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Vejledning i brug af SOR GUI
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Visuel introduktion til funktionaliteten i SOR-GUI for regionale og 

kommunale administratorer. For yderligere og opdateret information 

besøg Sundhedsdatastyrelsens side om SOR.

Denne vejledning dækker:

Opstart s. 3

Søgefunktion s. 4

Oprettelse af organisatorisk enhed s. 7

Ændring af organisatorisk enhed s. 11

Flytning af organisatorisk enhed s. 13

Lukning af organisatorisk enhed s. 16

Lokationsnummer-funktioner s. 19

Support s. 22

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


Opstart

Link til SOR GUI

Login via SEB

Ved tryk på Kun mine enheder kan man få vist 
de enheder, som man selv har rettigheder til at 
arbejde med.

Tryk på pilen til venstre for en enheds navn for at se 
underliggende enheder.

Tryk på navnet på enheden for at se informationer om 
den valgte enhed.

Når en enhed er åbnet, kan historikken for enheden 
ses ved at trykke på det blå h i overskriften

SOR GUI
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https://sor2.sum.dsdn.dk/SorLogin/login


Søg efter enheder i SOR
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Søg efter organisatoriske enhed(er) 
Kan foretages enten via søgefeltet i øverste højre 
hjørne eller via Søg-fanen. Herunder vises 
eksempel i Søg-fanen

Indtast i Navn/fritekst feltet

• Fx *blovstrød* (indeholder ”blovstrød”)

• Fx Blovstrød* (starter med ”Blovstrød)

• Fx *skole (slutter på ”skole”)

• (Eller) søg via en af de andre felter som fx SOR-kode, CVR-
nummer eller lokationsnummer

Tryk på enter eller Hurtigsøg

Resultat

• Klik på en enhed og detaljer vises
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OBS: Ved at klikke på enter eller Hurtig søg vil søgningen ikke 
altid finde enheder oprettet indenfor de sidste 30 min. Brug i 
stedet den langsommere Søg knap i bunden af siden for at 
finde nyligt oprettede enheder



Søg efter organisatoriske enhed(er) 
Kan foretages enten via søgefeltet i øverste højre 
hjørne eller via Søg-fanen. Herunder vises 
eksempel på hierarkisk søgning

Hierarkisk søgning kan bruges til at fremsøge enheder 
underliggende en specifik enhed.

• Her tages eksempel i at fremsøge alle "administrative 
enheder" underliggende Allerød Kommune

Indtast SOR-koden i feltet Enheder under enheden 
med denne SOR-kode

Vælg yderligere søgeparametre

• I dette tilfælde enhedstypen Administrativ enhed

Søg ved at trykke Enter
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Opret en organisatorisk enhed
Træder tidligst i kraft efter syv dage
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Oprettelse af en organisatorisk enhed (OE)

Eksempel på oprettelse af organisatorisk enhed 
under Allerød Kommunes Tandpleje

Udfold organisationshierarkiet

Tryk på navnet på den enhed du gerne vil oprette 
under

Klik på fanen Opret OE

SOR GUI
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SOR GUI

Oprettelse af organisatorisk enhed (fortsat)
Udfyld felter og afslut med at trykke Opret

Indtast navn på den organisatoriske enhed

Vælg enhedstype fra drop-down (se gældende 
enhedstyper her)

Gældende fra

• Som standard sat til den snarest mulige dato (7 dage frem)

Postadresse (kan nedarves fra ovenstående enhed)

• Vejnavne vises ved indtastning og skal vælges fra liste

• Ved fejl i adressevalidering kan feltet Udelad 
adressevalidering bruges til at oprette enheder, hvis adresse 
ikke eksisterer i det danske adresseregister.

9

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/rammer-og-retningslinjer/organisationsregistrering/sor-for-regioner/sor_enhedstyper.pdf?la=da


Oprettelse af organisatorisk enhed (fortsat)
Udfyld felter og afslut med at trykke Opret
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Besøgsadresse

• Hvis samme adresse som postadresse klik på Som postadresse

Aktivitetsadresse

• Hvis samme adresse som besøgsadresse klik 
på Som besøgsadresse

Elektroniske adresser (kan nedarves fra ovenstående enhed)

• Telefonnummer er obligatorisk

• OBS. Oplysninger er borgervendte. Brug kun oplysninger som 
skal være offentligt tilgængelige

Lokationsnummer

• Vejledning til Lokationsnumre kan ses på s. 19

Lokale attributter

• Skal som udgangspunkt ikke udfyldes

• Lokale attributter kan bruges i en organisation til at gemme 
oplysninger med intern relevans.

• Begrænset til at indeholde max 20 tegn



Ændring af en organisatorisk enhed
Træder i kraft dagen efter at ændringen er foretaget
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Ændring af organisatorisk enhed (OE)

Hvor i organisationshierarkiet skal enhed rettes?

Tryk på navnet på den enhed du gerne vil ændre

Tryk på Rediger OE

Se siden for Oprettelse af organisatorisk enhed for 
gennemgang af felterne der kan ændres

For uddybende informationer om lokationsnumre, se 
afsnit omhandlende lokationsnumre

SOR GUI
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Flyt en organisatorisk enhed
Træder i kraft dagen efter ændring eller ved valgt dato
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Flytning af organisatorisk enhed (OE)

Hvilken organisation skal flyttes?

Tryk på navnet på den enhed, der skal flyttes

Klik på fane Flyt OE

Udpeg enhed som OE skal flyttes ind under

• Klik på enhed i hierarkiet fx Blovstrød Skole

• (eller) indsæt SOR kode

OBS: Det kan lade sig gøre at flytte en enhed uden for 
ens egen organisation. Hvis dette sker ved et uheld, 
kontakt SOR-teamet
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Flytning af en organisatorisk enhed (fortsat)
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Angiv dato for flytning af OE

• Anden dato fx 1. juni

Tryk på knappen Flyt til ny overliggende 
enhed

OBS: Det kan ikke lade sig gøre at flytte en 
organisatorisk enhed til en anden enhed og 
derefter tilbage igen.



Lukning af en organisatorisk enhed
Træder i kraft ved valgt dato, dog tidligst efter syv dage.
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Lukning af en organisatorisk enhed (OE)

Hvilken enhed skal lukkes?

Udfold organisationshierarkiet

Tryk på navnet på den enhed som skal lukkes

Klik på fane Luk OE

OBS: Hvis enheden har et lokationsnummer tilknyttet, 
lukkes lokationsnummeret ved lukning af enheden.
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Vælg dato fra kalender

• Tidligst d.d. + 7 dage

Tryk på Luk enhed

Bekræft på blå OK knap i pop-up-vinduet

OBS. Lukkede enheder kan ikke genåbnes.

Lukning af en organisatorisk enhed (fortsat)

Angiv lukkedato og afslut med at trykke OK
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Lokationsnummer-funktioner i SOR
Hvis der er nogen tvivl omkring håndteringen af lokationsnumre, kontakt enten Medcom eller SOR-
support (se sidste side). Kommunale brugere skal altid kontakte Medcom ifm ændring eller oprettelse 
af lokationsnumre

19



Oprettelse af lokationsnumre
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Lokationsnumre kan både oprettes i forbindelse med oprettelsen 
af en ny enhed eller oprettes på en eksisterende enhed 

Ved indtastning af lokationsnummeroplysninger oprettes nyt 
lokationsnummer automatisk, så snart enheden gemmes. For 
nedarvning, se næste slide.

For oprettelse, indtast de påkrævede oplysninger og tryk på gem

• Region

• EDB-system

• Systemleverandør

• Netoperatør

• Administrator

Kun internt brug kan bruges til kun at gøre lokationsnummeret 
synligt for interne enheder

• Ikke aktivt kan bruges til at usynliggøre et lokationsnummer uden 
at lukke for det.

OBS: Når der oprettes et nyt lokationsnummer skal der tildeles EDI-
typer til lokationsnummeret til kommunikation. Se Brug af SOR-
data for vejledning.

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


Nedarvning af lokationsnumre
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Hvis en underliggende enhed skal bruge (nedarve) den 
overliggende enheds lokationsnummer, tryk på rediger 
OE på den enhed der skal arve lokationsnummeret

Herefter klik på feltet Er nedenstående oplysninger for 
enheden sammenfaldende med den overliggende 
enhed?

Tryk på Gem ændringer



SOR Support

SOR
sorpost@sundhedsdata.dk vedr. faglige spørgsmål

• Skriv i emnefeltet – ”Enhedsnavn + (SOR GUI) + problem

• Skriv i din mail, hvis du er kommunal SOR-administrator

SOR telefonen (32 68 53 41):

• Mandag, onsdag og fredag

• 10-11:30 og 13 – 14:30

Teknisk support (32 68 39 00):

• servicedesk@sundhedsdata.dk

• Hverdage kl. 09-15

• 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

Sundhedsdatastyrelsens SOR-hjemmeside

MedCom (kommunale brugere)
Hvad kan jeg få hjælp til?

• Vejledning om enheder med lokationsnumre

• Oprettelse og vedligeholdelse 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
tel:32685341
tel:32683900
mailto:servicedesk@sundhedsdata.dk
http://eepurl.com/gI2wpj
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/sor
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

