjem   

Patient Mødeårsag



Kommunal registreringsvejledning til SOR
Version 07
20. September 2021



Vejledning i brug af SOR GUI

Der kan ændres i organisatoriske enheder SOR guide kommunerne

Mine enheder 

Afgrænsninger

• Lokationsnummer

• Flytning uden for ”eget ansvarsområde”

Søgefunktionen

Oprettelse af organisatorisk enhed

Ændring af organisatorisk enhed

Flytning af organisatorisk enhed

Lukning af organisatorisk enhed
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Start med at logge ind i SOR brugergrænsefladen

Mine enheder

Login foretages med digital medarbejdersignatur

Klik på Kun mine enheder

Tryk enter

Nu vises den kommunale organisation som brugeren 
har adgang til

Klik på pilen og organisations næste niveau vises

Klik på en enhed fx Allerød Kommune og 
informationer om den valgte enhed vises i højre side 
af skærmbilledet

SOR GUI
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OBS
• Lokationsnumre og tilknyttede informationer skal der ikke røres ved

• Flytning skal foretages inden for egen kommune
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Søg efter organisatoriske enhed
Angiv søgekriterier

• Fritekst – der kan anvendes *tekst, tekst* eller *tekst*
• Navn – der kan anvendes *tekst, tekst* eller *tekst*
• SOR-kode
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Søge efter organisatoriske enhed(er) (OE)

Find organisatoriske enhed klik på Søg

Indtast i Navn/fritekst feltet

• Fx *blovstrød* 

• Fx Blovstrød*

• Fx *skole

• Tryk enter

Resultat 

• En/flere enheder opfylder søgekriteriet

• Klik på en enhed og detaljer vises 

Indtast/indsæt SOR kode i SOR-kode felt

• Tryk enter

Resultat

• Klik på enhed og detaljer vises  
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Opret en organisatorisk enhed
Navn på den organisatoriske enhed
Type af organisatorisk enhed
Adresse på den organisatoriske enhed
Telefonnummer, e-mail eller hjemmeside på den organisatoriske enhed
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Oprettelse af en organisatorisk enhed (OE)

Hvor i organisationshierarkiet skal enhed oprettes?

Udfold organisationshierarkiet

Udfold næste niveau fx Allerød Kommunes Tandpleje

Klik på fane Opret OE

SOR GUI
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SOR GUI

Oprettelse af organisatorisk enhed

Udfyld felter og afslut med at trykke Opret knap
Indtast navn på den organisatoriske enhed

Vælg enhedstype fra drop-down (tast fx tand)

Gældende fra dato fx 01-06-2021

• Default d.d. + 7

Postadresse

• Postnummer fx 3540

• Ved Gadekæret (begynd og tast viser vejnavne – vælg fra 
liste)

• Indtast husnummer fx 15A, etage fx 2 og dør fx 222

Besøgsadresse 

• Hvis samme adresse som postadresse klik

Aktivitetsadresse 

• Hvis samme adresse som besøgsadresse klik

Telefonnummer, e-mail, hjemmeside

• Telefonnummer er obligatorisk
29



Ændring af en organisatorisk enhed
Navn på den organisatoriske enhed
Type af organisatorisk enhed
Adresse på den organisatoriske enhed
Telefonnummer, e-mail eller hjemmeside på den organisatoriske enhed
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Ændring af organisatorisk enhed (OE)

Hvor i organisationshierarkiet skal enhed rettes?

Udfold organisationshierarkiet

Udfold næste niveau fx Allerød Kommunes Tandpleje

Klik på fane Rediger  OE

SOR GUI
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SOR GUI

Ændring af en organisatorisk enhed

Ret felter og afslut med at trykke Gem ændringer
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Ændre navn på den organisatoriske enhed

Vælg anden enhedstype fra drop-down

Ændre postadresse

• Postnummer fx 3540

• Ved Gadekæret (type ahead viser vejnavne – vælg fra liste)

• Indtast husnummer fx 15A, etage fx 2 og dør fx 222

Ændre besøgsadresse 

• Hvis samme adresse som postadresse klik

• Indtast/ret besøgsadresse

Ændre aktivitetsadresse 

• Hvis samme adresse som besøgsadresse klik

• Indtast/ret besøgsadresse

Ændre telefonnummer, e-mail, hjemmeside

• Telefonnummer er obligatorisk



Flyt en organisatorisk enhed
Angiv hvor enheden skal flyttes til

• Tidligst d.d. + 1
• Fremtidig dato via kalender fx 1.1.2022
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Flytning af organisatorisk enhed (OE)

Hvilken organisation skal flyttes?

Udfold organisationshierarkiet

Udfold næste niveau fx Tandplejen Blovstrød Skole

Klik på fane Flyt OE
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Flytning af en organisatorisk enhed

Hvor skal enheden flyttes hen og hvornår?
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Udpeg enhed som OE skal flyttes ind under

• Klik på enhed i hierarkiet fx Blovstrød Skole

• Alternativt indsæt SOR kode

Angiv dato for flytning af OE

• Tidligst dagen efter

• Anden dato fx 1. juni 

Tryk på knappen Flyt til ny overliggende enhed



Lukning af en organisatorisk enhed
Angiv dato for lukning af enhed

• Default d.d. + 7
• Fremtidig dato via kalender fx 1.1.2022
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Lukning af en organisatorisk enhed (OE)

Hvilken enhed skal lukkes?

Udfold organisationshierarkiet

Udfold næste niveau fx Tandplejen Blovstrød Skole

Klik på fane Luk OE
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Klik feltet Dato for enhedens ophør

Vælg dato fra kalender

• Tidligst d.d. + 7 dage

• Fremtidig dato fx 30. juni 2021

Tryk på Luk enhed knap

Bekræft på blå OK knap

Lukning af en organisatorisk enhed

Angiv lukkedato og afslut med at trykke OK
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Support til SOR for kommunale administratorer

SOR
Sorpost@sundhedsdata.dk vedr. faglige spørgsmål

• Kommunenavn først i emne + (SOR GUI) + problem

SOR telefonen 32 68 53 41

• Mandag, onsdag, fredag

• 10-11:30 og 13 – 14:30

Teknisk support

• servicedesk@sundhedsdata.dk

• Der oprettes en sag i ServiceNow

• F.eks. Jeg kan ikke logge ind, SOR GUI er nede, jeg får en 
Fejlmeddelelse, jeg kan ikke gemme, jeg er ikke på 
Sundhedsdatanettet, jeg har ingen rolle i SEB eller SOR

• Tilmeld jer SOR Nyhedsbrev

MedCom
Hvad kan jeg få hjælp til?

• Vejledning om enheder med lokationsnumre

• Rettelse af meddelelsestyper

• Sammenhæng til Et Samlet Patientoverblik

• Sammenhæng til pakketabel

Hos hvem?

• MedComs SOR-postkasse, sor@medcom.dk
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SDS Servicedesk

E-mails behandles: kl. 08. – 16.00 (fredage kl. 08.00 -15.30)

Tlf.: 32 68 39 00

mandag - fredag kl. 9.00 til 15.00

Tilmeld dig Driftsinformation: 

https://services.nsi.dk/Driftstatus.aspx

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftsstatus eller brug RSS feed

mailto:Sorpost@sundhedsdata.dk
mailto:servicedesk@sundhedsdata.dk
http://eepurl.com/gI2wpj
mailto:sor@medcom.dk
https://services.nsi.dk/Driftstatus.aspx
https://services.nsi.dk/~/link.aspx?_id=431D3BA9CD0F494AA41C1CEC03028848&_z=z
https://services.nsi.dk/~/link.aspx?_id=44D767931C0E4B15AD30DBC093467EE8&_z=z
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Få erfaringer i SOR demo

Opfølgning på spørgsmål

Online spørgetime 7. oktober 2021
Kl. 10.00-11.00


