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Indledning
Baggrunden for MedCom11
I 2017 blev arbejdsprogrammet for MedCom11 planlagt som et 2-årige arbejdsprogram, omfattende 2018 og 2019.
MedComs styregruppe besluttede på mødet den 3. marts 2019 at forlænge MedCom11-perioden til også at omfatte
2020, med fokus på implementering af allerede igangsatte aktiviteter, under hensyntagen til lokal implementeringskapacitet og opgavepresset i MedComs standardiseringsteam. Forlængelsen af MedCom11 blev tiltrådt i den Nationale
Bestyrelse for Sundheds-IT den 3. april 2019.
Efterfølgende godkendte MedComs styregruppe de overordnede økonomiske rammer for MedComs 2020-aktiviteter i
en skriftlig proces i august måned og prioriterede MedComs 2020-aktiviteter på mødet den 2. oktober 2019, idet 10
projekter fra det oprindelige MedCom11 program blev afsluttet ultimo 2019. Se en liste over projekterne i bilag 1.
De prioriterede 2020-aktiviteter med tilhørende rammebudget blev tiltrådt i den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT
på mødet den 27. november 2019 og det endelige arbejdsprogram for MedCom11-aktiviteter i 2020 blev godkendt af
MedComs styregruppe på mødet den 11. december 2019.
Aktiviteterne i MedCom11 falder under følgende overskrifter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modernisering af MedCom kommunikation
Social- og sundhedsområdet
IT i praksissektoren
Anden national udbredelse
Basisaktiviteter
Standarder, test og certificering
Systemforvaltning
Internationale projekter

Finansiering
Aktiviteterne i MedCom11 (og MedCom11+) finansieres dels gennem faste basisbidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, KL og fast finanslovsbevilling. Dels gennem allerede aftalte særskilte projektbevillinger og
finansieringsmodeller ifm. drift og systemforvaltning.
Da enkelte projekter fra MedCom10 programmet først færdiggøres i løbet af 2018 og efter beslutning i MedComs
styregruppe, følger de tilhørende restbudgetter disse projekter med ind i 2018.
Hertil kommer, at brugen af digitale forløbsplaner fra og med 2018 skal udbredes til alle praktiserende læger, jf. OK18
på PLO-området. Den konkrete udmøntning af dette initiativ vil påvirke MedComs aktiviteter med tilhørende øremærket finansiering.
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MedCom11 – overblik over projektstatus
September 2020
MedCom11-projektmonitorering – sådan går det
Arbejdsprogrammet for MedCom11 består af 20 projekter. Den overordnede projektstatus er gengivet herunder. Deltaljer findes efterfølgende statusrapportering.
Projekt

Status

Bemærk især
Den største risiko i projektet
Leverandørernes udvikling af de to FHIR-meddelelser kan
forsinkes af andre projekter hos leverandørerne, så test og
implementering kan for nogle systemers vedkommende potentielt først ske primo 2021.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde

Modernisering af standarder

Opsamlet feedback fra den virtuelle workshop #2 i maj/juni,
og planlagt ny tidsplan for version 0.9 af de to FHIR-meddelelser. Tre måneders udskydelse, primært grundet covid19 pandemi.
Den største milepæl i nærmeste fremtid
Frigive version 0.9 af de to FHIR-meddelelser ultimo september.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Vi forventer at være færdige med dokumentationen for version 1.0 af de to første FHIR-meddelelser med årets udgang.
Den største risiko i projektet
At det ikke lykkes at etablere og gennemføre piloten, inkl.
evalueringen, inden ØA2022 forhandlingerne.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde

Modernisering af infrastruktur

At Region Hovedstaden, Københavns Kommune og PLSP
har kommittet sig til piloten og er i færd med at konkretisere
scopet for afprøvningen.
Den største milepæl i nærmeste fremtid
At piloten kan igangsættes.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
At piloten gennemføres rent teknisk, så der foreligger et
grundlag til evaluering og beregning af økonomi forud en
fremtidig udrulning af eDelivery og Dokumentdeling i DK.
Den største risiko i projektet
At der ikke allokeres ressourcer til implementering i de regionale, kommunale samt praksis systemer pga. konkurrence
med øvrige projekter og initiativer.

Udvidet korrespondance (FHIR)

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
Sundhedsfaglige retningslinjer og use case beskrivelser tilrettet (yderligere tilretninger udestår, da de afventer afklaringer ift. indhold og håndtering af overgangsfasen)
Den største milepæl i nærmeste fremtid
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Release af 0.9 versionen ultimo september og i forbindelse
hermed fastlæggelse af funktionaliteter som prioritet og videresendelse
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Certificering af systemer og implementering i drift udestår
og ibrugtagning forventes, på baggrund af tilbagemeldinger,
i foråret 2022.
Den største risiko i projektet
Forsinket udvikling hos EOJ og EPJ-leverandører. Integration til KOMBIT beskedfordeler kan forsinke EOJ yderligere.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
Uændret fra sidste styregruppemøde
Moderniseret sygehusadvis (FHIR)

Den største milepæl i nærmeste fremtid
Version 0.9. FHIR sygehusadvis frigives september 2020.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Beskedfordeling af sygehusadviser til andre sundhedsaktører end EOJ-systemet, kan ikke realiseres i MedCom11 perioden.
Implementering af FHIR-advis fortsætter som MedCom12
projekt.
Den største risiko i projektet
XREF15: At der går lang tid inden de sidste to regioner implementerer XREF15 /XDIS15. Kommunerne kan så lukke
for modtagelse af XREF01. Det forventer at øge anvendelsesgraden af XREF15.
XREF22: nye arbejdsgange og mange parter involveret giver risiko for manglende fælles anvendelse.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
XREF15: Intet nyt

Kommunal henvisning

XREF22: 84 kommuner og praksis samt Region Nordjylland
er teknisk klar til drift per 1/9-20.
Den største milepæl i nærmeste fremtid
XREF15: At de sidste to regioner implementerer XREF15
og XDIS15.
XREF22: at landets største kommune kommer i drift og dermed og de 2 regioner i øst.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
XREF15: Uvist
XREF22: forventes opfyldt dog behov for opfølgning lokalt
ift. implementering.
Den største risiko i projektet
Utilstrækkelige ressourcer til udvikling hos leverandører og
implementering hos kommuner.

Samlet patientoverblik - social og sundhedsområdet

Lovgivning begrænser deling af kommunale servicelovsaftaler.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
Der er udpeget projektledere i 95 af de 98 kommuner. Drejebog i version 1.0. er frigivet til projektlederne.
Den største milepæl i nærmeste fremtid
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90% af kommunerne har bestilt Aftaler og Fælles Stamkort
hos deres EOJ-leverandører ved udgang af 3. kvartal.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
MedComs opgaver med implementeringsstøtte til kommunerne fortsætter i MedCom12
Den største risiko i projektet
Fortsat revidering af forretningsregler for Aftaler og Stamkortsdata, som vanskeliggør fastfrysning af CDA-profilerne
APD-DK (Appointment Document) og PDC-DK (Personal
Data Card) og tilhørende testprotokoller. Usikkerhed om
testplan og -omfang for end-to-end test, samt hvor meget af
dette hører under MedComs test og certificering.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde:
Samlet patientoverblik - almen og speciallægepraksis

Afholdelse af ”Kick-off” med LPS-leverandørerne for delprojekt 2 med deltagelse af Sundhedsdatastyrelsen.
Den største milepæl i nærmeste fremtid:
Indledning af status-møderække med SDS og LPS leverandørerne. Test af LPSernes upload af aftaler til PLSP og udfyldelse af CDA’er på testcamp i ultimo september.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11:
Deling af aftaler fra lægepraksissystemerne til sundhed.dk
gennemføres inden udgangen af 2020. Resten af projektet
bliver en del af MedCom 12.
Den største risiko i projektet
Leverandørerne ønsker ikke at implementere løsningen i
deres løsning.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
Ingen større milepæl indtruffet siden sidst.

DAP Patientoverblik

Den største milepæl i nærmeste fremtid
Færdiggørelse af evaluering af lægernes udbytte af den udviklede løsning.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Det forventes ikke, at flere leverandører implementere løsningen før der er afklaring af om PLO’s ønske om etablering af fremtidens ”individuelt patientoverblik” skal indgå
som en version 2 af en løsning.
Den største risiko i projektet
Løsningen er frivillig for leverandørerne at implementere,
og det kan være svært at motivere dem til at implementere
den. Herudover er der leverandører, som afventer en version 2, som afventer videre forløb efter indgåelse af overenskomst mellem PLO og DR.

DAP Intelligent indbakke

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
Ingen.
Den største milepæl i nærmeste fremtid
Udarbejdelse af implementeringsvejledning for de mindre
tiltag, som er blevet godkendt i forbindelse med pilotafprøvningen.
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Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Der er udarbejdet implementeringsvejledning for en række
tiltag, men det er usikkert, om alle lægesystemer får tiltagene udviklet.
Den største risiko i projektet
Da projektet er i drift, vurderes der ikke at være nogen risiko.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
Implementering af vagtlægeepikrisen.
DAP Epikriser

Den største milepæl i nærmeste fremtid
Revidering af speciallægeepikrisen samt efterfølgende implementering.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Det forventes, at projektet kan afsluttes med udgangen af
MedCom11.
Den største risiko i projektet
MedComs ibrugtagning af FHIR for laboratoriesvar-standarden påvirker, hvornår udviklingen af laboratoriesvar i EOJsystemer kan ske.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
Afsluttet forudsætningsanalyse og anbefaling om løsningsmodel er fremlagt for styregruppen, som efterspørger yderligere konkretisering.

DAP Hjemmepleje

Den største milepæl i nærmeste fremtid
Arbejdsplan for supplerende analyse med fokus på forudsætninger på landsplan, økonomi og gevinster, herunder
mulig leverance.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Målsætningen om at undersøge det nuværende samarbejde, og den digital kommunikation, mellem almen praksis
og kommunale akutfunktioner er gennemført. Mulig optimering af den digital kommunikation og samarbejdet er identificeret og danner grundlag for det videre arbejde.
Den største risiko i projektet
Manglende tilladelse til opsamling af patientjournaler fra almen praksis.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
Ingen.

DAP Kunstig Intelligens

Den største milepæl i nærmeste fremtid
Etablering af testdatasæt på baggrund af virkelige patientjournaler.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Målsætningen om minimum én algoritme, der fungerer i laboratoriet ved udgangen af maj 2021, men ingen i MedCom11.
Den største risiko i projektet

DAP MinLæge APP

Ingen.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
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Alle involverede lægesystemer kan vise labsvar og håndtering booking i MinLæge.
Den største milepæl i nærmeste fremtid
Det sidste lægesystem (MyClinic) understøtter MinLæge
version 2 (drejer sig om 21 klinikker)
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Alle klinikker på version 2.
Den største risiko i projektet
LPS-leverandørerne ønsker ikke at deltage og bekoste
egen udviklingstiltag. Der indgås samarbejdsaftaler for udvikling og PLO sikre tæt dialogen med leverandører.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
DAP Diagnosekort i almen praksis

Projektets PID blev godkendt af DAP-styregruppe den 26.
juni 2020.
Den største milepæl i nærmeste fremtid
Use cases og frameworks indstilles til referencegruppe med
ønske om konsensus inden pilotfasen igangsættes.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Projektet kom lidt sent i gang grundet nedlukning af DK.
Projekt løber indtil Q3/Q4 2021.
Den største risiko i projektet
Det kan ikke udelukkes, at især regionerne kan komme i
tidsmæssige udfordringer grundet allerede planlagte aktiviteter i 2021-2022.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde

DAP Forbedring af henvisninger

Følgegruppen har tilkendegivet, at de overordnet set kan tilslutte sig udkast til projektoplæg og teknisk løsningsbeskrivelse.
Der udestår justering af flowdiagram og tidsplan, som følgegruppen får til gennemsyn 15.10.20.
Den største milepæl i nærmeste fremtid
At projektoplæg og teknisk løsningsbeskrivelse fremlægges
i DAP Styregruppe og bliver godkendt.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Projektet forventes at blive en del af MedCom12.
Den største risiko i projektet
At afgrænsning og koordinering af projektets scope ift. diagnosekortprojekt, forløbsplanprojekt, dataindberetningsprojekt oa. ikke er tilstrækkelig.

Datakvalitet i praksissektoren

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
Udarbejdelse af projektoplæg og kommissorier for arbejdsgruppe og styregruppe, samt indledning af høringsproces
for disse dokumenter.
Den største milepæl i nærmeste fremtid:
Indkaldelse til første styregruppemøde med efterfølgende
udarbejdelse af PID.
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Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11:
Projektet bliver en del af MedCom12.
Den største risiko i projektet
Ingen reelle risici, da projektet afsluttes. Dog et opmærksomhedspunkt ift. kommunernes manglende anvendelse og
MedCom's videre rolle ift. udbredelse.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde

Virtuelt venteværelse

Projektets afslutning. PLO har påtaget sig rollen som forvalter af alle elementer i løsningen, herunder også Kontakt
Lægen (målrettet kommunerne). Der er sikret finansiering til
drift, vedligehold og mindre udviklingstiltag for resten af
2020. Med primært bidrag fra PLO og et supplerende bidrag fra Københavns Kommune.
Den største milepæl i nærmeste fremtid
Ingen i regi af projektet.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Projektet har bidraget til dette indsatsområde: "Landsdækkende implementering af fremtidens digitale lægepraksis’
rolle i det samarbejdende sundhedsvæsen."
Mere specifikt har projektet realiseret indsatsen "Videokonference i Almen Praksis: Lokal afprøvning". Med skift fra lokal afprøvning til national udrulning. Dette som reaktion på
Corona-krisen, hvor fysiske konsultationer hos lægen i en
periode har været stærkt begrænset eller slet ikke mulig.
Den største risiko i projektet
OK21 udstikker rammerne for udbredelse af hjerteforløbsplanen. De tekniske inklusionskriterier er fastlagt og implementeret, men der udestår en afklaring af, hvor stor en del
af klinikkernes patientpopulation som potentielt vil blive inkluderet og en præcisering af, hvilke patienter der skal tilbydes forløbsplaner. Planlægning af udbredelsesarbejdet er
dermed vanskeliggjort.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde

Forløbsplaner i almen praksis

Første lægepraksissystem certificeret til at kunne udarbejde
hjerteforløbsplaner.
Den største milepæl i nærmeste fremtid
Alle lægesystemer certificeret.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Det forventes at den tekniske implementering af hjerteforløbsplanen sker efter planen, så alle almene lægepraksis
kan udarbejde hjerteforløbsplaner fra 1/12-2020.
Det forventes ikke at målsætningen om 75.000 KOL og diabetesplaner i 2020 kan nås. Corona-epidemien har bremset
udbredelsesarbejdet og udarbejdelsen af planer i praksis.
Den største risiko i projektet

IT løsning til gravide

Risiko for forsinkelse idet den tekniske løsning endnu ikke
er besluttet for almen praksis, snitflader mod Graviditetsmappen ikke fastlægges før 1/12 og scope for pilotafprøvningen endnu ikke er fastlagt.
Det er bekymrende at vigtige tekniske beslutninger som reference imellem forskellige CDA dokumenter ikke er afklaret, hvor MedCom-standarderne skal færdiggøres. Afhængig af valgte metode kan MedCom blive pålagt at opdatere standarder som kan have været præsenteret i RUSA
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og skal ændringerne gennemføres i forhold til projektet skal
andre opgaver flyttes til 2021.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
Den største milepæl i nærmeste fremtid
Løsningsbeskrivelse for almen praksis klar.
Udarbejdelse af CDA for notat.
Udarbejdelse af standard for klinikermålinger.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
De tekniske leverancer som MedCom har i 2020 forventes
leveret inden for rammerne af MedCom11, men engagementet med almen praksis fortsætter ind i Med-Com12, da
det overordnede projekt, som MedComs delprojekt er en
del af, først afsluttes i 2021.
Den største risiko i projektet
Sundhed.dk har pga. resurseproblemer og ad hoc-opgaver
ifm. Corona vanskeligheder med at udføre opgaver, som
var planlagt og som vil komme fremover. Derfor et hele
Sundhedsjournal 3.0 projektet gået i rødt. MedComs delprojekter er ikke så berørt af dette faktum.
Datakvalitetsprojektet er forsinket pga. Corona forsamlingsrestriktioner.
Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
Sundhedsjournal 3.0

Der er nu underskrevet databehandleraftaler med 7 privathospitaler (med Novax som systemleverandør).
Den største milepæl i nærmeste fremtid
Opkobling af privathospitalssystemleverandøren Metodikas
første kunder til ift. dataleverance, og adgang til Sundhedsjournal.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Vi når ikke at få alle privathospitaler koblet på Sundhedsjournalen i MedCom 11, men der er fokus på at få det gennemført inden udgangen af 2021.
Den største risiko i projektet
Forsinkelser i FUT. Tidsplan for FUT er forlænget yderligere sidste afrapportering. Deling af PRO til KIH er pt. rykket til februar 2021.

FUT understøttelse

Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
Test af FUT-løsning (Systematic) er påbegyndt. Få ting
mangler inden endelig certificering – herunder afgørelse om
narrativ tekster.
Den største milepæl i nærmeste fremtid
FUT-løsning er certificeret/godkendt.
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
FUT deler tidligst KOL PRO og måledata med KIH Q1
2021.

PRO understøttelse

Den største risiko i projektet
Generelle forsinkelser i leverandørernes udvikling, certificering samt endelig tilslutning til KIH (drift), hvis der ikke indgås aftale eller kompromis i SDS og MedCom igangværende dialog, om hvordan HL7/CDA-standardkrav til narrative tekster, skal opfyldes.
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Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde
Der er aftalt samarbejde med Region Hovedstaden om deling af PRO-pakke for diabetes via ”Sundsplatformen”.
Udvikling er påbegyndt.
Den største milepæl i nærmeste fremtid
End-2-end test (drift) af ZiteLab (diabetesdata) og MitSygehus (hjerterehabilitering).
Der afventes afgørelse om narrativ tekster inden videre
plan for e-2-e i driftsmiljø
Opfyldelse af målsætninger inden for MedCom11
Driftsafprøvning og evaluering af Vejle Kommune (MoEva),
Vejle sygehus (MitSygehus) og Sundhedsplatformen, er
planlagt til at afslutte medio 2021.
Derudover er der dialog med eKVIS ift. samarbejdsaftale
om FAPS’s deling af national PRO-pakke for psoriasis via
den nationale infrastruktur. Forventet start november 2020.
Hvis SDS og MedCom ikke når til enighed senest medio
oktober, om hvordan HL7/CDA-standardkrav til narrative
tekster, skal opfyldes. Så kan det bevirke, at MitSygehus
må rykke deres driftsafprøvning for deling af hjerte-rehabiliteringssvar fra OUH, Odense- og Nordfyns kommune ind i
2021.
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Modernisering af MedCom kommunikationen

Modernisering af standarder
Dato: September 2020

Projektleder: Michael Johansen

Formål:
MedComs EDIfact og OIOXML standarder ønskes moderniseret, så de erstattes med internationale standarder fra
HL7. Denne transition består af tre delprojekter:
• Udarbejdelse af HL7 CDA dokumenter, hvor data skal deles i den nationale dokumentdelingsservice på NSP.
• Udarbejdelse af HL7 FHIR meddelelser, til at erstatte den nuværende meddelelsesudveksling
• Udfasning af EDIfact standarderne
Deltagere:
Alle aktører indenfor tværsektoriel kommunikation

Leverandør:
På sigt alle leverandører

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/standarder/modernisering-af-medcom-standarder
Projektstatus
De to første FHIR meddelelser og gennemgået med arbejdsgruppen ved syv videomøder, til erstatning for den planlagte fysiske workshop 2 d. 15/5. Standarderne justeres efter modtaget feedback og videre bearbejdning, så de ultimo september i statisk form kan anvendes af de i projektet deltagende leverandører. Efteråret er planlagt til at afprøve de implementerede løsninger, foretage eventuelle mindre justeringer og evaluere på standarderne og forløbet.
Standarderne publiceres ved årets udgang, så de kan være klar til national anvendelse fra Q1 2021.
Moderniseringsprojektet publicerer de nye FHIR meddelelser på MedComs FHIR repository ”Simplifier”, hvortil der er
fri adgang til online dokumentationen. Samme standarder lagres på en FHIR-server hos MedCom, hvorved der kan
afprøves et nyt potentielt FHIR testværktøj ”Touchstone”.
Strategisk lige nu
Sideløbende med at MedCom udarbejder de to første FHIR meddelelser, deltages aktivt i det nationale arbejde initieret af den danske HL7 affiliate, med at etablere nogle nationale FHIR basis ressourcer, der kommer til at danne udgangspunkt for både MedComs meddelelser og de andre nationale FHIR projekter. Denne vigtige koordinering skal
sikre så ensartet profilering som muligt, herunder ensartet terminologi.
For at sikre, at det danske profileringsarbejde følger samme udvikling som det globale FHIR community, deltages i
diverse HL7 fora, herunder FHIR DevDays i Amsterdam, der er en FHIR spydspids. Der erfaringsudveksles på nordisk plan med faste månedlige videokonferencer, da de nordiske lande har mange lighedspunkter.
Fagligt/teknisk lige nu
Der udarbejdes en revideret udgave af korrespondancemeddelelsen, bl.a. med et struktureret kategorifelt for bedre
sortering hos modtagerne, og med indlejring af vedhæftede bilag i selve meddelelsen. Der viser sig eventuelt behov
for revidering med bl.a. en valgfri struktureret underkategori. Ligeledes drøftes hvordan prioritet kan implementeres
på en ensartet måde på tværs af meddelelser. Dette arbejdes der videre med i arbejdsgruppen.
Der udarbejdes en ny notifikation om sygehusophold, der erstatter de eksisterende indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis, byggende på HL7 statusbegreber, som omfatter bl.a. indlæggelse og akut ambulant, udskrivning, orlov
og overflytning. Ved modtagelse af notifikation om sygehusophold indføres der obligatorisk afsendelse af positive
kvittering, til sikring af korrekt ansvarsoverdragelse, analogt forsendelses flow for henvisninger.
Risikolog
National konsensus kan være en langvarig proces, hvorfor de danske FHIR basis ressourcer vi tager udgangspunkt i
forventeligt vil udvikles videre, og forventes at give en mindre konsekvensjustering af teknisk karakter i standarderne i
efteråret.
Den nye notifikation om sygehusophold forventes afprøvet via KOMBIT beskedfordeleren, i første omgang med fordeling til få modtagere, og med kvittering for modtagelse afsendt fra EOJ. Senere fuldt implementeret vil der kunne
fordeles til flere kommunale modtagere, men håndtering af kvittering for modtagere. Projektet er afhængigt af, at
KOMBIT planerne for indlæggelses- og udskrivnings-advis udvides til også at omfatte notifikation af sygehusophold.
Milepæle

Plan

Nået

1
2
3

31.03.2020
30.09.2020
31.12.2020

Planmæssigt sket
Forsinket et kvartal

De to første FHIR meddelelser klar i version 0.8
De to første FHIR meddelelser klar i version 0.9
De to første FHIR meddelelser publiceres i endelig udgave

12

Monitorering

Forsendelsesstatistik
Forsendelse af HL7 FHIR meddelelser

Når systemerne har fået implementeret de nye FHIR meddelelsesstandarder, forventes der statistikmålinger fra sent
efteråret 2020, men realistisk set først med alle leverandører fra primo 2021.

Deling af HL7 CDA dokumenter

Når det bliver muligt at modtage statistikmålinger fra SDS vedr. dokumentdeling, så vil de fremadrettet vises her.
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Modernisering af MedCom kommunikationen

Modernisering af infrastruktur - Pilot
Dato: 14. september 2020

Projektleder: Ole Vilstrup Møller

Formål:
Samlet set er formålet at gennemføre en pilotafprøvning af en modernisereret infrastruktur, som bygger videre på den
gennemførte POC for infrastruktur i 2018, og hvor den nye standard for sygehusadvis, ”Advis om sygehusophold” indgår som case. Pilotafprøvningen af infrastrukturen har tæt sammenhæng til Digitaliseringsstyrelsens centrale eDelivery komponenter. Konkret afprøves MedCom kommunikationens muligheder for
• At stille meddelelser, herunder eksisterende OIOXML- og FHIR-meddelelser som f.eks. ”Advis om sygehusophold”
til rådighed for onlinedeling på forespørgsel fra sundhedsfaglige parter i samarbejde om patient- og borgerforløb
• At understøtte hurtig, stabil og sikker overlevering af meddelelser, når patientansvaret entydigt skifter mellem sektorer
• At etablere et beslutningsgrundlag for omlægning af infrastrukturen til kommunikation af MedCom meddelelser i
drift.
Deltagere:
Leverandør:
Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Pilotdel- Trifork, KOMBIT, PLSP, VANS
tagere fra kommuner og regioner
Leverandører til pilot: EPJ, EOJ og andre relevante fagsystemer
Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/standarder/modernisering-af-infrastruktur
Projektstatus
Som forberedelse til pilotafprøvning blev der i foråret 2020 gennemført en række workshops for hhv. ”Målbillede for
meddelelseskommunikation” (under ledelse af Sundhedsdatastyrelsen) og tilsvarende parallelle workshoprækker om
konkret udformning af hhv. eDelivery netværk på sundhedsområdet og dokumentdelingstjenester ift. meddelelseskommunikation (begge under ledelse af MedCom).
Målbilledet er nu offentliggjort af Sundhedsdatastyrelsen og MedCom har med udgangspunkt i principperne heri og
gennem tæt dialog med interessenter (via de to andre workshop-spor) kunne præcisere hvordan hhv. eDelivery og
dokumentdeling kan modernisere MedComs infrastruktur. Rammerne for at gennemføre en pilotafprøvning i 2. halvdel af 2020 er derved på plads og konkrete aftaler med pilotdeltagere og scoping af pilot er i proces.
Strategisk lige nu
Indgå konkrete samarbejdsaftaler med de parter, der skal være med i pilotafprøvningen. På nuværende tidspunkt er
vi i meget tæt dialog med Region Hovedstaden, Københavns Kommune, PLSP og SDS, hvor aftalerne og scoping af
piloten er godt undervejs. Mht. en pilot i Vestdanmark er vi i dialog med indledningsvist Region Midtjylland, men på
nuværende tidspunkt er der ingen konkrete aftaler, og det er uklart om en pilot i Vest vil blive etableret.
Fagligt/teknisk lige nu
Scoping af piloten i hhv. Region Hovedstaden, Københavns Kommune og praksis via PLSP, inkl. elementer og komponenter, der skal udvikles for at kunne afprøve eDelivery og Dokumentdeling i en tværsektoriel kontekst.
Risikolog
Forsinkelse i opstart af pilotafprøvning -> vi bestræber os på at fastholde momentum i aftalerne med parterne og
hjælpe på vej mod etablering af pilot så hurtigt som muligt.
Manglende deltagelse af en pilot i Vestdanmark -> vi sikrer, at evalueringen af den østdanske pilot udføres med et
nationalt sigte, så at vi kan præsentere resultater forud for ØA2021 der er bredt gældende og ikke lokalt forankret.
Manglende mulighed for at opbygge alle de centrale infrastrukturkomponenter i eksisterende nationalt miljø -> vi kan
etablere en teknisk løsning, der kan agere som nationalt miljø, så at afprøvningen stadig kan gennemføres uden forringet værdi.
Milepæle

Plan

Nået

1
2
3
4
5
6

18.03.2020
01.07.2020
01.07.2020
01.07.2020
31.12.2020
31.03.2021

18.03.2020

Pilotprojektbeskrivelse (PID) foreligger og er godkendt
Pilotdeltagere er valgt fra kommuner/regioner og leverandører
Målbillede for meddelelseskommunikation
Workshoprække for eDelivery og Dokumentdeling er færdiggjort
Pilotprojekt er gennemført (testmiljø)
Pilotafprøvning evalueret
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Juni 2020
Juni 2020

Monitorering

Modernisering af infrastruktur - Pilot
Der er pt. ingen monitorering.

Overblikstegninger for modernisering af infrastruktur
Figur 1 Overblik over eDelivery- og dokumentdelingskomponenter i sundheds-it-infrastrukturen

Datadeling til andre parter
end primær modtager på forespørgsel / advisering

Datadeling til APPs /portaler på forespørgsel

Datadeling ved hurtig, sikker og sporbar forsendelse
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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 sundhedsEOJ-leverandører, EPJ-leverandører, VANS-leverandører
området, national arbejdsgruppe for Udvidet KM, øvrige
og LPS-leverandører. Der kan desuden komme it-leveranfaglige sparringspartnere.
dører 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.

Milepæle

Plan

1

01.10.2020

2
3

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 MedCom-meddelelser:
-

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)

Social og sundhedsområdet

Moderniseret sygehusadvis (FHIR)
Dato: September 2020

Projektleder: Jeanette Jensen

Formål:
Projektets formål er at modernisere sygehusadvis kommunikationen, så kommunens behov for advisering om patientens aktuelle sygehusophold, samt sygehusets behov for den automatiske indlæggelsesrapport understøttes effektivt.
Beskedudvekslingen er automatisk uden brug af ekstra personaleressourcer, men kræver tidstro registrering. Projektet sikrer konsensus på tværs af regioner og kommuner om det forretningsmæssige indhold i adviseringen, og fastlægger ensartede forretningsregler for anvendelse ved overflytninger, samt håndtering af annulleringer og rettelser i
sygehusregistreringen.
Projektet skal løse to grundlæggende udfordringer i den nuværende advis- understøttelse:
1.
2.

Manglende advisering ved akut ambulante sygehusophold på sygehusene
Manglende deling af advis for relevante sundhedsaktører

En modernisering af sygehusadvis kommunikationen vil bidrage til den generelle modernisering af den beskedbaserede kommunikation og bane vejen for ibrugtagning af nye internationale HL7 standarder.
Ad. 2. En løsning herpå har tæt sammenhæng og afhængighed til modernisering af national infrastruktur, og muligheder i den fælleskommunale infrastruktur.
Deltagere:
MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe, dvs. regionale
og kommunale repræsentanter, som dækker hhv. it-tekniske, faglige, samt sundhedsaftale-område.

Leverandør:
EPJ/PAS: Sundhedsplatformen/EPIC, Systematic
EOJ: DXC, KMD, Systematic, samt EG
Andre: KOMBIT (beskedfordeler)

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/moderniseret-sygehusadvis
Projektstatus
Det er besluttet at moderniseret sygehusadvis skal implementeres i nuværende infrastruktur, da moderniseret infrastruktur har lange udsigter til idriftsættelse. Standarden dokumenteres i HL7 FHIR-format og teknisk implementering
udføres i tæt agilt samarbejde med leverandørerne i 2020. Organisatorisk forberedelse er igangsat gennem MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe. Der er fokus på EOJ systemernes parathed til modtagelse af adviser gennem
KOMBIT beskedfordeler og evt. konsekvenser for tidsplan.
Strategisk lige nu
Social og Indenrigsministeriet (SIM), har på baggrund af den planlagte udvidelse af advisering om sygehusophold
udarbejdet forslag til lovændring af Retssikkerhedslovens § 12c., med forventet ikrafttræden 1. juli 2021. Udvidet advisering ved akut ambulante sygehusophold forventes at fordoble det nuværende beskedvolumen af sygehusadviser.
Der er i samarbejde med regionale og kommunale repræsentanter sat fokus på økonomiske konsekvenser af obligatorisk kvittering ved forsendelsen af FHIR advis om sygehusophold i VANSEnvelope. Udvidelse af scope for KOMBIT
beskedfordeler til fordeling af sygehusadviser under afklaring ml. KL/KOMBIT.
Fagligt/teknisk lige nu
Standarden er dokumenteret i FHIR format, med tilhørende nye advis koder, som er præsenteret for leverandørerne
på online workshops 30. april og 11. maj 2020. På baggrund af tilbagemeldinger fra leverandørerne er den sundhedsfaglige dokumentation og adviskoder opdateret, release af den tekniske profilering af FHIR standarden er ændret fra juni til september 2020, og der forventes ingen/meget få justeringer til 0.9. versionen frem mod release af 1.0
ultimo 2020. Testværktøjer, FHIR server, klassifikationsserver er under etablering.
Risikolog
Uens implementering/parathed hos it- leverandører til FHIR-format. Forsinket udvikling af integration til KOMBIT beskedfordeler hos EOJ leverandører.
Milepæle

Plan

Nået

1
2
3
4
5

31.dec. 2020
31.dec. 2020
31. marts 2020
Sept. 2020
Nov. 2020

I proces
I proces
1. april 2020

Juridisk lovhjemmel til udvidet advisering afklaret
Organisatorisk forberedelse på ny sygehusadvis
Kladdeversion 0.8. FHIR-advis release
Kladdeversion 0.9 FHIR-advis release
Final release 1.0. FHIR-advisstandard
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Monitorering

Moderniseret sygehusadvis (FHIR)
Figur 1. Illustration af implementering af FHIR-advis i eksisterende infrastruktur
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Social og sundhedsområdet

Kommunal henvisning og afslutningsnotat – XREF22 & XDIS22
Dato: September 2020

Projektleder: Dorthe Skou Lassen

Formål:
Fra 1. september 2020 skal henvisning til kommunale akutfunktioner samt afslutningsnotat anvendes i drift.
Praktiserende læger, vagtlæger og sygehuslæger kan let henvise deres patienter til kommunens akutfunktion.
I henvisningen, jvf. kvalitetsstandarder fra SST, skrives henvisningsårsag, behandlingsplan, observationsplan samt
plan for opfølgning og tilbagemelding.


MedCom skal teste & certificere it-leverandørerne samt monitorere implementering og udbredelse.

Der koordineres med erfaringer i MedCom arbejdsgruppe for akutområdet som er nedsat i regi af DAP initiativ.
Deltagere:
Leverandør:
Kommunale akutfunktioner, praksislæger, regioner, vagt- EOJ-, EPJ-, PLS- it leverandører, vagtlægesystemer, henlæger
visningshotel (REFHOST + DNHF)


Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/kommunal-henvisning/henvisning-til-kommunale-akutfunktioner
Projektstatus
MedCom færdiggør lokationsnumre på kommunal akut funktion på sundhed.dk ved at anvende EOJ-lokationsnumre
på udestående i pakketabel. IT-leverandører er godkendt i test & certificering undtagen de aftalte 3 vest regioner.
DNHF planlægger implementering af XREF22 per 1. november 2020 imellem varetager REFHOST hotelfunktionen.
14 kommuner var ikke klar per 1. september og 5 kommuner er forsinket mellem 1-3 dage, kompenserende løsning
aftalt undtagen for Københavns kommune. Region Hovedstaden og dermed og Region Sjælland afventer at Københavns kommune bliver klar forventeligt d. 1. december 2020. Adskillige kommuner starter standarderne op i samarbejde med praksislæger i løbet af de kommende måneder, det er indtrykket at samarbejdsaftaler først nu bliver konkretiseret.
Strategisk lige nu
Mere specifik tidsplan end år 2021 afventes fra Region Midtjylland samt Region Syddanmark (er i udbud af EPJ). I
overgangsperioden kan der anvendes REF01/korrespondance. REFHOST anvendes indtil DNHF er klar. Den faglige
styregruppe skal orienteres via nyhedsbrev og videomøder hvor en opfølgningsøvelse bør drøftes. MedCom forsøger
at kontakt til netværk af kommunale praksislæger som part i den samlede kommunikation. FHIR version skal indgå i
kommende plan for udfasning af edifact. Videndeling via MedCom akutgruppe under DAP kommunal kommunikation.
Fagligt/teknisk lige nu
Det skal afklares om der kan gøres yderligere tiltag for at sikre, at det kliniske personale kender og vil anvende
XREF22, der er samarbejdsaftaler af forskellig karakter i hver region. Det skal sikres at MedCom statistikker omfatter
XREF22 & XDIS22. Det udestår at MedCom får udarbejdet skriftlige retningslinjer for videresendelse, det har skabt
usikkerhed for en enkel leverandør at dette mangler. Retningslinjerne bør være gældende for alle standarder, kan
baseres på erfaringer med henvisninger og tilstræbes enkelhed og muligheder i moderniseret infrastruktur.
Risikolog
Der kan være usikkerhed på hvornår XREF22 skal anvendes, hvis der ikke er klare lokale aftale omkring dette.
Mange parter er involveret. Der kan være it-leverandører som ikke er klar.
Milepæle

Plan

Nået

1
2
3
4

01.05/08.2020
01.07.2020
01.09.2020
01.11.2020

01.09.2020
02.09.2020

Kommunale sundhedstilbud på Sundhed.dk og i MedCom pakketabel
Alle relevante it-leverandører godkendt på XREF22 & XDIS22
Praksislæger, vagtlæger, kommuner & 3 regioner i drift
Opfølgning om alle kommuner har modtaget XREF22
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Monitorering

Kommunal henvisning og afslutningsnotat – XREF22 & XDIS22
Afventer implementering inden der kan generes statistikker
17 systemer skal testes & certificeres og 3 vans leverandører skal ajourføres

Test dato

Godkendt dato

NOVAX

3. april 2020

Sommer 2020

WinPLC

3. april 2020

Sommer 2020

EG Clinea

3. april 2020

Sommer 2020

ClinicCare

3. april 2020

Sommer 2020

Ganglion

3. april 2020

Sommer 2020

CGM XMO

3. april 2020

Sommer 2020

MultiMed Web

3. april 2020

Sommer 2020

MyClinic

3. april 2020

Sommer 2020

8 LPS-systemer

2 Vagtlægesystmer
MedWin Vagt (4 regioner*)

September 2020

1813

Sommer 2020

2( -4) Regionale systemer
Nordjylland (anvender REFHOST/DNHF)

Sommer 2020

Midtjylland

minus

Syddanmark
Sjælland og Hovedstaden

minus
4. juni 2020

Sommer 2020

Nov. 2019

September 2020

2 Hotel løsninger
Henvisningshotellet (REFHOST)
Den Nationale Henvisningsformidling
DNHF)
3 EOJ-leverandører
Cura

September 2020

Nexus

September 2020

DXC

September 2020

3 VANS
KMD

Info

TrueCommerce

info

MultiMed

info

*Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland
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Social og sundhedsområdet

Kommunal henvisning – forebyggelse
Dato: September 2020

Projektleder: Lone Høiberg / Iben Søgaard

Formål:
Projektet skal sikre, at der udarbejdes og implementeres en teknisk løsning til henvisning til kommunens forebyggelsestilbud. Den tekniske løsning består af:
• Henvisningsstandarden XREF15 og afslutningsnotatet XDIS15
• En dynamisk henvisning til kommunens forebyggelsestilbud
Deltagere:
Sygehuse, Kommuner, Praktiserende læger

Leverandør:
Praksissystemleverandører, EOJ-leverandører, EPJ-leverandører, Leverandør af Henvisningshotellet. VANS leverandører.

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/kommunal-henvisning/henvisning-til-kommunernes-forebyggelsestilbud
Projektstatus
Alle lægepraksis og kommuner kan anvende XREF15 og XDIS15. Henvisningshotellet kan modtage og videresende
XREF15. VANS leverandørerne kan sende standarderne. Sundhedsplatformen, som anvendes af sygehuse i Region
Sjælland og Region Hovedstaden, kan sende XREF15 og modtage XDIS15. Region Nordjylland anvender en knapløsning og kan via henvisningshotellet sende XREF15. Region Syddanmark og Region Midtjylland implementerer
først XREF15 og XDIS15, når de implementerer deres nye EPJ, efter 2019.
Den dynamiske henvisning – forebyggelse i pakketabellen anvendes af de praktiserende læger. Sundhedsplatformen
har valgt at udarbejde fraserne i deres egne skabeloner og med en lidt anderledes tekst. Den dynamiske henvisning
er tilgængelig via Henvisningshotellet. Ingen sygehuse anvender de dynamiske henvisninger i pakketabellen. Det er
aftalt, at TeleKOL henvisninger sendes i XREF15.
Strategisk lige nu
Følge anvendelsen af den dynamiske henvisning til kommunernes forebyggelsesområde.
Fagligt/teknisk lige nu
Sygehusene må selv udarbejde de fraser som skal bruges til de forskellige kommuneområder i egne skabeloner, aktuelt kommune – forebyggelse, TeleKOL. Forventeligt vil der komme flere, hvis de ikke anvender pakketabellen.
Risikolog
Ikke alle kommuner kan håndtere henvisninger til samme lokationsnummer, men til forskellige områder i kommunen
teknisk. Der er behov for at få et overskriftfelt til XREF15/XDIS15, så kommuneområdet vises uden at henvisningen
skal åbnes.
Regionerne anvender ikke de dynamiske henvisninger i pakketabellen og skal derfor selv udarbejde de vedtagne
fraser i egne skabeloner både i forhold til forebyggelsesområdet og TeleKOL. Uvist om alle EPJ-systemer let kan
dette.
Milepæle

Plan

1
2

Efter udbud
Efter udbud

Test og certificering af XREF15/XDIS15 i to regioner
Implementering af XREF15/XDIS15 i to regioner
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Nået

Monitorering

Kommunal henvisning – forebyggelse
Oversigt over anvendelse af XREF15 og XDIS15 det seneste år på kommunernes forebyggelsesområde, vist pr. region. Data er fra https://medcom.medware.dk/
Henvisninger sendt til kommunens forebyggelsestilbud. (XREF15 fra apr. 2019 – mar. 2020)

XREF15 modtaget i kommunerne i hver region
Hovedstaden
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Febr.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Hovedstaden

181

181

214

256

750

625

429

235

357

577

427

539

Sjælland

47

52

35

46

182

184

111

63

71

120

98

103

Syddanmark

30

37

39

24

46

31

27

8

16

22

15

12

Midtjylland

30

29

29

20

37

20

14

10

21

33

15

22

Nordjylland

15

13

30

15

15

10

8

8

6

6

6

10

Tabel 1 viser et overblik over kommunehenvisninger (XREF15) sendt til kommunens forebyggelsestilbud fordelt pr. måned det seneste år.

Afslutningsnotater sendt fra kommunens forebyggelsestilbud (XDIS15 fra april 2019 – marts 2020)

Afslutningsnotater sendt fra kommuner fordelt pr. region
Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Febr.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Hovedstaden

387

810

439

323

259

218

353

200

185

251

601

391

Sjælland

96

72

104

161

174

226

321

374

302

328

455

231

Syddanmark

96

77

64

195

184

221

165

113

137

80

87

170

Midtjylland

347

182

118

123

94

157

105

18

83

97

166

71

Nordjylland

490

152

99

99

131

73

78

46

70

79

51

104

Tabel 2 viser et overblik over afslutningsnotater (XDIS15 sendt fra kommunernes forebyggelsesområde fordelt pr. måned det seneste år.
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Almen praksis og speciallægepraksis

Samlet patientoverblik - almen og speciallægepraksis
Dato: September 2020

Projektleder: Anne Kathrine L. Leksø

Formål:
At dele aftaler og stamkort fra almen praksis og speciallægepraksis samt vise aftaler og stamkortoplysninger fra de
øvrige aktører, der leverer data til Samlet Patientoverblik i IT-systemerne i almen praksis og speciallægepraksis.
Deltagere:
Sundhedsdatastyrelsen, PLO, FAPS, og MedCom

Leverandør:
Sundhedsdatastyrelsen, PLSP og LPS’erne (PL-forum)

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik
Projektstatus
Projektet er opdelt i to delprojekter:
Delprojekt 1 ledes af Susanne Noesgaard, SDS, og skal etablere integration mellem PLSP og DokumentDelingsServicen (DDS) på Sundhedsdatastyrelsens NSP (National Service Platform). Data deles mellem PLSP og DDS via
CDA-profilerne APD-DK (Appointment Document) og PDC-DK (Personal Data Card). CDA-profilerne anvendes ikke
mellem lægepraksissystemerne og PLSP.
Aftaler med patientens egen læge deles allerede i dag via PLSP til MinLæge App’en. Når PLSP er integreret med
DDS, skal aftalerne vises til MinLæge App’en via DDS’en.
Jesper fra PLSP har bestilt MedCom test og certificering af brugen af APD-DK i ultimo august 2020. Trine har i et
telefonmøde med SDS d. 20/8-2020 rejst spørgsmålet om at sikre test af visning af aftaler i MinLæge App’en og på
Sundhed.dk, da dette ikke er en del af medcom testen. SDS vil arbejde videre med dette.
Delprojekt 2 ledes af MedCom, og skal sikre at:
• alle patientens aftaler (delt i DDS) kan vises i brugerfladen i lægepraksissystemerne.
• data for patientens Fælles StamKort (FSK) kan vises i og synkroniseres med lægepraksissystemerne.
Der er d. 17/8 afholdt heldags workshop (kick-off) i Odense hos MedCom med Jesper fra PLSP og alle lægepraksissystemleverandører. Kathrine (SDS) og Kjeld Froberg (Lakeside.dk) gennemgik det data som skal sendes til PLSP’en

mhp. at sende data videre til DDS via APD-DK og PDC-DK. Derudover blev forretningsreglerne for Aftaler og Stamkort gennemgået. Se her:
Indhold og forretningsregler Aftaleoversigt
Teknisk implementeringsvejledning Aftaleoversigt
Indhold og forretningsregler Fælles Stamkort
Teknisk Implementeringsvejledning Fælles Stamkort
Ydermere blev MinSpærring og brugerstyring gennemgået.
Der sigtes efter at udvikling i alle LPS’erne skal være klar til test ved forårets testcamp i 2021.
Der blev udtrykt bekymring for batchload af gammel data for bl.a. pårørende og patientens telefonnumre efterhånden som
alle systemer kommer på. Det vil kræve en hel del oprydning efterfølgende. SDS lover at arbejde videre med denne problemstilling.
Næste møde skal afholdes d. 17. september pr. video.

Strategisk lige nu
Forretningsreglerne for især Fælles Stamkort diskuteres stadig hvilket kan give udfordringer, da selve PDC-DK og
tilhørende testprotokol ønskes låst.
Fagligt/teknisk lige nu
Medcom test og certificering med PLSP skal gennemføres ultimo august for APD-DK.
Risikolog
Forretningsregler for især PDC-DK er endnu ikke helt afklarede. Der mangler fokus på test af borgervendte Apps
(MinLæge og Sundhed.dk)
Milepæle

Plan

1
2

August 2020
Midt september 2020

PLSPs MedCom test og certificering af APD-DK
Møde nr. 2 med LPSerne og SDS
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Nået

Monitorering

Samlet patientoverblik - almen og speciallægepraksis
Ingen data at monitorere
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Social og sundhedsområdet

Samlet patientoverblik – social- og sundhedsområdet
Dato: September 2020

Projektleder: Jeanette Jensen & Dorthe S. Lassen

Formål:
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. Efter
aftale med KL, skal MedCom understøtte og vejlede kommunerne i implementeringen af aftaler og stamkort samt
sikre, at den nationale tidsplan bliver overholdt.
MedCom skal understøtte og monitorere alle 98 kommuner i implementeringsprocesser herunder, at de 3 EOJ-leverandører er testet og certificeret og har delt release- samt implementeringstidsplaner for deres kommuner. Koordinering til regionale og almenpraksis områdets tidsplaner.
Deltagere:
98 kommuner samt SDS og KL

Leverandør:
Systematic (Cura), KMD (Nexus), DXC (VITAE)

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik
Projektstatus
95 kommuner har udpeget en projektleder for Samlet Patientoverblik. Der er fokus på at få de sidste projektledere på
plads. MedCom har frigivet 1. version af drejebog til de kommunale projektledere, som er et opslagsværk til projektledelsen for den enkelte kommune. Drejebogen forventes at være et dynamisk værktøj, som kan opdateres ved behov
i takt med projektets udvikling. Der er planlagt kickoff- webinarer for alle projektledere, som afholdes regionsvis i
ugerne 43, 44 og 45. Detaljeret planlægning af webinarer er i gang. EOJ-leverandørerne er i gang med at fastlægge
tidsplaner. Samarbejdet med EOJ-leverandørerne sker i tæt samarbejde med SDS. Der afholdes videomøder ca. 1 x
månedligt med EOJ-leverandørerne, SDS og MedCom, hvor MedCom varetager sekretariatsfunktion.
Strategisk lige nu
Der er etableret to implementeringsstyregrupper (øst og vest), som har afholdt sine første møder. Der er opmærksomhed på fælles tidsplaner, graden af indlæsning i systemerne, samt om justering af enkelte forretningsregler vil
bidrage til succesfuld implementering i henhold til økonomiaftalen. Der er behov for afklaring af praksis og det juridiske grundlag for deling af borgerens aftaler, som hører under serviceloven, og der afholdes koordinationsmøder
herom mellem SDS, KL og MedCom. SDS har i samarbejde med projektledernetværk fokus på hvilke såkaldt skærmede aftaler, kommuner og regioner vil undlade at dele i aftaleoverblikket. MedCom deltager i Sundhedsdatastyrelsens projektledernetværk, hvor der afholdes statusmøder hver 14. dag. Der er 14 kommuner, som i projektperioden
skal i udbud med EOJ-system (heraf 12 sjællandske kommuner i fælles udbud).
Fagligt/teknisk lige nu
MedCom har udarbejdet et overblik over de tekniske CDA standarder, tools, samt testprotokoller her:
https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/standarder-tools-og-testprotokoller
Indhold og regler for forretningsmæssig anvendelse samt teknisk implementeringsvejledninger er samlet på
https://www.nspop.dk/display/ESP. Der er opmærksomhed på, at anvendelse af SOR data i aftalestandarden er kompleks at implementere. Ved angivelse af lokation for aftaler er der mulighed for at angive lokal adresse i stedet for
SOR besøgsadresse. KOMBIT har udarbejdet en foranalyse for KL, med det mål at sikre en fremtidig løsning til synkronisering og vedligeholdelse af de kommunale organisationer i SOR, gennem KOMBIT’s organisationskomponent.
MedCom har deltaget i præsentation af foranalyse og givet input til det videre arbejde.
Risikolog
1.
2.
3.
4.

Utilstrækkelige ressourcer til udvikling hos leverandører og implementering hos kommuner
Kommuner i udbud kan påvirke national tidsplan
Forsinkelser hos en part
Lovgivning kan forhindre deling af kommunale servicelovsaftaler

Milepæle

Plan

Nået

1
2
3
4

01.07.2020
30.09.2020
01.03.2021
01.06.2021

1.9.2020

95 % af kommunerne har udpeget projektleder
90 % har bestilt Aftaler og Fælles Stamkort hos EOJ-leverandør
75 % har planlagt teknisk implementering
100% har implementeret Samlet Patientoverblik
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Monitorering

Samlet patientoverblik
MedCom monitorering bliver i første omgang på milepæle, som hver enkel kommune skal nå ifm. med teknisk og organisatoriske forberedelser, data skal indsamles via projektlederne og igangsættes i 3. kvartal 2020.
SDS kan monitorere brugen af services og løsninger, der er behov for en justering på monitoreringsparametre efter
pilotperioden.
MedCom implementerings milepæle:

SDS anvendelses monitorering
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IT i praksissektoren

DAP Patientoverblik
Dato: September 2020

Projektleder: Tom Høg Sørensen

Formål:
Læger og klinikpersonale efterlyser et hurtigt og effektivt overblik over patientens stamdata og præferencer – gerne i
form af en patientens side, hvor relevante data og aftaler med patienten kan registreres, og som er tilpasset den enkelte patients situation.
Formålet med projektets løsning er at give lægen og klinikkens personale et hurtigt overblik over patientens situation,
når der er behov herfor, og dermed frigive tid til andre opgaver.
Deltagere:
PLO, DSAM, KiAP

Leverandør:
LPS-leverandør a-data A/S

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/hurtigt-patientoverblik
Projektstatus
•
•
•
•

A-data (pilotleverandør) har løsningen ude ved alle kunder.
Implementeringsguide og testprotokol ligger tilgængelig for leverandører.
Spørgeskemaer til evaluering er udsendt til pilotleverandørs kunder, som alle kan bruge det hurtige patientoverblik.
Afventer tilbagemelding fra PLO ang. en version 2 af patientoverblikket.

Strategisk lige nu
•

Der igangsat en evaluering hos pilotleverandørens klinikker, så vi får evalueringen af gevinsten, der evt. kan
bruges som løftestang til at få andre leverandører med. Evalueringen skulle have været gennemført i april 2020,
men på grund af omprioriteringer hos pilotleverandøren i forbindelse med COVID-19 er denne udsat.

Fagligt/teknisk lige nu
Den udviklede løsning fungerer som beskrevet, men i projektet er der identificeret en række behov (Risikoprofil, status på nationale screeningsprogrammer, forløbsplaner mm.), som ikke er medtaget i løsningen. Brugergruppen anbefaler, at man ser på disse behov, og vurderer om det er relevant at udvikle en version 2. Projektets videreudvikling
afventer tilbagemelding fra PLO om fremtidens ”individuelle patientoverblik”, som PLO og MedCom ønsker at vurdere
i forhold til en version 2. Dette arbejde hos PLO har dog været sat på pause grundet andre prioriteringer i forbindelse
med COVID-19, og projekter afventer PLO, som tidligst kommer med en tilbagemelding, når overenskomsten er på
plads.
Risikolog
MedCom har en del projekter kørende, som kræver en stor indsats af LPS-leverandørerne. Sammenholdt med at
implementeringen af løsningen i lægesystemerne er frivillig, og der har været andre prioriteter i forbindelse med COVID-19, kan det være svært at motivere alle LPS-leverandører til at implementere løsningen i 2020, også set i lyset
af, at leverandørerne afventer det videre arbejde med en version 2.
Milepæle

Plan

Nået

1
2
3
4

01.07.2018
31.09.2019
2020
2020

21.08.2018
30.11.2019

Tildeling af pilotløsningsopgave til udvalgt Lægesystemleverandør.
Pilotafprøvning er gennemført og implementeringsguide udarbejdet.
Løsning implementeret og minimum tre systemer er godkendt
Teknisk udbredelse af løsning til alle godkendte systemers klinikker.
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Monitorering

DAP Patientoverblik
Der er på nuværende tidspunkt i projektet ingen monitorering at vise
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IT i praksissektoren

DAP Intelligent indbakke
Dato: September 2020

Projektleder: Heidi Skram

Formål:
Formålet med projektet er at etablere en mere effektiv indbakke, der letter lægens og klinikpersonalets håndtering af
indkommende post. Dette skal gøres ved at gøre håndteringen af den indgående post mere intelligent.
Lægen og klinikkens personale skal kunne mærke en tydelig reduktion den tid, som de tidligere brugte på at håndtere
og distribuere posten. Herudover vil klinikken ikke længere opleve tilfælde, hvor vigtige beskeder bliver overset og
først bliver håndteret efterfølgende arbejdsdag eller senere. Den intelligente indbakke vil sammen med patientoverblikket give den praktiserende læge og praksispersonalet en mere effektiv hverdag.
Deltagere:
PLO, LPS-leverandører og MedCom

Leverandør:
Ganglion og EG

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/den-intelligente-indbakke
Projektstatus
•

Brugergruppen er i gang med deres eget tidsstudie, her er der udarbejdet et skema, som de hver især udfylder,
når de henholdsvis modtager en epikrise, eller sender en blodprøve, eller henvisning hertil. Tidsstudiet viser at
rigtig mange epikriser kan autoarkiveres, og blot komme frem når patienten igen kommer på klinikken, det
samme gælder blodprøvesvar. Der tales en del om det juridiske i at autoarkivere svar, hvis en patient har tid, og
han/hun så af den ene eller anden grund ikke dukker op.

•

Både Ganglion og EG, har lavet mindre tiltag i systemerne, hvor nogle er i pilottest, mens andre er releaset. EG
er dog sat lidt tilbage da de har været nødsaget til at sætte ny projektleder pr. 1/8.

Strategisk lige nu
•

Pilot leverandørerne arbejder videre med forbedringer til systemerne, pt. fokuseres på laboratoriesvar.

•

Der ses et stort potentiale i at autoarkivere en større del af epikriser og blodprøvesvar, så lægen kan vente med
at orientere sig i disse, når patienterne kommer i klinikken.

•

Der skal undersøges det juridiske i at autoarkivere epikriser samt blodprøvesvar.

•

Der arbejdes på at fokusere projektet i to spor, hvor spor 1 er udarbejdelse af implementeringsvejledning for de
mindre tiltag, som er afprøvet og godkendt i pilotafprøvning og et spor 2, der skal automatisere en større andel
af blodprøvesvarene.

Fagligt/teknisk lige nu
I forbindelse med brugergruppens møder, bliver det hurtigt klart at projektet har mange ”grene” rundt i mange andre
projekter, det kan derfor være svært at begrænse fokus til ”Den Intelligente indbakke”, og ikke den ”automatiske indbakke”. I forbindelse med autoarkivering af blodprøvesvar, skal det være muligt at markere rekvisitionen af blodprøverne, så svaret potentielt kan autoarkiveres ved modtagelsen.
Risikolog
MedCom har en del projekter kørende, som kræver en stor indsats af LPS-leverandørerne. Situationen hos flere af
dem er, at de har svært ved at skaffe ekstra udviklingsressourcer, som er nødvendige for at kunne håndtere alle projekterne. Sammenholdt med at implementeringen af løsningen i lægesystemerne er frivillig, kan det være svært at
motivere alle LPS-leverandører til at implementere løsningen.
Milepæle

Plan

Nået

1
2

Tildeling af pilotopgave til udvalgt Lægesystemleverandør
Fastlæggelse og udvikling af ændringer til standard

30.09.2018
30.06.2019

3
4
5

Pilot er gennemført og implementeringsguide udarbejdet
Løsning implementeret og minimum tre systemer er godkendt
Teknisk udbredelse af løsning til minimum tre systemers kliniker

Maj 2020
Dec 2020
Marts 2021

Afsluttet
En del af epikriseprojekt og
henvisningsprojektet
Er ude i test
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Monitorering

DAP Intelligent indbakke
Der er på nuværende tidspunkt i projektet ingen monitorering at vise.
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DAP Epikriser
Dato: September 2020

Projektleder: Alice Kristensen

Formål:
At højne kvaliteten af epikriser og via disse øge patientsikkerheden i sektorovergange gennem information, koordination af behandling og kommunikation i samarbejde mellem sekundær og primær sundhedssektor. Epikriserne skal
være prioriterede og målrettede ift. hvad der anbefales af opfølgning fra den praktiserende læge
At den praktiserende læge, som modtager af epikrisen, tydeligt kan se, hvilken opfølgning som anbefales varetaget i
praksis ift. patientens forløb, samt hvornår opfølgningen bør finde sted.
Deltagere:
PLO, DR, Styrelsen for patientsikkerhed og MedCom

Leverandører:
EPJ- og LPS-leverandører

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/forbedring-af-epikriser
Projektstatus
Alle regioner er gået i drift med de nye standarder pr. 26.10.2019. Der er ikke meldinger om større udfordringer eller
forkert brug af standarderne.
Evaluering af arbejdet med ibrugtagning af vejledning og standarder er igangsat via forskningsenheden på SDU. Der
foretages fokusgruppeinterviews med praktiserende læger og sygehuslæger. Grundet Coronakrisen har det ikke været muligt at samle læger i alle regioner til interviews inden sommerferien. Når fokusgruppeinterviews er gennemført i
august/september udsendes spørgeskema til brugere af epikrisestandarden. Der forventes en evalueringsrapport i
Q4 2020. Når rapporten foreligger, indkaldes projektgruppen til afsluttende møde.
Strategisk lige nu
Fokus er på implementering og korrekt brug af de nye standarder. Der er fortsat teknisk mulighed for at markere ambulant- og skadestueepikriser, selv om dette ikke er en del af aftalen mellem parterne. Ift. den monitorering, der er
foretaget i de respektive regioner sker det dog ikke, idet niveauet på røde og gule epikriser ligger helt som forventet
og derfor ikke giver anledning til yderligere indsatser.
Fagligt/teknisk lige nu
Standarden for vagtlægeepikriser er revideret med nyt felt beregnet til opfølgning hos egen læge. Lægepraksissystemer og de to lægevagtssystemer er testet og godkendt til modtagelse/afsendelse af revideret vagtlægeepikrise. Den
reviderede vagtlægeepikrise er sat i drift pr. juli 2020.
Der er afholdt opstartsmøde med FAPS 10. juni 2020 ift. tilsvarende redigering af standarden for speciallægeepikrisen, så den som de andre epikriser lever op til epikrisevejledningen. Test af revideret standard for speciallægeepikrisen er en af opgaverne på næste testcamp for lægepraksisleverandører. Testcampen finder sted primo oktober, og
det forventes, at den reviderede speciallægeepikrise kan sættes i drift pr. januar 2021. Speciallægerne skal i Q4
2020 informeres om baggrund for revidering af standarden via deres leverandører og FAPS.
Risikolog
Sygehuslæger har teknisk mulighed for at vælge rød/gul markering for ambulantepikriser, hvilket kan medføre oplevelse af fejlagtig implementering og utilsigtet brug af standarderne hos praktiserende læger.
Der kan opstå modstand blandt speciallægerne, hvis de oplever, at ændringen af standarden for speciallægeepikriser medfører ekstra arbejde eller besværliggør udfyldelsen af epikrisen.
Milepæle
1 Konsolidering af overskrifter i epikrisetekstfelt
2 Implementering og udbredelse af tilrettet epikrisetekstfelt
3 Udarbejdelse af dokumentation og vejledning til revideret standard
4 Levering af revideret vejledning for epikriseskrivning
5 Systemleverandørernes ændring og tilretning af DIS 01, 02 og 03
6 Test og godkendelse af standard DIS01, 02 og 03

Plan
31.05.2018
01.08.2018
01.10.2018
01.10.2018
31.12.2018
01.03.2019

7 Implementering og udbredelse af revideret DIS01, 02 og 03

30.06.2019
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Nået
08.10.2018
Udgået
16.10.2018
04.12.2018
Sept. 2019
Apr.2019: LPS, RH og RS
Sept. 2019: RN og RM
Juli.2019: LPS, RH og RS
Sept.2019: RSD og RN
Okt. 2019: RM

Monitorering

DAP Epikriser
Der modtages ikke længere monitorering. Det var udelukkende i opstartsperioden i efteråret 2019.
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DAP Hjemmepleje
Dato: September 2020

Projektleder: Kirsten Tapia Ravn Christiansen

Formål:
Projektet har til formål at optimere den digitale kommunikationen mellem lægepraksis og kommunal pleje, primært
akutfunktioner, via to fokusområder: 1) informationsindsats om PLO’s fri/ferie-funktion som redskab til orientering om
praksislægens fravær, 2) afdækning af behovet for digital kommunikation og datadeling samt efterfølgende implementering af relevante digitale løsninger.
Deltagere:
Repræsentanter fra kommunale akutfunktioner og almen
praksis i den nedsatte projektgruppe. Styregruppen for
Digital Almen Praksis (DAP).

Leverandør:
EOJ-leverandører, LPS-leverandører, PLSP.

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/kommunikation-med-kommunalpleje
Projektstatus
1) Der er lagt informationsmateriale om fri/ferie-funktionen på MedComs hjemmeside, og kommuner er orienteret via
diverse MedCom-grupper. Kommuners ønsker til fri/ferie-funktionens indhold/funktionalitet foreligger.
2) MedCom har undersøgt forudsætninger for, at kommunale akutfunktioner (EOJ-systemer) kan sende laboratoriesvar digitalt til almen praksis via MedCom-standarden RPT01. Resultaterne er forelagt styregruppen. Der efterspørges yderligere konkretisering af forudsætninger, økonomi og gevinster som grundlag for eventuel politisk prioritering.
Strategisk lige nu
1) Styregruppen har anmodet PLSP om at komme med et oplæg til en version 2.
2) Samarbejdet i bred forstand og arbejdsflowet bør være i fokus ved yderligere konkretisering. Behov fra begge sider bør beskrives med henblik på at se det som konkret input til udbygningen af det nære sundhedsvæsen.
Fagligt/teknisk lige nu
1) MedCom afventer oplæg til en version 2 af fri/ferie-funktionen, bl.a. på baggrund af kommunernes ønsker.
2) Der er opbakning til udveksling af laboratoriesvar, hvor prøvesvaret sendes direkte til egen læge og laboratorieportalen. Der skal derfor arbejdes videre med følgende: undersøgelse af forudsætninger på landsplan, herunder status
ift. kvalitetssikring og planer for investering i apparatur som understøtter automatisering, konkretisering via forretningsmæssige use cases og brugerrejser med fokus på potentiel gevinstrealisering, afklaring af udeståender ift. teknik samt beskrivelse af projektet i en strategisk kontekst med fokus på optimering af det brede samarbejde mellem
almen praksis og kommuner som en del af det nære sundhedsvæsen. Arbejdet afventer intern arbejdsplan.
Risikolog
- Begrænset udviklingsrum for EOJ-leverandører pga. mange samtidige projekter. - Høje omkostninger til udvikling af
laboratoriesvar i EOJ-systemer udfordrer implementering og fælles ibrugtagning. - Manglende automatisering af forsendelse af prøvesvar, fra apparatur til system, medfører tungt og manuelt arbejdsflow og er en potentiel fejlkilde
(obs! ift. kvalitetssikring). Den manglende automatisering udfordrer gevinstrealisering for kommuner! – MedComs
ibrugtagning af FHIR (derved udfasning af Edifact) for laboratoriesvar-standarden påvirker, hvornår udviklingen af
laboratoriesvar i EOJ-systemer kan ske.
Milepæle

Plan

Nået

1
2
3
4
5
6
7

01.03.2019
01.10.2019
01.11.2019
01.10.2019
05.06.2020
19.06.2020
Afventer

Er nået
Er nået
Er nået
Er nået
Er nået
Er nået
Afventer

Snitfladebeskrivelse af PLO’s fri/ferie-funktion foreligger
Behovsanalyse gennemført og afrapportering foreligger
Teknisk afklaring af løsninger på baggrund af behovsanalyse
PLO-inddragelse, projektgruppe nedsat
Forudsætningsundersøgelse for implementering af RPT01 i EOJ
Plan for arbejdet 2. halvår 2020
Videre arbejde: konkretisering forudsætninger, gevinster, økonomi (som led
i udbygning af det nære sundhedsvæsen)
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Monitorering

DAP Hjemmepleje
Det er på nuværende tidspunkt i projektet ikke relevant at monitorere.
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DAP Kunstig Intelligens
Dato: September 2020

Projektleder: Tom Høg Sørensen (MedCom, ejer)
Janus Laust Thomsen (AAU)

Formål:
Læger i almen praksis bruger i dag unødigt meget tid på processer, der potentielt kan automatiseres. Projektet har
derfor til formål at undersøge modeller for, hvordan kunstig intelligens på bedste vis, kan hjælpe med at løfte kvaliteten og mindske arbejdsbyrden for lægerne til gavn for både patienter og læger. Dette skal ske gennem:
• Automatisering hvor det giver mening
• Sygdomsudvikling skal spores gennem patientadfærd
Ved projektets afslutning 30.05.2021, ønskes minimum én udviklet algoritme i prototype
Deltagere:
Aalborg Universitet (CAM), MedCom og PLO

Leverandør:
Aalborg Universitet

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/aktuelt/kunstig-intelligens-i-almen-praksis
Projektstatus
• Projektet er blevet ramt en del af COVID-19 forsinkelser, hvor interne timelines er blevet revideret, men de overordnede milepæle i tilsagnsskrivelsen overholdes.
• Udarbejdelse af risikoanalyse og konsekvensanalyse afventer intern godkendelse
• Der afventes svar på ansøgning om tilladelse til dataopsamling fra Den Videnskabsetiske Komité for Region
Nordjylland” (forventer svar senest medio september)
• Forskningsprotokol afventer review fra universitetet
• Endelig setup at serverkonfiguration er under etablering på Aalborg Universitets servere CLAAUDIA.
Strategisk lige nu
Mens vi venter på tilladelsen til dataopsamlingen, risikoanalysen og konsekvensanalyse arbejder der på at skaffe
eksempler på virkelige patientdata, AI-forskerne på AAU kan orientere sig i. Indtil videre er der samtykke fra 10 lægeudvalgte patienter.
Fagligt/teknisk lige nu
Der arbejdes på en model for opsamling data, distribueret træning af algoritmer, syntetiske data og træning af algoritmer på krypterede data. Grundet COVID-19 har det ikke været muligt at gennemføre Kick-off arrangement, som derfor er blevet aflyst til fordel for en senere opsamling for interessenter. Der er planlagt brugerworkshop 09.09.2020,
hvor praktiserende læger deltager, hvor der tages udgangspunkt i projektets 5 eksempler på cases. For at skaffe
test-datasæt, er der etableret samarbejde med Lægerne Sløjfen i Aalborg. Den daglige gang hos Lægerne Sløjfen er
begyndt at normaliserer sig under den fortsatte hensyntagen til COVID-19, og der er kontakt for at genetablere samarbejdet og rekruttering af mulige deltagere.
Risikolog
Modstand mod at deltage i projektet hos de praktiserende læger samt manglende tilladelse til opsamling af patientjournaler fra almen praksis.
Milepæle

Plan

Nået

1. Etisk godkendelse af projektet
2. Testdatasæt
3. Samarbejdsaftaler med klynger
4. Klargøring af server (CLAAUDIA) til endelig dataindsamling
5. KI algoritmer trænet i prototypeversion

15.07.2020
01.09.2020
01.11.2020
01.12.2020
21.04.2021

Afventer RN
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Monitorering

DAP Kunstig Intelligens
Det er på nuværende tidspunkt i projektet ikke relevant at monitorere.
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DAP MinLæge APP
Dato: September 2020

Projektleder: Martin Bagger Brandt, PLO (primær)
Tom Høg Sørensen, MedCom

Formål:
Formålet med projektet er at understøtte den nære dialog og koordinering mellem den praktiserende læge og patienten digitalt, så patienten bliver mere selvhjulpen og får mindre behov for at konsultere lægen i klinikken eller via telefon. Hensigten er at give patienterne (særligt målgrupperne ”hverdagssyge” og ”børnefamilier”) et ensartet mobilt tilbud på tværs af lægehuse og disses systemhuse via én mobil app. De tilbud, som i varierende grad og form er tilgængelige via lægehusenes hjemmesider, stilles til rådighed for patienterne på en mobil og tidssvarende måde, uafhængigt af lægernes leverandørvalg. Appen leveres i første omgang i en version 1 og efterfølgende med 4 større opdateringer igennem 2019, frem mod en version 2 inden påske 2020
Deltagere:
SUM, PLO, SDS og MedCom

Leverandør:
Trifork A/S, PLSP A/S og LPS’erne

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/min-laege-borgerrettet-app
Projektstatus
Ultimo august 665.000 downloads med 460.500 voksne + 70.750 børn.
Aktuel ”star-rate” i App-store: 3,8. Aktuel ”star-rate” i Google play: 3,7
Der er etableret videokonsultation og virtuel venteværelse i Min Læge i forbindelse med COVID-19.
Version 2.0 med fokus på tidsbestilling, aflysning af tid og visning af labtal er udrullet.
Strategisk lige nu
Alle LPS’ere (på nær MyClinic) er godkendt til version 2. Herudover forventes at MyClinic kommer fuldgyldig med på
MinLæge version 2 engang sidst på året, så de sidste 21 klinikker er med. Det er besluttet et budget for resten af
2020, som afvender endelig plan og milepæle.
Fagligt/teknisk lige nu
Der arbejdes på at konsolideringen af forvaltning på PLSP-platformen og SLA på LPS-leverandørernes leverancer
samt konsolidering mellem LPS’ernes e-portaler og Min Læge. Herudover arbejdes på at
•

designe og pilotafprøve spørgeskema vedrørende tilbud om Pneumonok vaccination

•

designe tidslinje i Min Læge.

•

implementere Min Log 2, Min Spærring og visning af aftaler fra Samlet Patientoverblik.

•

forbedre visning af laboratoriekort.

Risikolog
Får ikke fjerne langsom upload af data til PLSP, der viser sig som lang svartid i Min Læge.
Milepæle

Plan

Nået

1
2
3
4
5
6
7
8

31.03.2018
30.06.2018
31.10.2018
30.11.2018
31.12.2018
15.03.2019
08.04.2020
31.03.2018

April 2018
02.07.18
November 2018
20.12.18
25.01.19
27.04.19
08.04.20
April 2018

Projekt- og finansieringsgrundlag på plads.
Konkurrence, valg og kontrakt med leverandør(-er) til appen
Agil specificering, udvikling og dokumentation af app v1
Test, dokumentation og godkendelse af app v1
Release af app v1 på relevante platforme
Release af version 1.1 (børn og fuldmagt)
Release af version 2
Projekt- og finansieringsgrundlag på plads.
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Monitorering

DAP MinLæge APP
Online monitorering findes her: Min Læge
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DAP Diagnosekort i almen praksis
Dato: August 2020

Projektleder: Tina Aagaard Bjørnsholm

Formål:
Projektet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte
deling af diagnosekoder til borgeren selv og sundpersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.
Projektet er opdelt i 3 delprojekter med følgende delmål:
1.
2.
3.

Prioriteret overblik over patientens diagnoser i almen praksis.
Deling af overblik over patientens diagnoser, med patienten, via Min Læge app.
Oplæg til model og plan for kommende tværsektoriel deling af patientens diagnoser via PLSP.

Projektet skal danne grundlag for arbejdet med deling af diagnoser fra almen praksis i programmet ”Et samlet patientoverblik”, der ledes af Sundhedsdatastyrelsen.
Deltagere:
PLO, DSAM, SDS og MedCom
PL-forum, SDS

Leverandører:
LPS-leverandører
Min Læge app
PLSP

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/diagnosekort-i-almen-praksis
Projektstatus
•

Projektet kom sent i gang grundet nedlukning af DK.
Projektets PID blev godkendt af DAP-styregruppe den 26. juni 2020.

•

DAP styregruppe godkendte endvidere den 1. september 2020, at projektets tidsplan justeres med henblik på at
udarbejde use cases som beslutningsstøtte for referencegruppen før pilotfase og beskrivelse af kravspecifikation.

Strategisk lige nu
•

Use cases og frameworks indstilles til referencegruppe medio september med ønske om konsensus inden pilotfasen igangsættes.

•

Kravspecifikationen vil løbende blive udarbejdet i samarbejde med deltagende leverandørerne under pilotfasen.
Den nye kravspecifikation tager udgangspunkt i den ICPC-2 kravspecifikation (anno 2006).

•

PL-forum inddrages ift. udvælgelse af pilotleverandører samt holdes orienteret om projektets status og fremdrift.

•

Udvalgte brugere af pilotsystemerne fra almen praksis, inviteres til at indgå i projektets referencegruppe.

•

SDS inviteres i pilotfasen til at deltage i arbejdsgruppen, så de løbende kan informere sig om fremdrift og retning
for delprojekt 1. SDS kan ved deltagelse hente inspiration for deres videre arbejde mod et fælles nationale diagnosekort samt forberede nye tiltag i infrastruktur og nationale services (f.eks. spærring) forud for delprojekt 3.

Fagligt/teknisk lige nu
•

Indgået konsulentaftale med lægefaglig konsulent og med Virgilerne om UX- støtte til use cases, frameworks og
ny kravspecifikation for diagnosekort i almen praksis (anno 2020).

Risikolog
•

LPS ønsker ikke at deltage og bekoste egen udviklingstiltag.
Der indgås samarbejdsaftaler og honorere LPS-leverandører, med et symbolsk beløb, for udvikling.
PLO sikre tæt dialogen med leverandører

Milepæle

Plan

Nået

1. Workshop (PLO diagnosekort)
2. Konsensus i referencegruppen for det videre arbejde
3. Pilotløsninger udviklet
4. Dokumentation, vejledning og testprotokol foreligger
5. Model og plan udarbejdet for deling med Fælles diagnosekort
6. Pilotafprøvning gennemført
7. Evaluering og beslutning om udbredelse
8. PoC - demonstrere teknisk mulighed via PLSP (testmiljø)
9. Test og godkendelse af LPS

01.06.2020
15.09.2020
01.03.2021
01.05.2021
01.03.2021
01.06.2021
01.07.2021
01.07.2021
Q3, 2021

15.06.2018
Afventer referencegruppen!
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LPS TestCamp!

Monitorering

DAP Diagnosekort i almen praksis
Ingen monitorering at vise på nuværende tidspunkt!
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DAP Forbedring af henvisninger
Dato: September 2020

Projektleder: Alice Kristensen

Formål: Optimering af den elektroniske kommunikation ifm. henvisning og visitation til sygehusbehandling med særligt fokus på kræft.
Sikring af kommunikation og dialog mellem henviser og visitator, særligt i tilfælde af tilbagehenvisning, viderehenvisning og vurderet behov for yderligere information fra henviser.
Sikring af kommunikation og dialog mellem henviser, visitator og borger.
Deltagere:
PLO, Regionerne, FAPS og MedCom

Leverandører:
EPJ- og LPS-leverandører

Læse mere om projektet:
Projektstatus
Der er nedsat en projekt-/følgegruppe med repræsentation fra regioner (IT og klinisk), PLO, PKO, FAPS, PL-forum,
privathospitaler og MedCom. Projekt-/følgegruppen har til opgave at udarbejde et projektoplæg og en teknisk løsningsbeskrivelse med udgangspunkt i de anbefalinger til optimering af den elektroniske kommunikation, som Sundhedsstyrelsen har udsendt. Der har været afholdt opstartsmøde i gruppen d. 17. juni 2020. Fokus på mødet var gennemgang af nuværende arbejdsgange/flow vedr. henvisning og visitation samt drøftelse af Sundhedsstyrelsen anbefalinger og muligheden for at implementere disse.
Strategisk lige nu
Der samarbejdes internt i MedCom med kommuneteam og standardteam ift. projekt udvidet korrespondancemeddelelse, idet korrespondancemeddelelsen spiller en stor rolle i arbejdsgangen/flowet vedr. henvisning og visitation til
sygehusbehandling. Timing og sammenhæng til MedComs øvrige aktiviteter relateret til modernisering skal tænkes
ind i DAP Forbedring af henvisninger.
Fagligt/teknisk lige nu
Møde 2 i projekt-/følgegruppen er planlagt til 9. september 2020. Udkast til projektoplæg og teknisk løsningsbeskrivelse skal drøftes samt gennemgang af korrekt brug af de standarder, som indgår i flowet fra henvisning sendes til
evt. epikrise modtages.
Endeligt projektoplæg og teknisk løsningsbeskrivelse forelægges DAP Styregruppe 29.10.2020 med henblik på endelig godkendelse til projekt i MedCom12.
Risikolog
Det kan ikke udelukkes, at især regionerne kan komme i tidsmæssige udfordringer grundet allerede planlagte aktiviteter i 2021-2022.
Milepæle
1 Udarbejdelse af projektoplæg og teknisk løsningsbeskrivelse
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Plan
Udgang af Q3
2020

Nået

Monitorering

DAP Forbedring af henvisninger
Ingen data at monitorere for nuværende.
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Datakvalitet i praksissektoren
Dato: September 2020

Projektleder: Anne Kathrine L. Leksø

Formål:
Projekt ”Datakvalitet i almen praksis” har til formål at imødekomme behovet for at forbedre datakvaliteten i praksissektoren. Projektet skal være med til at skabe forudsætninger for et bedre datagrundlag om almen praksis, så
der kan skabes synlighed om aktiviteter og kvalitet i praksissektoren. Projektet har primært fokus på data som
allerede findes i struktureret form i lægepraksissystemerne (LPS’erne).
Deltagere:
MedCom (projektledelse), Sundhedsdatastyrelsen, PLO,
Primærsektorens leverandørforum (PL-forum), Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP), Sundheds- og ældreministeriet og KIAP.

Leverandør:
PLSP og LPS’erne (PL-forum)

Læse mere om projektet: hyperlink
Projektstatus
Der er udarbejdet et projektoplæg, samt kommissorier for hhv. styregruppe og arbejdsgruppe, som understøtter PLforums ønske om ikke ”at eksponere de enkelte lægesystemers mangler og udfordringer, men at få en ærlig og meget objektiv vurdering af kvaliteten på de enkelte områder”. Oplægget tager højde for PL-forums arbejde med spørgeskemaer udsendt i foråret, men hvor resultatet endnu ikke foreligger. Oplægget er sendt til gennemsyn hos PL-forum
inden det kan/skal forelægges en styregruppe.
Der holdes desuden møde d. 16/9 med Nina Bergstedt samt repræsentanter fra SDS, som ønsker at koordinere ift.
deres projekt vedr. indberetning af data fra Almen Praksis.
Strategisk lige nu
Der skal skabes enighed og en fælles retning om projektet inden det for alvor sættes i gang. Der skal derfor sikres
bred tilslutning til projektoplægget inden 1ste styregruppemøde.
Fagligt/teknisk lige nu
I projektoplægget forudsættes det, at PL-forum kan levere anonymiserede data udtræk fra alle LPS’ere, så kvaliteten
af nuværende data kan vurderes ud fra et sagligt grundlag. Det er kritisk for projektet, at det er muligt at lave disse
dataudtræk.
Risikolog
Risici:
Manglende tilslutning til projektoplæg
Manglende samarbejdsvilje mellem parterne i projektet
Manglende dataudtræk fra LPSerne
Milepæle

Plan

1
2
3

Uge 37
16.09.2020
ukendt

Kommentarer fra PL-forum og Morten Bruun på projektoplæg
Møde med Nina B. og SDS
Indkaldelse til 1ste styregruppemøde
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Nået

Monitorering

Datakvalitet i praksissektoren
Ingen monitorering at vise pt.
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IT i praksissektoren

Virtuelt venteværelse
Dato: September 2020

Projektleder: Mikkel Schou-Nielsen

Formål:
Projektets formål er at udrulle digital understøttelse af kø-funktion og videokonsultation i primærsektoren. Oprindeligt
var formålet udelukkende afprøvning, men som reaktion på Corona-krisen, hvor patienter og borgere har haft begrænsede muligheder for fysisk konsultation, skiftede projektet gear fra afprøvning til udrulning og anvendelse i bred skala.
Deltagere:
MedCom, PLO, FAPS og Københavns Kommune (repræsenterer de øvrige kommuner).

Leverandør:
Trifork leverer web-løsning og videounderstøttelse i Min
Læge app og i Kontakt Læge app. PLSP leverer snitflader
og logistik til kobling af klinikker, ydere og patient. Udvalgte systemhuse leverer sømløs adgang fra lægesystemerne.

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/virtuelt-ventevaerelse
Projektstatus
Alle elementer af det samlede løsnings-setup er færdigudviklet og i drift. Det Corona-relaterede MedCom-projekt er
de fakto afsluttet ultimo august 2020. Praktiserende læger og speciallæger anvender fortsat løsningen i stor skala,
om end ikke helt så meget som i den akutte Corona-krise. Kommunerne har reelt endnu ikke taget løsningen i brug.
Strategisk lige nu
Projektet er under afslutning. MedCom har fortsat en rolle i at understøtte en potentiel udrulning hos kommunerne.
En større kommunal satsning afventer overenskomstforhandlinger, herunder konklusion på ydelse/takst for ”assisteret videokonsultation”.
Fagligt/teknisk lige nu
Den tekniske løsning udviklet og i drift. Det gælder både de PLO- og FAPS-specifikke dele af løsningen, og app’en
Kontakt Læge, som understøtter kommunernes mulige adgang til videokonsultation hos de klinikker, som de enkelte
kommuner laver aftaler med.
Der er givet selvstændig bevilling på kr. 300.000, til udviklingstiltag, som der ikke var dækning for i Corona-budgettet.
Der indgås separat samarbejdsaftale for denne bevilling mellem PLO og MedCom.
Risikolog
Top 3, jf. ovenstående:
1.

Indtruffet: At udrulningen i kommunerne ikke er kommet i gang jf. overenskomstforhandlinger.

Milepæle
Disse er ændret grundlæggende fra sidste status jf. nyt formål.

Plan

Nået

1
2
3
4
5
6
7
8

2020 03 20
2020 03 27
2020 04 01
2020 04 08
2020 05 02
2020 05 12
2020 06 30
2020 --

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ikke aftalt

Udvikling, test og release af basisløsningen (PLO)
Åbent for alle PLO-klinikker
Udvikling, test og release af FAPS-specifikke løsningsdele
Åbent for alle FAPS-klinikker
Udvikling, test og release af Kontakt Læge
Kommunal udrulning start
Aftalegrundlag fuldt på plads
Evaluering og langsigtet plan for forvaltning og udvikling
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Monitorering

Virtuelt venteværelse
Løsningen i overblik: Viser app, web og infrastruktur:
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IT i praksissektoren

Forløbsplaner i almen praksis
Dato: September 2020

Projektleder: Rikke Viggers

Formål:
Forløbsplaner har til formål at give patienter med kronisk sygdom bedre overblik over behandlingsforløbet i almen
praksis samt bedre grundlag for egenomsorg. Forløbsplanen er implementeret i almen praksis, så den understøtter
dialogen mellem den kronisk syge og lægen/praksispersonalet. I 2020 skal der ske fortsat udbredelse af KOL og diabetesforløbsplanen, så målsætningen om 75.000 på år forløbsplaner kan blive opnået. Forløbsplanen for iskæmisk
hjertesygdom er aftalt implementeret inden udgangen af 2020, så udbredelse kan ske i 2021.
Deltagere:
Sundheds og ældreministeriet
PLO
Danske regioner
MedCom

Leverandør:
Lægesystemleverandørerne
KiAP
PLSP

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/forloebsplaner
Projektstatus
72% af lægerne har udarbejdet forløbsplaner. Coronasmitte medførte et fald i antallet af udarbejdede planer i foråret
2020. Anvendelsen er nu igen stigende. Udbredelsen sker i et samarbejde mellem Lægesystemerne, datakonsulenterne, PLO, KiAP og MedCom. Der er indgået samarbejdsaftaler med datakonsulenterne som er aktivt opsøgende
overfor klinikker som har brug for hjælp med at udarbejde planer og gøre dem tilgængelig for patienterne. Den tekniske implementering af hjerteforløbsplanen forløber planmæssigt. De første lægesystemleverandører er certificeret og
det forventes at der kan ske en fælles release pr. 1. december 2020.
Strategisk lige nu
Forløbsplansteknologien er sat i anvendelse ift. RKKP-indberetning for KOL og for diabetes.
Pilotafprøvning af klyngevisning af forløbsplansdata igangsættes i september 2020.
Fagligt/teknisk lige nu
KvalitetsIT gennemfører en vurdering af den tekniske forløbsplansløsning iht. Kommissorium for konsolidering/fremtidssikring af den tekniske løsning til udarbejdelse af digitale forløbsplaner i almen praksis som blev godkendt af forløbsplansstyregruppen maj 2020. Pilotprojektet for klyngevisning indgår i konsolideringsprojektet med teknisk afprøvning af nye integrationsformer mellem KiAP’s og PLSP’s komponenter. KiAP og PLSP har udarbejdet en fælles løsningsbeskrivelse for klyngevisningen som skal godkendes af PLO og MedCom.
Det er forventningen at klyngepiloten igangsættes i september.
Risikolog
OK21 udstikker rammerne for udbredelse af hjerteforløbsplanen. De tekniske inklusionskriterier er fastlagt og implementeret, men der udestår en afklaring af hvor stor en del af klinikkernes patientpopulation som potentielt vil blive
inkluderet og en præcisering af hvilke patienter der skal tilbydes forløbsplaner. Planlægning af udbredelsesarbejdet
er dermed vanskeliggjort.
Forløbsplanerne bygger på en kompleks teknisk løsning som driftes og videreudvikles af organisatorisk adskilte leverandører (PLSP, KIAP og LPS) som alle leverer tekniske løsningselementer og faglige ressourcer til løsningen. Der
er stadig behov for at konsolidere og justere det tekniske og organisatoriske set-up, hvilket kræver tæt koordinering
og samarbejde. Projektets teknikgruppe afholder ugentlige (korte) videomøder mhp. planlægning af aktuelle opgaver
og opfølgning på aktuelle udfordringer. Parterne indgår i konsolideringsprojektet med fælles løsningsbeskrivelse og
deltagelse i arbejdsgruppen.
Milepæle

Plan

Nået

1
2
3
4

Marts 2020
Maj 2020
September 2020
December 2020

Marts 2020
Maj 2020
Igang

Teknisk implementeringspakke klar til LPS
Testprotokoller og testeksempler klar
Test og godkendelse af LPS
Release og udbredelse i LPS
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Monitorering

Forløbsplaner i almen praksis
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Anden national udbredelse

IT løsning til gravide
Dato: September 2020

Projektleder: Mie H. Matthiesen

Formål:
Med Sundheds-og Ældreministeriets fødselspakke ”En god og sikker start” på livet er der afsat 20 mio. kr. til at
igangsætte et projekt med udvikling af en digital løsning til understøttelse af graviditetsforløbet. Løsningen skal kunne
understøtte henvisningsflowet og erstatte de eksisterende fysiske journaler. Projektet er forankret i Sundheds- og Ældreministeriet. Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark er projektleder for det samlede projekt
MedCom indgår i projektets arbejdsgruppe, arkitekturgruppe, referencegruppe samt i koordinationsforum for projektledere for projekter der påvirker og påvirkes af ”Digital løsning til graviditetsforløb”.
MedCom har to leverancer i projektet:
1.

Delprojekt vedrørende digitalisering af svangrehenvisningen der afsendes fra den alment praktiserende læge
til fødestedet. Svangrehenvisningen skal danne grundlag for digital visitering på fødestedet og for oprettelse
af graviditetsmappen. Projektet har anmodet MedCom om at varetage projektledelsen på denne opgave.
2. Projektet har også anmodet MedCom om at udarbejde en dansk CDA-profil for et Resume/Journalnotat som
er et konkret behov i forhold til digitalisering af svangreområdet, men som også skal kunne anvendes i andre
sammenhænge. Arbejdet er en leverance til delprojektet ”Graviditetsmappen”. Derudover er MedCom blevet
bedt om, at kigge på standarden for PHMR og en tilsvarende som kan bruges til klinikermålinger.
Denne monitorering dækker over MedComs leverancer ind til det overordnede projekt, og ikke på hele det nationale
projekt.
Deltagere (for delprojekterne):
PLO, SDSI, Sundhedsdatastyrelsen

Leverandør:
Lægesystemleverandører, PLSP, Trifork

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/svangre-og-vandrejournal
Projektstatus
Almen praksis: Udarbejdelse af teknisk løsningsbeskrivelse for henvisning og snitflader mellem Graviditetsmappe
og lægesystemerne/PLSP er aktuelt i gang og sker i samarbejde mellem PLSP, LPS, PLO og MedCom.
Udarbejdelsen af en dansk CDA-profil for et resumé/journalnotat blev bremset af ændringer forhold til ændringer i
forhold til APD-DK aftalestandarden som også har konsekvenser for CDA-profilen for resumé/journalnotat. Arbejdet
med at lave en standard for klinikermålinger skrider planmæssigt frem.
Strategisk lige nu
Der arbejdes hen imod en beslutning om den tekniske løsning for almen praksis. Dialog med Sundhedsdatastyrelsen og Trifork, som er leverandør til Graviditetsmappen, omk. typen af standarder som der bliver udviklet, og som
MedComs CDA skal fungere sammen med.
Fagligt/teknisk lige nu
Datagrundlaget for svangrehenvisningen skal kvalificeres og det skal afklares hvilken delmængde af disse data som
skal fremsendes i en meddelelsesbaseret henvisning til fødestedet. Der bliver i samarbejde med arbejdsgruppen for
Graviditetsmappen udarbejdet en CDA, som skal repræsentere det notat, som udveksles imellem den gravide og
sundhedssystemet, samt en standard for klinikermålinger.
Risikolog
Idet den tekniske løsning endnu ikke er besluttet for almen praksis og scope for pilotafprøvningen endnu ikke er
fastlagt, er der risiko for at delprojektet ikke kan honorere forventningerne til almen praksis’ deltagelse i pilotafprøvningen (tidsmæssigt og ift. hvilke pilotlæger der kan indgå).
I forbindelse med national udbredelse af Graviditetsmappen anses det som en risiko at der i pilot-fasen ikke anvendes Nationale standarder for Graviditetsstamkortet (Graviditetsstamkortet og ”Care Plan”). I forbindelse med projektet ”Komplekse forløb” har erfaringer fra Stamkortet vist, at det er problematisk, at der ikke allerede fra projektet
start anvendes et CDA-format, som kan anvendes i national udbredelse. Det anbefales at projektet tager udgangspunkt i den nationale CDA-standard ”Care Plan” (CPK-DK) allerede i pilotfasen.
Milepæle

Plan

1
2
3
4

Oktober 2020
Maj 2021
Oktober 2020

CDA klar
Teknisk løsning til almen praksis fundet
Lægesystemerne er klar til pilot
Standard for ”klinikermålinger” udarbejdet
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Nået

Monitorering

IT løsning til gravide
Intet at vise før test af lægesystemerne og pilotdriften er i gang.
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Anden national udbredelse

Sundhedsjournal 3.0
Dato: September 2020

Projektleder: Jens Rahbek Nørgaard

Formål:
Formålet med etablering af et Sundhedsjournal version3 projekt (SJ3) er at videreudvikle Sundhedsjournalen som
udstiller sundhedsdata for både klinikere, borgere og pårørende. Projektet er orkestreret på samme måde som Sundhedsjournal version 2 projektet fsva governance og finansiering. MedCom har fået ansvaret for 7 delprojekter i SJ3:
•
•
•
•
•
•
•

Etablering af SJ-adgang til, og dataleverance fra privathospitaler – herunder certificering af dataleverancen
Kortlægning af datakvaliteten i datakilden E-Journal
Etablering af SJ-adgang for vagtlægeorganisationen i de 5 regioner
Koordinering af etablering af dataleverance fra speciallægepraksis til E-Journal
Etablering af knapbaseret adgang til Sundhedsjournalen for EOJ-systemer i kommuner
Analyse af behovet for adgang til Sundhedsjournal i kommuner på misbrugs- og akutområdet
Visning af laboratorierekvisitioner for borgere.

Deltagere:
Leverandør:
Region Nord, Region Midt, Region Syd, Region Sjælland, Region Nordjylland, Netcompany, CGI, DMDD, sundRegion H, Danske Regioner, KL, RSI, SDS, PLO,
hed.dk m.fl.
SundhedDanmark, Danske Patienter, Sundhed.dk og
MedCom.
Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/sundhedsjournal-version-3
Projektstatus
Efter drøftelse i styregruppen er det besluttet at undersøge muligheden for at Speciallæger leverer data til E-Journal
enten på samme måde som offentlige og private hospitaler eller via Sentinel datafangst.
Vagtlægeorganisationerne i de 4 vestdanske regioner er testet positiv for opkobling til Sundhedsjournalen. I forbindelse med Corona-udbruddet er der åbnet på vagtlægers adgang til Sundhedsjournalen. Det undersøges aktuelt
hvordan der etableres en korrekt visning af logdata i MinLog. Sundhed.dk arbejder på løsning af dette. 1813 i Region
Hovedstaden har givet tilsagn om at etablere adgang til Sundhedsjournalen og er nu ved at forberede denne.
På området for privathospitaler er Novax nu godkendt til dataleverance til E-Journal. Der er underskrevet databehandleraftale med 7 privathospitaler og der leveres aktuelt data fra 3 privathospitaler. Næste pilotleverandør (Metodika) er gået i gang med analyse af dataleveranve og knapløsning.
I datakvalitetsprojektet er kortlægning i alle regioner tilendebragt. Der har været klinikerinterview i 3 regioner og nu
mangler dette kun i Region H og Region Sjælland. Delprojektgruppen samles efter corona-nedlukningsperioden.
Der er forankret 3 nye delprojekter i MedCom, ligesom MedCom deltager i delprojekt om Effektmålinger og Analyse
af adgangskontrol
Strategisk lige nu
MedCom har fået projektledelsen for 2 delprojekter på kommuneområdet: 1. Adgang til Sundhedsjournalen for misbrugs- og akutområdet i kommunerne. 2. Analyse af det kommunale behov for adgang til data i Sundhedsjournalen –
herunder vurdering af en funktionsbetinget adgang og opgradering af Behandlingsrelationsservicen på NSP ift. kommunal adgang. Desuden er MedCom blevet delprojektleder på visning af laboratorierekvisitioner på Sundhedsjournalen.
Fagligt/teknisk lige nu
Risikolog
• Sundhed.dk har indskrænket deres udviklingsteam så det ikke er plads til så mange opgaver
• Region Syd og Nords planlagte skift af epj-leverandør kan forsinke delprojektet om datakvalitet.
• Corona-aktiviteter kan forsinke flere delprojekters tidsplaner.
Milepæle

Plan

Nået

1
2
3

01.04.2020
01.04.2020
20.04.2020

07.04.2020
01.04.2020
Udsat

Vagtlægeordningen i 4 regioner har adgang til Sundhedsjournalen
Første privathospital leverer data til E-Journal
Oplæg til styregruppen om dataleverance fra speciallæger til E-Journal
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Monitorering

Sundhedsjournal 3.0
Fordeling af klinikeropslag i Sundhedsjournalen 2019-20 på månedsbasis

Brugernes anvendelse af Sundhedsjournalens forskellige datakilder 2019-20 på månedsbasis

Udviklingen i borgernes anvendelse (antal opslag) af Labsvarportalen under Corona i foråret 2020.

Opslag på Labsvarportalen
Marts
April
Maj
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2019
2020
305.071 558.656
346.954 1.794.799
429.026 2.633.330

Anden national udbredelse

FUT understøttelse
Dato: September 2020

Projektleder: Tina Aagaard Bjørnsholm

Formål:
Understøttelse af FUT er en videreførelse i modning af landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (ØA18) og af projektet ”MaTis holder stadig åben” (delprojekt 5).
FUT understøttelse omfatter:
• At understøtte FUT og andre telemedicinske løsninger i at levere til KIH (prod).
• At understøtte Sundhed.dk, sygehus-EPJ, kommune-EOJ og praksissystemer i at
tilgå PRO- og måledata via den nationale infrastruktur.
• At være med til at sikre, at den tværsektorielle tilgang i at tilgå PRO- og måledata,
sker via den nationale infrastruktur.
Deltagere:
Sundhedsdatastyrelsen, MedCom, MEDIQ
• Telemedicinsk sekretariat, SDS
• FUT-projektet
• Sundhed.dk
• Regioner, kommuner, praksis

Leverandør:
Systematic A/S, CGI
EPJ-, EOJ- og praksissystem leverandører samt leverandører af telemedicinske løsninger.

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/fut-understoettelse
Telemedicinsk hjemmemonitorering og PRO: http://medcom.dk/projekter/telemedicinsk-infrastruktur-matis
Projektstatus
•

Installationen af den modnede telemedicinske infrastruktur (MaTIS) er afsluttet i 2019 og klar til drift i Region
Nordjyllands driftsmiljø. Matis projektet kører videre i 2020 under betegnelsen ”FUT understøttelse” med formål,
at understøtte FUT-projektet i test, certificering og opkoble til den nationale infrastruktur samt EPJ-, EOJ- og
praksissystemers integration til den nationale infrastruktur for visning af FUT og andre telemedicinske data.

•

MedCom test og certificering af FUT-løsning (Systematic).
Test af er påbegyndt den 22. april 2020. MedCom afventer de sidste justeringer inden FUT-løsningen kan godkendes og certificeres i upload af QRDD/QRD og PHMR– herunder stillingtagen om narrativ tekster.

•

Justering i tidsplan for FUT pilotdrift fra november 2020 til februar 2021.
Enkelte landsdele starter måske pilotdrift i oktober, men de fleste vil først starte op i november.
FUT forventer, at borgere først kommer på pilotløsningen ultimo november.
Drift og overførsler af PRO og måledata (KOL) til den nationale infrastruktur, forventes først at starte efter februar 2021 med de telemedicinske forløb.

Strategisk lige nu
Aftalt løbende dialogmøder mellem FUT og MedCom med henblik på at drøfte, hvordan MedCom bedst kan understøtte FUT.
Fagligt/teknisk lige nu
Iværksat udarbejdelse af et dokument (KIH dokumentationsoversigt) som beskriver det ”samlede område” og som vil
fremme og lette arbejdet med deling af PRO- og måledata for brugerne/ejerne af de lokale kliniske fagsystemer samt
leverandører.
Risikolog
•

Yderligere forsinkelser i FUT – Corona-relaterede og tekniske forsinkelser i FUT-projektet, manglende integration
til FUT-infrastruktur, mv.

Milepæle

Plan

Nået

1
2
3
4

01.06.2020
01.11.2020
01.02.2021
30.02.2021

Afventer godkendelse!

FUT (Systematic) godkendt og certificeret
FUT opstarter intern pilottest med klinikere
FUT er koblet på infrastrukturen og e-2-e test (drift)
FUT leverer KOL-data til infrastrukturen (drift)

54

Monitorering

FUT understøttelse
Trafikstatistik der viser, hvor mange FUT PRO- og måledata der leveres til og vises fra infrastrukturen, kommer senere i 2020!
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Anden national udbredelse

PRO understøttelse
Dato: September 2020

Projektleder: Tina Aagaard Bjørnsholm

Formål:

I MedCom 11+ fortsætter det videre arbejde i at modne den national it-infrastruktur til TRL8.
Dette gøres ved at indgå samarbejdsaftaler med udvalgte regioner, kommuner og leverandører og demonstrere tværsektoriel deling og adgang til at se PRO- og måledata via deres driftsmiljøerne over den nationale infrastruktur. MedCom varetager projektrollen og har det tekniske ansvar for gennemførelse af afprøvningsprojekterne.

Deltagere:

Leverandør:

SDS, PRO-sekr., MEDIQ, Sundhed.dk, MedCom.
Regioner: RN, RM, RSD og RH.
Kommuner: København, Aarhus, Vejle.

EPJ-, EOJ- og praksissystem.
AmbuFlex, Systematic, ZiteLab, MedWare,
DEFACTUM, JOURNL, Sundhedsplatformen.

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/fut-understoettelse
Projektstatus
Projekt

Deltagere

Systemer

HL7

Status

Borgervisning
(Generisk)

Sundhed.dk

Sundhed.dk

QRD,
PHMR

MC godkendt (visning), afventer e-2-e test (drift), når den 1. leverandør
kommer på KIH

National PRO-pakke
for diabetes

Region Nordjylland
Københavns kommune

ZiteLab Diaprofil

QRD

ZiteLab: MC godkendt (u. narrative tekster), afventer afgørelse om narrativ tekster inden videre plan for e-2-e i driftsmiljø.

Sundhed.dk
National PRO-pakke
hjerterehabilitering
og måledata

OUH, Nordfyn
Odense kommune

Reduceret PROpakke for hjerterehabilitering
inkl. måledata

Sygehus Lillebælt
Vejle kommune.

Lokal KOL-skema

Århus Universitetshospital
Århus Kommune

AmbuFlex
Cura

QRD,
PHMR

Cura: MC godkendt (u. narrative), afventer e-2-e (drift).

Lokal PRO-pakke
for bløder

Region Midtjylland borgere
(sundhed.dk)

JOURNL
Sundhed.dk

QRD

Indgåelse af samarbejdsaftale sat på pause.
Afventer tilbagemelding fra RM.

National PRO-pakke
for diabetes

Region Hovedstaden
Københavns kommune

Sundhedsplatformen

QRD,
(PHMR)

Kontrakt sendt til underskrift (RH, SDS og MedCom). Udvikling er påbegyndt og SP har fået hul igennem til MC-testmiljø.

Sygehus Lillebælt
Vejle kommune.

MitSygehus

KK: fortsat tvivl om KK’s adgang til data.

Sundhed.dk

MitSygehus
MoEva

QRD,
PHMR

Afventer afgørelse om narrativ tekster inden endelig certificering af MitSygehus og videre plan for e-2-e i driftsmiljø.
Udfordring i end-2-end test grundet manglende klinikervisning på SDK.

QRD,
PHMR

Workshop afholdt blandt klinikere. Drejebog er under udarbejdning. Leverandør forbereder sig på udvikling.
VK: Indgået samarbejdsaftale juli 2020.

Ambuflex: Udvikler, men er stødt på tekniske udfordringer.

Strategisk lige nu
• Tæt projektdialog med samarbejdspartner, leverandører og Telemedicinske/PRO-sekretariatet (SDS).
• Dialog med eKVIS om samarbejdsaftale om FAPS deling af national PRO-pakke for psoriasis via den nationale infrastruktur.

Fagligt/teknisk lige nu
•

Iværksat udarbejdelse af et dokument (KIH dokumentationsoversigt) som beskriver det ”samlede område” og som vil fremme og lette
arbejdet med deling af PRO- og måledata for brugerne/ejerne af de lokale kliniske fagsystemer samt leverandører.

Risikolog
•
•
mmmmm

Generelle forsinkelser i leverandørernes udvikling, certificering samt endelig tilslutning til KIH (drift), hvis der ikke indgås aftale eller
kompromis i SDS og MedCom igangværende dialog, om hvordan HL7/CDA standardkrav til narrative tekster, skal opfyldes.
Forsinkelser i forhold til afvikling end-2-end test grundet manglende sundhedsprofessionel visning på sundhed.dk
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Milepæle – aktuelle siden sidst

Plan

Nået

1
2
3
4
5
6
7

01.04.2020
15.06.2020
01.09.2020
15.08.2020
01.10.2020
01.11.2020
04.01.2021

Afventer afgørelse om narrativ tekster!
Afventer afgørelse om narrativ tekster!
Afventer afgørelse om narrativ tekster!
Dato endnu ukendt.

Koblet på infrastrukturen og gennemført end-2-end test i drift (ZiteLab)
Certificeret (MitSygehus)
Pilotdrift start (MitSygehus)
Certificeret (Sundhedsplatformen)
Certificeret (MoEva)
Pilotdrift start (Sundhedsplatformen)
Pilotdrift start (MoEva)

57

Dato endnu ukendt.

Monitorering

PRO understøttelse
Godkendte i HL7 CDA-standarderne QFDD (spørgeskema), QRD (spørgeskemasvar) uden narrative tekster samt PHMR (målesvar).

Trafikstatistik kommer senere i 2020!
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Basisaktiviteter

Pakkehenvisninger
Dato: September 2020

Projektleder: Gitte Henriksen

Formål:
Funktionen pakkehenvisning/dynamisk henvisning er indført i alle lægesystemer. Alt efter lægesystem kaldes funktionen enten pakkehenvisning eller dynamisk henvisning, men det er samme funktion. Formålet med pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning er at lette arbejdsgangen for den praktiserende læge samt sikre en hurtigere visitationsproces hos modtageren på sygehuset eller i kommunen, idet funktionen også indeholder et opdateret kartotek
over modtagere af henvisningen - så henvisningen altid når frem til rette modtager.
Deltagere:
PLO, PL-forum, PKO koordinatorer, Henvisningshotellet

Leverandør:
Lægesystemleverandører, Henvisningshotellet

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/pakkehenvisninger/henvisningstabellen
Projektstatus
Pakketabellen er implementeret i alle lægesystemer. Bruges mere og mere af lægerne.
Der er lavet en ny standard og pakke til akutfunktionen XREF22, som skal implementeres i kommunerne.
Strategisk lige nu
Alle systemer er ved at være igennem test af modtagelse af de nye versioner af REF01 sygehushenvisning og REF02
billeddiagnostisk henvisning, så der skiftes til nye versioner H0132R og H0232R i pakketabellen også. Regner ikke
med at det giver de store udfordringer. Vi har testet, at alle lægesystemleverandører kan sende de nye versioner.
Fagligt/teknisk lige nu
Udskiftning af versionsnumre på REF01 og REF02 i pakketabellen.
XREF22 er på vej til akutfunktionen i kommunerne. Lægesystemleverandørerne er blevet godkendt til at kunne afsende disse. Vi afventer at alle kan modtage.
Risikolog
Ingen p.t.
Milepæle

Plan

Ingen
Tabellen opdateres løbende og lægesystemleverandørerne henter tabellen
min. hver 14. dag i lige uger. Nogle lægesystemleverandører henter hver
uge og andre, når der er ændringer i tabellen.

59

Nået

Monitorering

Pakkehenvisninger
Oplysningerne samles i en tabel – "Pakketabellen” og kan downloades fra MedComs hjemmeside i XML og
CSV format.
Pakketabel med forskellige typer af pakker, bl.a. kræft, hjerte, kommune, generel i xml
Total tabel med alle organisationer.zip
Total tabel med alle organisationer.csv
Samlet fraseliste (pdf).
På medcom.medware.dk kan man også se tabellen samt en række andre registre og statistikker.
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Basisaktiviteter

FMK og beslutningsstøtte i praksissektoren
Dato: September 2020

Projektleder: Alice Kristensen

Formål:
At bidrage til, at FMK fortsat udvikler sig i positiv retning, både ift. funktionalitet, certificeringskrav, roadmap og governance.
•
•

At sikre formidling af information vedr. FMK til samarbejdspartnere
At sikre hjælp/vejledning eller viderevisitation ved opståede problemstillinger/utilsigtede hændelser

Deltagere:
Sundhedsdatastyrelsen, PLO, DR, KL og MedCom

Leverandører:
Leverandører, som laver integration til FMK

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk
Projektstatus
Sundhedsdatastyrelsen varetager FMK-programmet, og er ansvarlig for den videre udvikling, fremdrift og problemløsning via FMK Governance, som er etableret omkring programmet. FMK Governance er fordelt i forskellige fora, hvor
MedCom er repræsenteret, ligesom MedCom fortsat er en del af det certificeringsteam, som sikrer, at alle systemer
med integration til FMK testes, når der kommer nye versioner/snitflader til FMK. Alle systemer skal være på bversion
1.4.4 E2/E4 ift. varetagelse af dosisdispensering via FMK. Der udestår pt. recertificering af 1 leverandør, samt certificering af ny leverandør til social og misbrugsområdet.
Der er især fokus på implementering og opfølgning af dosisdispenseringsfunktionaliteten. Alle apoteker var i drift med
dosisdispensering pr. 15. juni 2020. Praktiserende læger er begyndt at møde nye dosisdispenseringskort på de af
deres tilknyttede patienter, som er på dosisdispensering.
Med denne ibrugtagning er der iværksat en transparens for alle anvendere af FMK, således at det bliver synligt, hvad
der dosispakkes af medicin.
Apotekerne, der dosispakker, har oprettet et DD-kort på FMK for de borgere, der aktuelt modtager dosispakket medicin. Der er ca. 33.100 borgere, der modtager dosispakket medicin per 15. august 2020.
Fagligt/teknisk lige nu
Der afholdes virtuel end-2-end test den 15.-16. september med fokus på specifikke emneområder. Dette for at sikre at
flowet mellem parterne (læger, hjemmepleje, sygehus, apoteker, tandlæger og borgere) fungerer hensigtsmæssigt.
Vedr. dosisdispensering er informationsmateriale tilgængeligt på https://sundhedsdatastyrelsen.dk/dosis
Her findes film, FAQ, pixivejledninger mm. som kan anvendes til undervisning og uddeling.
Næste udvikling i FMK handler om VKA-behandling. Sundhedsdatastyrelsen har indkaldt leverandørerne til workshop
vedr. emnet d. 20.10.2020
FMK Styregruppen godkendte d. 25. november 2019 certificeringskravene til VKA i FMK. Den rescopede AK-løsning
indeholder udveksling af strukturerede AK-doseringer på skemaform, samt mulighed for at kommunikere planlagte
kontroldatoer på tværs af sundhedsvæsnet. Ifølge FMK roadmap skal den rescopede løsning være i anvendelse per
1. april 2021.
Formålet med mødet er at forberede leverandørerne bedst muligt på den tekniske udviklingsopgave.
• Præsentation af implementeringsnoten
• Præsentation af certificeringskravene og bestilling af certificering
• Præsentation af løsningen på FMK-online.
Risikolog
Roadmap for videreudvikling af FMK og implementering af nye versioner på baggrund af nye certificeringskrav kan
påvirkes af økonomi, øvrige projekter, udbud ift. nye IT-systemer, årshjul, kodestop mm., således at aftalte deadlines
ikke kan overholdes. Det risikeres derfor, at flere versioner skal holdes i luften samtidigt.
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Monitorering

FMK og beslutningsstøtte i praksissektoren
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Basisaktiviteter

FMK på ældreområdet, misbrugscentre,
og sociale institutioner
Dato: September 2020

Projektleder: Karina Hasager Hedevang

Formål:
Som en del af basisaktiviteterne vil MedCom fortsat følge udviklingen af FMK på både ældreområdet, misbrugscentrene og de sociale institutioner. Det skal være fokus på korrekt brug af FMK for at sikre en høj patientsikkerhed. Derudover er FMK ikke fuld implementeret på hverken social- eller misbrugsområdet, hvorfor der fortsat vil være behov
for at MedCom yder støtte og sparring for dem, der vil have behov for det. MedCom har hidtil inviteret til netværksmøder, hvilket fortsat vil blive afholdt samlet for alle 3 områder. Ligeledes vil der blive indkaldt til end-to-end test når
Sundhedsdatastyrelsen planlægger det. MedCom nedsatte en FMK ERFA-gruppe tilbage ved afslutningen af FMK på
det traditionelle ældreområder. Denne FMK ERFA-gruppe bliver udvidet til også at omfatte det sociale område, så
den dækker alle områderne. Der vil ligeledes være behov for opfølgning ift. nye versioner samt ændringsønsker til
FMK.
Deltagere:
FMK ERFA-gruppen

Leverandør:
EOJ-leverandørerne

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk/fmk-i-kommunerne
Projektstatus
Det traditionelle ældreområde er fuldt implementeret med FMK via et FMK integreret EOJ-system. Der mangler forsat
nogle kommuner på både social- og misbrugsområdet før vi har en fuld integration af FMK hele vejen rundet. Projektet er afsluttet, hvorfor vi ikke længere laver opfølgning og dermed ikke ved, hvor mange der mangler en integration.
Der afholdes fortsat FMK ERFA-gruppemøder for alle 3 områder er repræsenteret.
Sundhedsdatastyrelsen har planlagt endnu en end-2-end test omkring dosisdispensering og indkøbskurven, der fortsat giver udfordringer hos alle parter.
Der har endnu engang været nedbrud i FMK. Kommunerne modtog ikke adviser i flere timer og der er efterfølgende et
stort manuelt arbejde hos EOJ-leverandørerne for at sikre, at kommunerne har fået alle ændringer ind. Det er for
skrøbeligt, at der ikke er en professionel beredskabsplan, når der skal informeres omkring nedbrud.
MedCom ønsker at genoprette den tidligere EOJ-leverandørgruppe for at komme tættere på leverandørerne og for at
sikre, at de også får indflydelse når en kommende FMK-version 1.6.0 skal udarbejdes. Der er rettet henvendelse til
SDS med ønske om deltagelse i gruppen. De har bedt om et kommissorium, inden de tager stilling til en fast deltagelse i gruppen.
Strategisk lige nu
Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på FMK for at sikre høj patientsikkerhed. Det er også vigtigt at samle viden om
udfordringer og ændringsønsker, så disse kan bringes ind i en kommende FMK-version 1.6.0.
Fagligt/teknisk lige nu
Det er vigtigt, forsat at følge udviklingen af EOJ-leverandørernes løsninger, hvorfor MedCom ønsker at nedsætte den
tidligere eksisterende EOJ-leverandørgruppe.
Risikolog
Hvis det viser sig under end-2-end testen, at der er uhensigtsmæssigheder i den måde EOJ-leverandørerne håndterer indkøbskurven på, kan det påvirke andres arbejde med bestilling og udlevering af medicin.
Milepæle
1

Plan

Der vil ikke være milepæle i denne basisaktivitet
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Nået

Monitorering

FMK på ældreområdet, misbrugscentre
og sociale institutioner
Der er ingen monitorering længere
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Basisaktiviteter

Laboratoriemedicinske aktiviteter
Dato: September 2020

Projektleder: Marianne Broholm

Formål:
At varetage opsamling af erfaringer og vedligehold af de standarder og koder, der er forudsætningen for drift af de
løsninger, der er i brug på laboratorieområdet.
Hertil kommer opsamling af forslag til nye tiltag, ønsker til ændringer, myndighedskrav eller nye problemstillinger, der
skal løses i laboratoriernes dataudveksling med samarbejdspartnere, med henblik på beslutning i de relevante fora,
herunder i regionerne, laboratoriesvarportalen og rekvisitionsportalen WebReq.
Deltagere:
PLO, Regionerne og SSI

Leverandør:
DXC, CGI, MADS, ADBakt, Misys, Databyrån, Synlab,
Praksissystemleverandørerne

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/laboratoriemedicin
Projektstatus
LAB-00 Laboratoriemedicinsk Referencegruppe: Gruppen indsamler, behandler og prioriterer ønsker til videreudvikling af det kliniske indhold i MedComs standarder på laboratorieområdet, herunder vedligeholdelse af koder og tabeller, som anvendes til digital kommunikation på samme område. Referencegruppen fungerer desuden som MedComs faglige sparring til laboratoriemedicinske projekter og aktiviteter, der ikke vedrører laboratoriesvarportalen og
WebReq.
Status: Gruppen er etableret og startede op den 7/2-2019. Gruppen har som det første fået revideret Rekvirerings-og
Svargrupper. De nye grupper tages i brug i september måned. Næste møde 19/9-2020. Se referater fra møderne
https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/laboratoriemedicinsk-referencegruppe
LAB-01 Akkreditering laboratorier, lægesystemer: Laboratorier, der er akkrediteret efter ISO 15887, skal dokumentere og sikre at alle svar vises i korrekt og fuldt sammenhæng, herunder at nye svartyper kan indføres uden direkte kontrol hos den enkelte læge. Journalsystemer i primærsektoren udgør en særlig udfordring i denne sammenhæng, da der findes mange forskellige journalsystemer, og laboratorierne på sygehusene har ikke ressourcer til at
verificere hos slutbrugerne, at standarden overholdes på dette punkt.
Status: Mikrobiologi- og biokemisvar er testet på TestCamp i 2019. Test af Immunologisvar blev forsinket pga. coronapandemien. Leverandørernes egentest er gennemgået og spørgsmål eller emner til uddybning sendt og afventer
tilbagemelding. Patologiområdet kommer efterfølgende.
LAB-02 Tilbagesvar - optimering: Opfølgning af parakliniske undersøgelser, som er gennemført i 2016-2017, vil
have behov for justeringer og optimeringer efter at have været i brug i en periode. Det må forventes, at der kommer
justeringer på både laboratorie- og røntgenområdet, da ikke alle kom i luften i 2017.
Status: Projektet er afsluttet. Der blev ikke fundet en løsning på finansieringen, så løsningen lukkede ned den
31.08.2020.
LAB-03 Lægens egne analyser i Laboratoriesvarportalen: En række laboratorieanalyser som INR, HbA1C, Hæmoglobin og lungefunktionsundersøgelser udføres meget hyppigt i lægepraksis, hvor de indgår i behandlingen af især
kroniske patienter og patienter i blodfortyndende behandling. For at få et samlet overblik over laboratorieundersøgelser bør lægens egne analyser sendes til Laboratoriedatabanken og vises på svarportalen.
Status: Afventer beslutning i SJ3, hvor det skal aftales hvilke data, der skal overføres fra lægesystemerne og det vil
være hensigtsmæssigt at svar på egne analyser indgår.
LAB-04 Elektronisk overførsel til lægesystemerne af Lægens egne analyser: Der findes i dag it-løsninger, som
kan overføre svar fra POCT-udstyr til lægesystemet, så manuel indtastning af resultater kan undgås og derved minimeres/forsvinder også en væsentlig fejlkilde ved svarregistrering. Gevinsten er et kvalitetsløft på analysesvar udført i
praksis med øget datakvalitet og -sikkerhed. Ved elektronisk overførelse til lægesystemet sikres det, at analysesvar
indgå med korrekte koder, enheder, navne og værdisæt samt ikke mindst på korrekt patient. Udbytte af løsningen vurderes ved spørgeskemaer, som praksis besvarer før løsning tages i brug og efter løsning har kørt i 1 år.
Status: Aftale indgået med medPort, som opsætter it-løsning i ca. 70 praksis til brug i 1 år. Første opkobling lavet den
08.05.2018 og pt. er 27 ydernumre koblet op med i alt 44 opkoblinger.
LAB-05 Laboratorierne kan modtage slettemeddelelse fra WebReq: Mulighed for at slette ikke benyttede rekvisitioner er ikke til stede i dag. Der er behov for at kunne slette evt. dubletter og fejlrekvisitioner på et senere tidspunkt
end WebReq tillader det. Behovet er aktualiseret af Tilbagesvarsløsningen, hvor man ikke vil have overvåget ubenyttede rekvisitioner.
Status: Behovet er ikke til stede mere. Aktiviteten betragtes som afsluttet og tages op igen, hvis nyt behov opstår.
LAB-06 WebQuality for Mikrobiologi: WebQuality, som er en del af den nationale funktion i WebReq, understøtter
en elektronisk og automatisk sammenstilling af lægens måling i forhold til laboratoriets måling, men omfatter i dag kun
klinisk biokemi. På klinisk mikrobiologi-området udføres også parallelanalyser, men disse er manuelt håndterede og
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ikke omfattet af den elektroniske bestilling og opfølgning i WebReq og i den nationale kvalitetssikringsdatabase i regi
af DEKS.
Status: Behandlet på WebReq-brugergruppemøde i august 2018, hvor det blev besluttet at projektet ikke sættes i
gang på nuværende tidspunkt. Aktiviteten betragtes som afsluttet og genoptages, hvis ønsket igen kommer fra KMA.
LAB-07 Laboratorierne kan modtage rekvisition med tegning/billede især Patologi: Ved en række undersøgelser er der behov for at kunne tegne/tage billede af området, hvor en given prøve er udtaget. Især i patologi er der behov for at kunne vise detaljer fra biopsistedet.
Status: Afventer at standarden ændres, så løsningen kan udvikles i WebReq og efterfølgende i Patologisystemet.
LAB-08 Kopisvar udgår: Læger og speciallæger ønsker at få reduceret antallet af kopisvar, så de undgår at bruge
unødig tid på analysesvar, som de ikke skal tage aktion på.
Status: Ændring af WebReq defaultindstillinger blev implementeret i december 2018. Aktiviteten betragtes som afsluttet.
LAB-09 Mikrobiologi overgår til ny standard: RPT02 Edifact-standarden udgår og journalsystemerne i læge og
speciallægepraksis mv. skal anvende XRPT05 XML-standarden, fremadrettet. Efter skift vil mikrobiologisvar kunne
downloades fra Laboratoriesvarportalen til lægesystemerne.
Status: Lægesystemerne certificeret til modtagelse af XRPT05 på Testcamp april 2019. Labsvarportalen har etableret
mulighed for download af mikrobiologisvar. Region Sjælland er som den første region begyndt at sende mikrobiologisvar med XRPT05.
LAB-10 Elektronisk svar mellem regionerne (hotelrekvisitioner): Laboratoriesystemerne kan i dag godt kommunikere elektronisk med rekvirering og svar på sendeprøver, når de producerer udvalgte analyser for hinanden. Denne
elektroniske kommunikation skal udvides til også at omfatte svar på analyser, som man normalt produceres på det
svarmodtagende laboratorium, så svar på patienter, der behandles i andre regioner, sendes elektronisk. Alternativt
skal svarerne kunne modtages i de enkelte regioners EPJ-systemer.
Status: PID behandlet på Styregruppemøde i december 2019, hvor det blev besluttet at overdrage sagen til RSI Digitaliseringskredsen.
LAB-11 Fælles database som praksis kan benytte, når de bestiller mobillab: WebReq udvides med en planlægningsfunktion. Planlægningsfunktionen skal anvendes til booke tid til prøvetagningen i patientens eget hjem, og ved at
integrere det i WebReq, kan praktiserende læge både rekvirerer prøvetagning og booke tid i samme system og
samme arbejdsgang.
Status: Løsningen er taget i drift flere steder. Aktiviteten betragtes som afsluttet.
Visning af rekvisitioner for borgerne på Sundhed.dk
Delprojekt under SJ3, hvor man ønsker at udstille alle bestilte rekvisitioner, som findes på WebReq-hotellet, for borgerne, så de inden booking af tid til prøvetagning, kan sikre sig, at rekvisitionen er oprettet og klar.
Status: Usecase beskrevet og løsningsmuligheder skal beskrives på møde med Synlab i september.
Risikolog
RSI Digitaliseringskreden vil ikke medvirke til at løsningerne igangsættes. PLO ønsker ikke at aflevere svar på egne
analyser. WebReq brugergruppen nedprioriterer forslagene.

Monitorering
Rekvisitioner lagt på hotel fra sygehusene
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Basisaktiviteter

Dynamiske blanketter
Dato: September 2020

Kontaktperson: Rikke Viggers

Formål:
Formålet er at udbrede anvendelsen af Den Dynamiske Blanket indenfor yderligere relevante områder så attestkommunikationen i privat lægepraksis digitaliseres og der kan ske hurtigere sagsbehandling og så papirarbejdsgange og
postforsendelse elimineres.
Deltagere:
• PLO og FAPS
• Forsikring & Pension
• Kommunerne
• Andre parter, som får udarbejdet attester fra almene og speciallæger.

Leverandør:
• EG Digital Welfare
• SYNLAB
• Lægesystemleverandørerne

Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/dynamiske-blanketter
Projektstatus
Alle kommuner, Udbetaling Danmark og 47 forsikrings- og pensionsselskaber (FP-selskaber) sender digitale attestanmodninger til almen og speciallæger via MedCom’s standard for Den Dynamiske Blanket og Den Gode Blanketservice.
Attestanmodningerne hentes af lægesystemerne via blanketservere hos EG Digital Welfare og SYNLAB som har aftaler med de parter, som ønsker at rekvirere digitale attester hos lægerne.
Aktuelt arbejdes der på at digitalisere kørekortattester og attester ifm. lokofører og taxikørekort.
De opdaterede standarder er implementeret i alle lægesystemer (endelig certificering udestår hos MyClinic) og hos
SYNLAB. EG Digital Welfare opdaterer til nyeste DDB standard inden udgangen af 2020.
Risikolog
Udbredelsen hos FP-selskaberne er baseret på en positiv businesscase for de enkelte selskaber. Der er indtil nu tilslutning fra 47 FP-selskaber med i alt ca. 900 brugere. Udbredelsen hos FP-selskaberne er ikke fuldstændig, hvilket
betyder at lægerne oplever at skulle opretholde papirarbejdsgange ift. mange FP-anmodninger.

Overblik

Figur 2 Godkendte systemer
Udbredelsesstatistik for FP og LÆ-anmodninger se:
https://www.medcom.dk/statistik/l%C3%A6-blanket og https://www.medcom.dk/statistik/fp-statistik
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Basisaktiviteter

Fælles Sprog III udvekslingsdatasæt /
Fælles Faglige Begreber
Dato: September 202020

Kontaktperson: Dorthe Skou Lassen/Jeanette Jensen

Formål:
Fælles Sprog III er en kommunal standard og metode for sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation, som samtlige kommuner har skullet implementere, på baggrund af økonomiaftale. Den første version af Fælles Sprog III dækker servicelov og sundhedslovens område indenfor hjemmehjælp, hjemmesygepleje og træning efter servicelov. I
2019 blev FSIII metoden udvidet til også at omfatte træning efter sundhedsloven (SL §140) og forebyggelse og
sundhedsfremme (SL§119).
Til brug for udveksling af data mellem kommuner ved borgerens midlertidige eller permanente flytning har MedCom
udviklet et FSIII udviklingsdatasæt, som en XML-standard (FS3UDV. Standarden er baseret på den første version
af Fælles Sprog III.
Fælles Faglige Begreber er en standardisering af de socialfaglige begreber, som anvendes på handicap og udsatte voksenområdet. Projektet skal sikre sammenhæng på tværs mellem myndighed og udfører. Til brug for dataudtræk og udveksling er det planlagt at MedCom skal udvikle den tekniske standard.
Deltagere:
KL / KOMBIT
MedCom

Leverandør:
Kommunale EOJ-leverandører
Leverandører er socialfaglige systemer i kommuner

Læse mere om projektet
https://www.medcom.dk/projekter/faelles-sprog-iii og http://fs3.nu/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/faelles-faglige-begreber/
Projektstatus
Fælles Sprog III udvekslingsdatasæt
Der er enkelte kommuner, som endnu ikke har implementeret Fælles Sprog III. En enkelt kommune har meddelt at de
er klar til at anvende FSIII udvekslingsdatasættet.
Fælles Sprog III er afsluttet som projekt i KL og proces med overdragelse af vedligeholdelse og drift til KOMBIT er i
gang.
Næste version af Fælles Sprog III (§140 træning og §119 Sundhedsfremme og forebyggelse) er nu afklaret og dokumenteret fra KL, men er endnu ikke understøttet i EOJ systemerne. Den nye version af Fælles Sprog III forventes at
medføre et behov for opdatering af standarden til udvekslingsdatasættet.
Fælles Faglige Begreber – uddatasæt til indberetning
KL og Socialstyrelsen samarbejder om Fælles Faglige Begreber og den reviderede Voksenudredningsmetoden (VUM
2.0) og har etableret forum til dialog med it-leverandørerne.
Det er planen at MedCom udvikler den tekniske standard forventeligt i FHIR format fremfor det tidligere aftalte OIOXML format til dataudtræk af Fælles Faglige Begreber. Der er kvartalsvis koordineringsmøder mellem KL og MedCom senest 1. september 2020, KL er i afklaringsproces på FHIR format som del af fælles kommunal infrastruktur.
Der er samarbejdsfora mellem KL og MedCom ift. udarbejdelse af FHIR test værktøjer og modernisering af infrastrukturer.
Risikolog
Forsinket understøttelse af ny version af Fælles Sprog III i EOJ-systemer. Lille/ingen ibrugtagning af FSIII UDV version 1.0 i praksis mellem kommuner.

Overblik FSIII UDV
EOJ leverandør
Nexus/ KMD

Ansøgt om certificering
x

Status

Dato for godkendelse
12. februar 2019

DXC Vitae/ DXC Technology
Columna Cura/Systematic
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Basisaktiviteter

Hjemmepleje - sygehus kommunikation
Dato: September 2020

Kontaktperson: Jeanette Jensen

Formål:
Understøttelse af sundhedsaftaler om patientovergange mellem kommuner og sygehuse gennem MedComs hjemmepleje-sygehusmeddelelser.
MedCom arbejder med følgende basisaktiviteter i relation til hjemmepleje-sygehuskommunikationen:
•
Statistik for anvendelsen i regioner og kommuner
•
Model for mapning af Fælles Sprog III data til indlæggelsesrapporten
•
Generelle råd og vejledning
•
Principper for udvidet anvendelse til psykiatri og socialområdet
•
Fejludredning ved behov
•
Test og certificering af nye IT-leverandører
Deltagere:
Alle regioner og kommuner

Leverandør:
Alle EOJ og EPJ leverandører

KOMBIT
Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/hjemmepleje-sygehus
Projektstatus
MedCom har i samarbejde med kommuner fra KKR digitaliseringsnetværket og KL udarbejdet en løsningsmodel for
mapning af Fælles Sprog III data til indlæggelsesrapporten. Målet er at sikre at centrale data omkring borgerens helhedssituation medtages i den nuværende version indlæggelsesrapporten, uden at det er påkrævet at EPJ-systemerne
opdateres. Løsningsmodellen er blevet tilpasset efter høringsrunder i hjemmepleje-sygehusgruppen og DaSys i 2019.
I samarbejde med KL er det foreslået at løsningsmodellen afprøves i mindre skala i Region Nordjylland og de nordjyske kommuner for at opnå erfaringer før evt. national udbredelse. Som forberedelse hertil er der primo 2020 afholdt
videomøder med de nordjyske kommuner (8 ud af 11 kommuner) og deres respektive EOJ-leverandører. Der var fra
alle nordjyske kommuners side usikkerhed omkring princippet om at blokere for mapning af data til de sygeplejefaglige problemområder, hvis der er i forvejen, findes data her (FSIII helbredstilstande). Der er indsamlet eksempler på
indlæggelsesrapporter, hvor mapningsmodellen anvendes uden blokering for at sikre bedst mulige beslutningsgrundlag og udarbejdet et oplæg til møde i hjemmepleje-sygehusgruppen, som afholdes den 15. september (udsat fra maj
måned grundet corona).
KOMBIT beskedfordeler 1.0 løsning er godkendt til modtagelse af sygehusadviser, som sikrer modtagelse ad is hos
EOJ, samt SAPA (Kommunernes Sags og Partsoverblik). Omlægning til modtagelse af sygehusadviser gennem
KOMBITs beskedfordeler forventes implementeret inden udgangen af 2020. EOJ systemparathed til modtagelse af
meddelelser gennem KOMBITs beskedfordeler var kontraktligt (gennem aftalesystem SKI 2.19) forventet parat 1.
kvartal 2020, men er forsinket hos alle EOJ leverandører.
MedCom sikrer koordination og sammenhæng mellem ønsker til modernisering af advis-kommunikationen og hjemmepleje-sygehusmeddelelserne.
Risikolog
Nye it-systemleverandører på socialområdet (EG Sensum, Domus ex.) er afhængige af, at EPJ understøtter forsendelsesprincipper om udvidet anvendelse af hjemmepleje-sygehusmeddelelserne.
Forsinket proces for beslutning om mapning af Fælles Sprog III data til indlæggelsesrapporten.

Overblik
Beslutning om mapning af Fælles Sprog III data til indlæggelsesrapporten tages på hjemmepleje-sygehusgruppens
møde den 15. september.
Modtagelse af sygehusadviser kræver udvidet scope af KOMBIT beskedfordeler, opgaven skal bestilles af KL overfor
KOMBIT, men afventer fortsat.
Ved anvendelse på psykiatri og socialområdet er der udarbejdet fælles principper:
Principper for udvidet anvendelse til Psykiatri og socialområdet (godkendt i MedCom styregruppe marts 2019).
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Basisaktiviteter

Sundhedsjournal: Bidrag til systemforvaltning
Dato: September 2020

Kontaktperson: Jens Rahbek Nørgaard

Formål:
E-Journal og Labsvarportalen er to vigtige datakilder i Sundhedsjournalen, som foruden journaldata og labsvar bl.a.
også viser aftaler samt data fra FMK og røntgenbeskrivelser. Region Nordjylland er fællesregional systemforvalter for
E-Journalen, Labsvarportalen og Sundhedsjournalen, og ønsker at MedCom bidrager med følgende opgaver:
• Deltagelse i Sundhedsjournalens Forretningsstyregruppe og Brugergruppe
• Vedligeholdelse af SUP-standarden (herunder test og
certificering af dataaftagere og dataleverandører)
• Monitorering og leverance af ledelsesinformation ifm.
udbredelsesaktiviteter
• Test og certificering af visning af data i Labsvar-portalen

• Facilitering af fællesregional auditering af anvendelsen
af E-Journal/Labsvarportal, herunder videreudvikling og
kvalitetssikring af Behandlings Relations Servicen (BRS)
på NSP hos SDS
• Udbredelse af Sundhedsjournal på privathospitaler og i
speciallægepraksis
• Generel rådgivning og formidling af opsamlede erfaringer i forhold til udbud, drift, videreudvikling og informationssikkerhed

Deltagere:
Leverandør:
Region Nord, Region Midt, Region Syd, Region Sjælland, Region Nordjylland, Netcompany, CGI, DMDD, sundRegion H, Danske Regioner, Sundhed.dk, RSI, SDS,
hed.dk m.fl.
PLO, Danske Patienter og MedCom
Læse mere om projektet: http://medcom.dk/systemforvaltning/sundhedsjournale-journal
Projektstatus
Driften af Sundhedsjournal – herunder E-Journal og Labsvarportal kører stort set stabilt og der er stor anvendelse af
løsningerne på sundhed.dk – hvor der især er en overraskende stor anvendelse fra praksislæger og speciallæger.
Der har især i forbindelse med Corona været en eksplosiv udvikling i antallet af borgeropslag på Labsvarportal.
Det nye administrationsmodul til E-Journal som understøtter håndtering af samtykke, spærring, dataleverance, monitorering og auditering bliver løbende udviklet med nye faciliteter bl.a. et statistikmodul som MedCom har adgang til.
Sundhedsdatastyrelsen har oprettet en brugergruppe for BRS (Behandlings-Relations-Service) og MinSpærring på
NSP. MedCom og FSA for Sundhedsjournal deltager i begge grupper og grupperne mødes 4 gange årligt.
MedCom er nu projektleder på 7 delprojekter i Sundhedsjournal version3 projektet – se dette andetsteds.
Det har vist sig at BRS ikke (aldrig) har kunnet validere behandlingsrelation på basis af afregninger ift. almen praksis
og speciallægepraksis’ anvendelse. Denne fejl er nu rettet, og der kan nu fremover filtreres i brevudsendelse til borgere som har fået foretaget opslag fra praksis og speciallægepraksis.
Risikolog
• Sundhed.dk har indskrænket deres udviklingsteam så det ikke er plads til så mange opgaver. Ligeledes at sundhed.dk presset på de specifikke Corona betingede ændringer der kommer løbende under epidemien
• Sundhed.dk’s statistiksystem fungerer ikke, så der er ikke fuldt overblik over klinikeres og borgeres anvendelse af
Sundhedsjournalens forskellige datakilder
• Ifm. regionernes overgang fra LPR2 til LPR3 primo 2019 er data fra Region Midt blevet vist på en uhensigtsmæssig
måde som forvirrer brugerne. Region Midt efterlyser en løsning på problemet
• I april 2022 april 2022) skal alle hospitaler og privathospitaler overgå til SOR-baseret registrering. Dette betyder at
E-Journalen skal klargøres til modtagelse og visning af SOR-baserede data og præsentationen skal ændres fra at
basere sig på LPR2 til LPR3
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Basisaktiviteter

WebReg Brugergruppe
Dato: September 2020

Kontaktperson: Marianne Broholm

Formål:
Formålet med Brugergruppen er at understøtte videreudviklingen af WebReq ved at indsamle, behandle og prioritere
indkomne ændringsønsker og ved at supplere med nye funktioner.
Deltagere:
De 5 laboratoriespecialer, PLO-rep., SSI, Datakonsulenter, FSA for Lab.svarportal, Rep. fra de 5 regionale erfagrp., Bioanalytikere fra praksis

Leverandør:
Synlab

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/laboratoriemedicin/laboratoriemedicinprojekter-fra-tidligeremedcom-perioder/1-webreq
Projektstatus
Brugergruppen mødes 2 gange årligt (januar og august) og aftaler udvikling for næste release. Der udgives ny
WebReq release i juni og december.
I 2020 vil der være fokus på udvikling og modernisering af WebReq.
Synlab har sat et stort arbejde i gang med modernisering af brugergrænsefladen. Arbejdet er startet op og vil foregå i
hele 2020. Brugeradfærd undersøges for at understøtte arbejdsgange bedst muligt. Der kigges på mulighed for at
lave brugerprofiler med forskellige rettigheder og forskellige opstartsmenuer. Det er ønsker, der er kommet fra flere
sider – senest fra Nordsjællands hospital i forbindelse med samarbejde med kommunerne om blodprøvetagning i eget
hjem. Udviklingsarbejdet laves i tæt samarbejde med brugergruppen.
Samtidig med modernisering udvikles stadig nye funktioner efter ønsker fra brugerne, dog vurderes hvert ønske i forhold til om det skal udvikles nu eller kan vente og tages med i den nye version af WebReq.
I forbindelse med Coronapandemien bliver WebReq anvendt i de Nationale Testcentre og i de Regionale Podeklinikker. Det har betydet en del tilretninger og support, så den almindelige udvikling af WebReq er blevet forsinket. Den
planlagte opdatering af Webreq i juni 2020 blev aflyst og udviklingen laves først sammen med de udviklingstiltag, der
blev aftalt på brugermøde i august, til en samlet opdatering i december 2020.
Brugen af WebReq er voldsomt forøget under Coronapandemien. Til sammenligning var totalsummen i nedenstående
tabel 492.211 for juli 2019.
Der laves dog en mindre opdatering af WebReq i september, hvor det bliver muligt at anvende de nye rekvireringsgrupper, så de kan tages i brug, samtidig med at Laboratoriesvarportalen begynder at anvende de nye svargrupper.
Risikolog
Manglende test inden idriftsættelse af nye løsninger.

Overblik

Patologi

73419
52065
6320

51605
39907
3933

Reg. Hovedstad

Reg. Sjælland

Reg. Syddk.

81721
51192
5820

96130
94461
13093

SUM

Mikrobiologi

43012
28691
3128

SSI

Klinisk biokemi

Reg. Midt.

Juli
2020

Reg. Nordjylland

WebReq udbredelse (antal rekvisitioner modtaget fra praksis + hentet fra Hotel til regionens laboratorier)

254760

600647
266316
32294
899257
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Basisaktiviteter

PRO i praksissektoren
Dato: September 2020

Kontaktperson: Tina Aagaard Bjørnsholm

Formål:
Udbredelse og videreudvikling af WebPatient som fælles PRO-system hos de alment praktiserende læger.
Projektet blev i 2015 bestilt af Sundhed- og Ældreministeriet som led i Regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Projektet blev gennemført i perioden 2016 til 2019. I 2020 overgår projektet som
basisaktivitet i MedCom 11+ med formål at monitorere udbredelse og brug af WebPatient som PRO-system i praksis.
Deltagere:
Leverandør:
Borger/patient, alment praktiserende læger og personale, SynLab (tidligere DMDD)
PLO og de regionale datakonsulenter.
Læse mere om projektet: http://medcom.dk/projekter/pro-i-almen-laegepraksis
Projektstatus
•
•

Projektet er afsluttet i MedCom 31.12.2019 og overgået som basisaktivitet i MedCom 11+.
80% national udbredelse af WebPatient i almen praksis (august 2020).

Risikolog
•

Der er endnu ikke indgået aftale om ny driftsaftale for WebPatient efter 31.12.2019.
Leverandøren SynLab er i dialog med Danske Regioner, PLO og eKVIS/FAPS.

Overblik
Se evt. mere på - https://www.medcom.dk/statistik/patientrapporterede-oplysninger-pro-i-almen-praksis
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Standarder, test og certificering

Øvrige standarder
Dato: September 2020

Kontaktperson: Michael Johansen

Formål:
Denne monitorering beskriver de generelle aktiviteter som MedComs standardteam har, som ikke er nævnt under de
enkelte projekters monitorering.
• Vedligeholdelse af eksisterende standarder, ved løbende behov for ændringer.
• Test og certificering i anmodede testforløb
• Løbende rådgivning og afklaring af spørgsmål til standarderne.
Standardteam er ressourcemæssigt udfordret på, at samtidigt skulle vedligeholde den eksisterende portefølje af
EDI/XML/CDA standarder, og modernisere forsendelsen af FHIR meddelelser.
Deltagere:
Alle systemer med tværsektoriel interoperabilitet

Leverandør:
Alle

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/standarder
Standardopgaver
Modernisering fylder meget, sideløbende med den daglige basisaktivitet med analyse/afklaring af indrapporterede
observationer fra brugen af de eksisterende standarder.
CDA standarderne rummer mange aktiviteter, dels med nye CDA for resumé, stamkort og revidering af CDA for aftaler – i projekterne for samlet patientoverblik og IT løsning for gravide. Der er tilsvarende revidering af CDA for spørgeskemaer, aktuelt i spil ved FUT-projektet. Koordinering mellem alle CDA standarderne er ikke ukompliceret.
Nu CDA standarderne er ibrugtaget, rejser spørgsmålet om versionering sig, og herunder hvordan den obligatoriske
narrative tekst bør understøttes ved hentning af CDA dokumenter via XDS. Der udestår en afklaring og potentielt konsekvensrettelse i IT-systemerne, med tilhørende re-certificering.
FHIR standarderne er i god proces, hvor fokus er på ikke at introducere forskelle standarderne imellem, samt følge
internationale anbefalinger, så vidt muligt.
Generelt er aktiviteter for såvel udarbejdelse og revidering af standarder, som test og certificering, mere ressourcekrævende her under covid-19 pandemien. Skønt vi er varm fortaler for videomøder, så anvender vi mere tid på opgaverne, der afholdes flere videomøder end ellers, og forløbet strækker sig over en længere kalenderperiode.
Udfasning af EDIfact spilles ind i MedCom12 planlægningen, og tænkes koordineret med FHIR indfasningen.
Der følges månedligt op på negative kvitteringer, der forekommer i et stabilt niveau på ca. 10.000 om måneden. Fejlene skyldes fortrinsvis dels kendte fejl i nogle få systemer, dels forkerte SOR-registreringer. Der bør gøres ind særskilt indsats på af få reduceret dette antal negative kvitteringer.
Testopgaver
Den planlagte tredages testcamp for lægepraksis systemer d. 30. september, hvor hovedtemaerne er modtagelse af
speciallægeepikrise med anbefalet opfølgning, samt upload af aftaler til dokumentdeling i samlet patientoverblik, afviklet virtuelt grundet covid-19 pandemien. Det kan potentielt resultere i et forlænget testforløb, som i foråret.
Der pågår en del test af den kommunale henvisning til akutbehandling (XREF22).
Ved certificering af CDA er der identificeret udfordringer ved samtidigt at teste IHE XDS infrastrukturen, herunder i
særdeleshed metadata registrering. MedComs testprotokoller indskrænkes til at sikre valide CDA. Der skal aftales en
fremadrettet proces for test af den nationale XDS infrastruktur, og hvordan metadata overføres fra CDA til XDS.
MedCom har udvidet kvalitetsstyringssystemet til også at omfatte øvrige test, hvor MedCom er testleder, og der testes
andet end MedComs standarder, fx forløbsplaner og RKKP-indberetning. Der anmodes om en hel del tests.
Risikolog
Der er tiltagende flere projekter der ønsker standarder udarbejdet eller revideret, hvilket udgør en ressourcemæssig
udfordring, for at kunne levere til de enkelte projekters tidsplaner. Standardteamets mest erfarne konsulent blev pensioneret i maj, hvilket giver et midlertidigt kapacitetsdyk, indtil de øvrige konsulenter er på omgangshøjde. Opgavemængden afspejler ikke denne overgang, hvorved der fx kan opstå ventetid for testforløb.
Det er problematisk at IT-systemer anskaffes til et område de ikke er godkendt til, samt at eksisterende IT-systemer er
uvildige til at rette konstaterede fejl, eller idriftsætter funktionalitet inden aftalt skæringsdato.
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Systemforvaltning

Systemforvaltning af SDN, VDX og KIH
Dato: September 2020

Kontaktperson: Lars Hulbæk

Formål:
MedCom har systemforvaltningssansvaret for 3 fællesoffentlige sundheds-it-infrastrukturer. Det drejer sig om Sundhedsdatanettet (SDN), Videoknudepunktet (VDX) og hjemmemonitoreringsdatabasen (KIH).
Systemforvaltningsopgaven dækker bl.a. følgende områder:
•
Drift, vedligehold og udvikling af de 3 fællesoffentlige sundheds-it-systemer.
•
Support, rådgivning, samarbejde og dialog med organisationer.
•
Kontraktstyring og leverandørsamarbejde.
•
Kvalitetssikring af informationssikkerhed med afsæt i sikkerhedstandarden ISO27001:2013.
•
Administration og sekretariatsbetjening af bl.a. styregruppe og brugergruppe.
Leverandører:
• SDN: TDC NetDesign og Netic
• VDX: TDC NetDesign og Netic
• KIH: Region Nordjylland og OpenTeleHealth
Læse mere om systemforvaltning i MedCom: https://www.medcom.dk/systemforvaltning
Status
Driftsstatus resumé
• Driften af SDN og KIH har været stabil den sidste periode – og de aftalte servicemål er indfriet og der har ikke
været major incidents
• VDX: Den 28. maj 2020 resulterede netværksproblemer i dårlig videokvalitet i tidsrummet mellem kl. 9 - 11
for ca. 1/3 del af VDX-brugerne. Baggrunden var en fejl på en ud fra 4 linjer hos VDX-leverandøren. Redundansen slog ikke igennem, da fejlen angik pakketab - og altså ikke et nedbrud på linjen
Monitorering resumé
• SDN: Baggrunden for den kraftige stigning i antal transaktioner fra maj 2020. Sundhedsdatastyrelsen undersøger baggrund. Årsagen til de øgede trafikmængder forventes at være LPR3.
• VDX: Der er sket en kraftig stigning i antallet af videokonferencer som følge af Corona-krisen. Denne stigning
er toppet og aktuelt ses en stabilisering og lavere anvendelse.
•

VDX-KPI’erne er blevet præciseret og øget i antal. 2 KPI’er beskriver udviklingen i anvendelsen af VDX ved
at monitorere antallet af videomøder og videokald i VDX. 2 KPI’er beskriver og følger udviklingen i kapaciteten i VDX – og fra og med marts differentieret i licenser og servere / hardwareressourcer.

•

Læs mere om driftsstatus og monitorering: SDN, VDX og KIH.

•
•
•

Større gennemførte udviklings- og vedligeholdelsesaktiviteter
KIH XDS Repository er idriftsat
De 2 første dataleverandører til KIH XDS Repository er testet og certificeret

Større gennemførte årshjuls- og informationssikkerhedsaktiviteter
Skabelon for KIH-databehandleraftale er tilgængelig på MedComs hjemmeside
Skabelon for VDX-databehandleraftale er godkendt mhp. implementering med ny VDX-kontrakt
Milepæle
1 VDX/SEB-login er testet og idriftsat
2 Integration til VDX-API i MitSygehus-driftsinfrastruktur er implementeret
3 VDX-API Booking-plugin til Outlook er udviklet
4 Driftsomlægning af VDX API (del 1) er gennemført
5 KIH Databasen er migreret til KIH XDS Repository
6 VDX-udbud er afklaret og gennemført
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Internationale aktiviteter

Internationale aktiviteter
Dato: September 2020

Kontaktperson: Mie Hjorth Matthiesen

Formål:
At høste internationale erfaringer til gavn for MedComs kerneopgaver og samtidig bidrage med vores viden til internationale samarbejdspartnere med henblik på at:
•
•
•
•
•
•

Styrke Danmarks position på den internationale arena samt positionere dansk sundheds-it.
Danne konsortium sammen med andre danske samt udenlandske partnere
Identificere match mellem danske projekter/aktiviteter og mulige EU-projekter
Nyttiggøre erfaringer og resultater fra aktuelle og afsluttede projekter
Formidle og opsamle erfaringer på europæisk og nordisk niveau
Arrangere og deltage i formidlingsaktiviteter med internationalt sigte

Deltagere:
Europæiske partnere

Leverandør:
Ingen er involveret pt.

Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/internationale-aktiviteter
Projektstatus
Internationale projekter
MedCom deltager ikke aktuelt i internationale projekter.
Rådgivning
•
•

•

MedCom er inviteret til at fungere som ekstern konsulent og rådgiver for HIQA i Irland i deres arbejde med at
evaluere implementeringen af deres henvisningsstandard. Opgaven finansieres 100% af HIQA. Projektet er
pt. sat i bero pga. Corona.
Gennem EHTEL, fungerede MedCom i 2018 som rådgiver for Tjekkiets sundhedsministerium i forbindelse
med en analyse af etableringen af et e-sundhedskompetencecenter. MedCom er nu inviteret med som teknisk rådgiver i 2020-2022, hvor centeret skal etableres i praksis. Opgaven er finansieret af DG Reform (EC)
og medfører ingen udgifter for MedCom. Opgaven er pt. sat i bero pga. Corona.
MedCom er med i samarbejdet mellem Danmark og Mexico på det telemedicinske område.

Netværk
MedCom deltager i både internationale og nordisk netværk til udveksling af erfaringer mellem kompetencecentre:
•
•
•

MedCom er qua standardteamet aktive i det nordiske netværk med henblik på erfaringsudveksling omkring
brug af FHIR.
MedCom er medlem af EHTEL og besidder en bestyrelsespost. Fokus i EHTEL er på de sundheds-it emner,
der spirer hos både private og offentlige aktører, og giver mulighed for netværksdannelse på tværs af Europa
og organisationstyper.
MedCom er aktiv i det nordiske eHealth netværk, hvor man 1-2 gange årligt mødes mhp. erfaringsudveksling
og national status på sundheds-it i alle de nordiske lande.

Risikolog
•

Da MedCom ikke er aktiv i internationale projekter, er vi mindre synlige på den internationale scene. Det kræver derfor at vi er mere udadvendte i vores kommunikation og dyrker det internationale netværk for ikke at
blive glemt. MedCom har desuden fortsat fokus på relevante programmer og ansøgninger, hvor der er en
relevant rolle for MedCom i forhold til specialistviden og benefit.

Overblik
Intet at vise

75

Overordnet MedCom-monitorering september 2020
Alle meddelelser pr. måned 1994-2020

Sygehusmeddelelser pr. måned 1992-2020

Lægemeddelelser pr. måned 1992-2020

Kommunemeddelelser pr. måned 2007-2020

E-journal opslag pr. måned 2004-2017

Hotelkommunikation pr. måned 2003-2020
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