Social og sundhedsområdet

Udvidet korrespondance (FHIR)
Dato: September 2020

Projektleder: Dorthe Skou Lassen/Kirsten R Christiansen

Formål:
MedCom skal understøtte tværsektoriel digital kommunikation omkring (udsatte) borgere som har kontakt med
henholdsvis praktiserende læger, somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger samt en til evt. flere kommunale
funktionsområder, herunder socialområdet. Til dette formål skal den nye MedCom FHIR-standard Udvidet
Korrespondancemeddelelse (Udvidet KM) implementeres og i forbindelse hermed skal MedCom:
• Understøtte udvikling, implementering og udbredelse af Udvidet KM
• Udbrede kendskabet til Udvidet KM som simpel opstarts- og brobyggermeddelelse som kan styrke opstarten af
digital kommunikation indenfor social- og sundhedsområdet
• Udbrede kendskabet til digital kommunikation, herunder imødekomme og understøtte kommunikationsbehov,
indenfor social- og sundhedsområdet
• Bistå med rådgivning/hjælp ved tekniske udfordringer
Grundet kompleksiteten i kommunikationen mellem social- og sundhedsområdet er der etableret en operationel
styregruppe for social- og sundhedsområdet. Der er også etableret en national arbejdsgruppe for Udvidet KM.
Deltagere:
Leverandør:
Den operationelle styregruppe for social- og
EOJ-leverandører, EPJ-leverandører, VANS-leverandører
sundhedsområdet, national arbejdsgruppe for Udvidet
og LPS-leverandører. Der kan desuden komme itKM, øvrige faglige sparringspartnere.
leverandører fra øvrige fagområder.
Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/social-og-sundhedsomraadet
Projektstatus
Tidsplanen for release af 0.9 versionen er skubbet fra juni til ultimo september 2020. Dette med henblik på at få de
nødvendige afklaringer på plads til 0.9 versionen. Der arbejdes pt. med afklaring om funktionaliteter så som prioritet
og videresendelse. Derudover udestår generel afklaring om håndtering af overgangsfasen fra den nuværende
korrespondancemeddelelse til Udvidet KM.
Strategisk lige nu
Der skal ske en prioritering i de enkelte regioner og kommuner, om at tage den nye standard i tværsektoriel brug.
Deltagerne i de tekniske workshops og den nedsatte arbejdsgruppe for Udvidet KM udtrykker bekymring for en
meget optimistisk tidsplan for teknisk implementering i 2020 samt organisatorisk implementering 2021, og påpeger
sammenhæng med overgang til SOR-koder 1. april 2022. Realistisk tidsplan for ibrugtagning/drift af Udvidet KM
vurderes til at være forår 2022.
Fagligt/teknisk lige nu
Fastlæggelse af funktionaliteter så som prioritet og videresendelse er afhængige af, at der i MedComs FHIR-arbejde,
på tværs af MedCom-standarder, træffes nogle beslutninger. Der er nedsat en intern arbejdsgruppe som arbejder
med definition og anvendelse af funktionaliteter på tværs af FHIR-standarder. Håndtering af overgangsperiode med 2
typer af korrespondancemeddelelser (den eksisterende og Udvidet KM) er også et punkt, som skal afklares og ses i
sammenhæng med den øvrige overgang til FHIR for MedCom-standarder. Ift. Udvidet KM foretrækker leverandører
og brugerrepræsentanter tillempet big bang for de store aktører (regioner, kommuner, lægepraksis) med en så kort
overgangsperiode som muligt, herudover eventuel central støtteløsning for de mindre systemer. Derudover arbejdes
der med governance af indhold (nationale kategorier) på klassifikationsserven, som etableres. Der er planlagt
yderligere to tekniske workshops i 2020: ultimo oktober (fokus hands on øvelser og vejledning) og ultimo november
(fokus teknisk test). Certificering forventes i 1. halvår 2021.
Risikolog
a.
b.
c.

At der ikke allokeres ressourcer til at implementere tilpasninger i de regionale og kommunale systemer, da
tiltaget sker i konkurrence med øvrige projekter og initiativer samt indpasses i eksisterende roadmaps.
Forskelligheder i modenhed til digital kommunikation på socialområdet kan medføre for stor spredning til
effektfuld implementering af digital kommunikation.
Manglende aftaler og regler for brug af SOR-data kan være en udfordring ved samtidig drift med de 2 typer
af korrespondancemeddelelser.
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Operationel styregruppe oplyser tidsplan for ibrugtagen af Udvidet KM,
herunder bilag
Aftale for brug af SOR-data ifm. Udvidet KM
Teknisk implementering og test af Udvidet KM via tekniske workshops
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01.12.2020
1. halvår 2021

Nået

Igangværende

Monitorering

Udvidet korrespondance (FHIR)
Korrespondancemeddelelser i eksisterende it-systemer i den digitale kommunikation ml. social- og
sundhedsområdet
Den digitale kommunikation er fortsat i opstartsfase og samtidig er det fortsat en udfordring af kunne afspejle på et
relevant detaljeret niveau, hvilke sygehusenheder og kommunale sociale enheder som anvender MedCommeddelelser:
-

Praktiserende læger og regionale bosteder i Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland
og Region Syddanmark anvender korrespondancemeddelelser. Der er også en vis digital kommunikation
mellem regionale bosteder og apoteker.
Praktiserende læger og 60 kommuner anvender korrespondance meddelelser til/fra socialområdet på
forskellige niveauer.
Sygehuse og 15 kommuner er i opstart med korrespondancemeddelelser.
23 kommuner anvender samme EOJ-system til sundhed og social på myndighedsniveau, det er således ikke
muligt at aflæse fordelingen af antal korrespondancer til hvert område.
Statistikkerne kan ses her https://www.medcom.dk/statistik/psykiatri-og-socialomraadet eller direkte i
MedComs statistikdatabase https://medcom.medware.dk/
DK-kort med initiativer indenfor social- & psykiatriområdet er under etablering https://ps-landkort.dk/

Ajourføring af kommunale data i SOR
Kommunale enheder som ønsker at anvende MedCom-meddelelser anmoder SOR om lokationsnummer, dette
gælder også for socialområdet. Med henblik på at understøtte SORs indlæsning af behandlingsstedsdata,
kommende FMK-statistikker, MedCom statistikker og digital kommunikation til de kommunale sundheds- og
socialområder er MedCom og SOR i gang med ajourføring af kommunale data i SOR. MedCom afsluttede sit opgave
område i november 2019. SDS har indlæst 97 af 98 kommuner fra behandlingsstedsregistret, Kbh. kommune i
proces.
Overordnet oversigt over kommuners organisering med lokationsnumre inden social- og sundhedsområdet
Oversigten giver et overblik over, hvilke kommuner der har særskilt lokationsnummer til socialområdet samt hvilke
kommuner der bruger samme (fælles) lokationsnummer til social- og sundhedsområdet. Der gives et overblik for hhv.
myndighedsområdet og udfører området. Oversigten er eksklusiv misbrugsområdet.

■
■
■

■

socialområdet bruger samme
lokationsnummer og IT-fagsystem som
sundhedsområdet (23 kommuner)
socialområdet har eget lokationsnummer

■

(43 kommuner)

grå kommuner har enten ikke et
lokationsnummer eller den IT-tekniske
organisering er ukendt eller under afklaring

■

(32 kommuner)
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socialområdet har et eller flere lokationsnumre på
lokale tilbud, fx lokale bosteder (28 kommuner)
socialområdet bruger samme lokationsnummer og
IT-fagsystem som på myndighedsniveau
(kommuner hvor social- og sundhedsområdet er
‘sammenlagt’) (22 kommuner)
grå kommuner har enten ikke et lokationsnummer
eller den IT-tekniske organisering er ukendt eller
under afklaring (48 kommuner)

