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Indledning
Denne rapport er resultatet af kortlægning af behov for kommunikation ved hjælp af MedCom
standarder på psykiatriområdet, som MedCom har foretaget i samarbejde med kommuner og
Regioner i efteråret 2012. MedCom kommunikation på psykiatriens område rækker ind over helt
nye områder i forhold til traditionel sundhedskommunikation, nemlig social, arbejdsmarked og
retsvæsen.
I regeringsgrundlaget for 2011 er psykiatrien udpeget som et indsatsområde og
sundhedsministeren har nedsat et udvalg om psykiatri, som skal komme med forslag til
forbedringer indenfor den psykiatriske behandling. Udvalgets arbejde forventes klar medio 2013.
Også i 2. generations sundhedsaftaler fra 2011-2014 er indsatser overfor mennesker med psykiske
lidelser et obligatorisk delområde og det tværsektorielle samarbejde skal generelt understøttes af
digital kommunikation, hvor denne er relevant.
Flere regioner er derfor langt med det forberedende arbejde og beskrivelser på området og i
mange kommuner er digitalisering af psykiatri og handicapområdet i gang. Området har været
præget af manglende fælles metode og it-understøttelse. KL har derfor igangsat et DHUV 1projekt
med henblik på at styrke it-understøttelsen af myndighedsområdet med bl.a. fælles
kravspecifikation via KOMBIT. DHUV projektet er dog begrænset til myndighedsdelen på området.
Anvendelse af MedCom standarder på psykiatriens område er også efterspurgt af både MedComs
styregruppe og flere regioner, da denne kommunikationsform endnu stort set er begrænset til
somatikkens område. Ligeledes er MedCom standarderne udviklet, testet og anvendt i somatisk
kontekst og der er derfor behov for at afklare om standarderne er anvendelige og dækkende for
de kommunikationsbehov, der er mellem sundhedsvæsenets parter omkring den psykiatriske
patient.
Fra 1. januar 2013 indføres reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af
rehabiliteringsteam, ressourceforløb, flexløntilskud og det indebærer forpligtende tværsektorielt
samarbejde og opbygning af rehabiliteringsteam i kommunerne. Dette forventes at medføre øget
fokus og behov for tværsektoriel kommunikation, såvel internt i kommunen og på tværs af
kommuner og regioner. 2
I Danmark er der en stigning af mennesker med psykisk sygdom 3 og det er der flere årsager til.
Samfundet ændrer sig og mange har travl og stresset hverdag, som bl.a. kan medføre angst og
depressionstilstande. Samtidig kan et øget behandlingstilbud og mere information til borgeren få
flere til at henvende sig for at få hjælp.
I MedCom 8 programmet er beskrevet at MedCom i 2012 foretager en kortlægning af området og
har fokus på udbredelsesaktiviteter 2013.

1

Under projektet Digitalisering af Handicappede og Udsatte Voksne området (DHUV) er en fælles
voksenudredningsmetode færdigudviklet (Socialstyrelsen).KOMBIT står nu for fælles udbud og kravspecifikation til itunderstøttelse af området. Se http://www.kl.dk/Social-service/DHUV-id98065/
2
http://bm.dk/upload/BEM/Files/Dokumenter/Publikationer/2012/Reform_af_foep_fleks.pdf
3
En psykiatri i verdensklasse, Danske Regioner, 2009 og Danmarks statistik
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Resultat
Kortlægningen viser at der er et stort uopfyldt behov for kommunikation på tværs af sektorerne i
forhold til psykiatriområdet. Der er stor interesse fra både regional og kommunal side i at der
iværksættes tiltag, som tilskynder it-kommunikationen ved hjælp af MedCom standarder.
Der er en række eksisterende MedCom standarder, som kan anvendes uden tilpasninger, mens
der i forhold til kommunikation ved indlæggelse og udskrivelse mellem kommune og sygehus er et
behov for, at de nuværende ”hjemmepleje-sygehus standarder” tilpasses til anvendelse for en
patient/borger med psykiske/sociale problemer. Derudover viser kortlægningen, at der er et
behov for at udvikle nye standarder til understøttelse af kommunikation af de lovpligtige
udskrivningsaftaler og koordineringsplaner for den psykiatriske patient.
Kommunerne efterspørger de automatiske indlæggelses og udskrivningsadviser på andre områder
end det traditionelle hjemmepleje område, dvs. på misbrug, socialpsykiatriske bosteder m.v. Dette
er i dag kun muligt såfremt der anvendes samme fagsystem på området og MedCom har i
samarbejde med KOMBIT og it-leverandører taget initiativ til sammen at se på, hvordan en
løsningsmodel for fordeling af adviser til flere fagsystemer kan se ud. De automatiske adviser
fungerer som triggere af hjemmepleje-sygehus standarderne, og er derfor vigtige at etablere for
det videre tværsektorielle it-samarbejde ved indlæggelse og udskrivelse.
Kortlægningen viser også at it-understøttelsen i kommuner og regioner er præget af en meget stor
variation i anvendelse af systemer, men at der er tendenser til en samling af flere dele af
områderne. I kommunerne sker det bl.a. som følge af krav om indberetning til Danmarks Statistik
og fordi fælles metodesæt i myndighedsafgørelsen for handicappede og udsatte voksne vinder
frem. Kortlægningen viser også at der er store forskelle i sprog og begreber på tværs af regioner og
kommuner. Arbejdet med rehabiliteringsteams i kommunerne kan betyde en ændret organisering,
andet behov for fagsystemer, samt ændret adgang til systemer på tværs af fagområder.
Ud fra kortlægningen tegner sig tre MedCom projektspor for fremtidig udbredelse af MedCom
kommunikation:
1. Implementering af eksisterende MedCom standarder
2. Tilpasning af hjemmepleje-sygehus standarder
3. Udvikling af nye standarder
På baggrund af kortlægningsarbejdet og denne rapport indstilles til MedComs styregruppe at
iværksætte ovenstående projektspor.
Løsningerne til elektronisk kommunikation på disse nye områder i sundhedsvæsenet/socialvæsnet
bør indebære grundlæggende overvejelser og beslutninger om deling af data eller forsendelse af
data, hvor nye muligheder f.eks. brug af den Nationale Service Platform, NSP kan tænkes ind.
MedCom aktuelt arbejder med teknologisk fremtidssikring af MedCom kommunikationen, på sigt
bør kommunikationen indenfor psykiatriområdet omlægges og/eller koordineres med både
ændringer i MedCom kommunikation og nationale løsninger.
4

Kortlægningens omfang og metoder
Kortlægningen har taget udgangspunkt i materiale og opgørelser, som allerede er udarbejdet af
regioner og kommuner, erfaringer fra DHUV arbejdet, forespørgsler hos relevante parter indenfor
området. Derudover indhentes relevante oplysninger fra stat, regioner og kommuners
hjemmesider og Sundhedsstyrelsen. For at undersøge konkret anvendelse aktuelt er opslag i
databasen for kommunestatistik, http://medcom.medware.dk anvendt. Derudover er der afholdt
3 workshops den 29. oktober, 21. november og 11. december 2012 med deltagere fra regioner og
kommuner, som repræsenterer både it og psykiatriområdet. Se liste med deltagere i bilag 1.
Kortlægningen omfatter dels et overblik over de områder, som er omfattet af psykiatrien på det
kommunale og regionale område og dels de kommunikationsveje, der imellem parterne. Dernæst
status for digitalisering i regioner og kommuner på områder indenfor psykiatrien. Kortlægningen
fokuserer på de asynkrone MedCom meddelelser med hensyn til:
• Faktuel konkret anvendelse
• Potentiel anvendelse
• Vurdering af behov for tilpasning af nuværende standarder
• Vurdering af behov for nye standarder
I MedCom8 er telepsykiatri et selvstændigt projektområde og telemedicin området er derfor ikke
omfattet af denne kortlægning.

Psykiatri i kommuner
Kommunale opgaver og ansvar på psykiatriområdet
Efter kommunalreformen i 2007 har kommunerne haft ansvar for det sociale område på såvel
myndighed, behandling og finansieringsniveau. Derudover overtog kommunerne de tidligere
amters sundhedsopgaver for misbrug og alkoholbehandling og fik også ansvar for den samlede
beskæftigelsesindsats. Ofte omfatter indsatsen overfor en psykisk syg borger flere
forvaltningsområder i kommunerne og det medfører stort behov for koordinering områderne
imellem. Der er stor variation i hvordan kommunerne har organiseret det sociale område. I mange
kommuner er socialpsykiatrien organiseret som en del af handicapområdet. Kommunerne skal
tilgodese behov som følger af psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale
problemer, som lovmæssigt er beskrevet i Serviceloven, se nedenstående fakta boks. Derudover
varetager kommunernes også omsorg og opgaver overfor udsatte børn/psykisk syge børn og unge.
Der er derfor meget stor bredde i de kommunale opgaver og ansvarsområder på psykiatriområdet
og området er også præget af mange forskellige måder at organisere opgaverne på. Det skal
bemærkes at regionerne fortsat driver flere socialpsykiatriske botilbud og
misbrugsbehandlingscentre, som følge af at kommunerne ikke har hjemtaget alle områder.
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Fakta boks fra DSI rapport, Opgaveudvikling på psykiatriområdet, 2011, side 18.
Personlig hjælp, omsorg og pleje
§ 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde
1) personlig hjælp og pleje
2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og
3) madservice.
Stk. 2: Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan
udføre disse opgaver.
Stk. 3: Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter § 79.
Stk. 4: Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en
demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for
fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter).
Kontaktpersonordninger
§ 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til
udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
§ 99: Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med
sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale
problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud
§ 103: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under
folkepensionsalderen, jf. § 1 a i Lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde
beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter
anden lovgivning.
Stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer
med særlige sociale problemer.
§ 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til
opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
Botilbud
§ 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidig ophold i boformer til personer, som på
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har
behov for det.
§ 108: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende
ophold, til personer, som på grund af betydeligt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje,
omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
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Aktører og enheder i den kommunale psykiatri
De væsentligste aktører og enheder i den kommunale psykiatri er listet op her:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myndighedsenhed på socialpsykiatri, handicap, udsatte voksenområdet
Væresteder
Botilbud
Beskyttet beskæftigelse
Bostøtte og opsøgende kontaktpersoner
Hjemmesygeplejen
Misbrugscenter
Jobcentre
Børn og ungeforvaltning, herunder familieafdeling, og sundhedspleje, PPR (Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning)

På landsplan var der i 2011 godt 23.000 døgnpladser til voksne handicappede og sindslidende.
Pladser til borgere med handicap udgør to tredjedele af alle pladser, mens pladser til sindslidende
udgør hver tredje. De kommunale bosteder udgør over 70 % af pladserne, mens de øvrige er
private eller drevet af regionerne. 4
I bilag 4 findes detaljeret visning af de forskellige enheder og kommunikationsveje, der er mellem
kommunale enheder.

Dokumentation og metoder
Fælles metoder og dokumentation for kommunernes sagsbehandling og myndighedsafgørelser på
det sociale område har været efterspurgt længe. Der er derfor under KL’s DHUV projekt
(Digitalisering på Handicap og Udsatte Voksen området) udviklet en fælles
voksenudredningsmetode (Socialstyrelsen, 2011 og 2012). Til it- understøttelse af metoden er der
udviklet fælles kravspecifikation til it- leverandørerne, som i daglig tale kaldes ”DHUV”. Som led i
bedre dokumentation følger også krav om systematisk indberetning af oplysninger om ydelser,
tilbud og målgrupper på handicapområdet til Danmarks Statistik på individniveau. Alle kommuner
er orienteret om krav om indberetning fra 2013, som dog er udsat til 1. juli 2013 5. Med dette får
kommunerne en øget interesse i at sikre digitalisering af det sociale område, dels ved at kunne
understøtte de arbejdsgange i Voksenudredningsmetoden (VUM) og dels ved at sikre automatisk
indberetning til Danmarks Statistik. De fleste store it-leverandører på det sociale område har
tilføjet understøttelse af DHUV til deres produktportefølje som noget nyt, efterår 2012. Som følge
heraf er den praktiske implementering af de nye systemer efter DHUV stadig begrænset til meget
få kommuner. Kortlægningen af it- systemer i kommunerne viser at mange kommuner er i
afklaringsfase mht. til valg af it-system som understøtter DHUV (bilag 5). Danmarks Statistik har
derfor fra 2013 også åbent for en manuel indberetningsløsning.
4
5

Botilbudsområdet: HVEM – HVAD – HVOR, KREVI 2012
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/de-nationale-dokumentationsprojekter/handicap.aspx
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It systemer i psykiatrien i kommunerne
Detaljeret kortlægning af kommunernes it-systemer er med som bilag til denne rapport. Den viser
at it-understøttelse på psykiatriens område endnu ikke er fuldt implementeret i alle kommuner og
at der lokalt, fx bosteder mange tilfælde ikke anvendes it. Dette understøttes også i den
undersøgelse som studerende ved Aalborg universitet Pia Wisbøl og Ulla Frostholm har lavet om
e-kommunikation på psykiatriens område. Kortlægningen viser også at der er en stor variation af
forskellige systemer i kommunerne og at mange kommuner overvejer at få fælles platform, som
kan rumme de forskellige områder i ét system.
På myndighedsområdet indenfor psykiatri området anvendes i dag overvejende ESDH systemer,
men mange kommuner planlægger at indføre it-systemer, som understøtter DHUV og automatisk
levering af data til Danmarks Statistik. DHUV er udviklet til og anvendes på myndighedsområdet
indenfor psykiatri og handicap. Nogle it-systemer har både en myndighed og udfører del, mens det
for andre er adskilte it-systemer.
En optælling via MedCom kommunestatistikdatabasen viser, at 16 kommuner har eget
lokationsnummer til MedCom kommunikation tilknyttet social, handicap, misbrugs området med
aktiv kommunikation aug. -sept. 2012. De MedCom standarder som modtages og sendes af de 16
kommuner er: Receptfornyelse, Recept, Epikrise, Laboratoriesvar, Sygehushenvisning,
Korrespondance. Antallet af meddelelser er dog relativt få. På grund af det lave antal meddelelser
står det ikke helt klart, om der er tale om reel drift eller test, pilottest eller fejl.

Psykiatri i Regioner
Regionale opgaver og ansvar på psykiatriområdet
Både regioner og kommuner løser opgaver for personer med sindslidelse. Regionerne har ansvaret
for den psykiatriske behandling og stiller psykiatriske sygehuse og ambulant psykiatri til rådighed,
ligesom regionerne har ansvaret for at sikre tilbud om behandling hos praktiserende læger og
speciallæger.
Siden amterne i 1976 overtog psykiatriområdet, har der været fokus og satsning på den ambulante
behandling, så den psykiatriske behandling i størst muligt omfang kan foregå lokalt. Det har haft
betydning for opbygningen af ambulant psykiatrier/distriktspsykiatrier 6 og socialpsykiatrien, som
støtter patienten i hverdagen, udenfor indlæggelse. Det har medført, at sengepladser er nedlagt,
og antallet af ambulante ydelser steget. Efter kommunalreformen i 2007 driver regionerne fortsat
flere sociale døgninstitutioner.
I regionerne er der forskellige behandlingstilbud for den psykiatriske patient. Den praktiserende
læge fungerer i stadig stigende grad som tovholder for den psykiatriske behandling sammen med
Distriktspsykiatrien er en decentral organisationsform for psykiatrisk sygdomsbehandling (diagnosticering,
behandling og pleje) som rummer et ambulant, tværfagligt behandlingstilbud, er etableret lokalt, dvs. i det geografiske
optageområde og har et tæt samarbejde med andre berørte sektorer.

6
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tovholder funktionen for den somatiske patient. Derudover er der praktiserende
speciallæger/psykiatere og privatpraktiserende psykologer. Distriktspsykiatrien/den ambulante
psykiatri leveres af en tværfaglig gruppe af behandlere, som både har udkørende teams og
behandling i de ambulante psykiatriske enheder.
I sygehusregi er psykiatrien opdelt i to specialer voksenpsykiatri og børn & ungespsykiatri.
Indenfor hvert speciale i behandlingspsykiatrien findes flere diagnosespecialiserede enheder, fx
retspsykiatri, misbrug, oligofreni, spiseforstyrrelser, selvmordstruede, traume og torturoverlevere,
gerontopsykiatri. Det er forskelligt i de enkelte regioner, hvordan de har organiseret sig,
ovenstående er et udpluk af specialer. Hver afdeling kan have lukkede afsnit, skærmede afsnit og
åbne afsnit. Endelig er der den psykiatriske skadestue/akutmodtagelse, som i modsætning til
somatiske skadestuer, tilbyder overnatning. Region Midtjylland har ikke psykiatriske skadestuer,
men lægevisiterende enheder.
Samtidig med satsningen på den ambulante psykiatri, foregår en øget specialisering indenfor
psykiatrien. Størsteparten af patientbehandlingen skal foregå på hovedfunktionsniveau, men højt
specialiserede og regionale enheder skal involveres i den direkte patientkontakt, når dette
skønnes nødvendigt.
Regionerne varetager også socialpsykiatri og har således flere regionale bosteder og dagtilbud,
med forskellige grader af bemanding på dag, aften eller døgnbasis. Socialpsykiatrien er opdelt i
voksenpsykiatri og børn & ungepsykiatri. Der er lukkede og åbne institutioner.

Aktører og enheder i region og stat
De væsentligste aktører og enheder er listet op her:
Regionspsykiatri
• Voksenpsykiatri, sengeafsnit og distrikts/ambulantpsykiatri
• Retspsykiatri, sengeafsnit og distrikts/ambulantpsykiatri
• Børn & Ungepsykiatri, sengeafsnit og distrikts/ambulantpsykiatri
• Gerontopsykiatri, sengeafsnit og distrikts/ambulant psykiatri
• Regionalt drevne tilbud på det socialpsykiatriske område (botilbud, dagtilbud,
misbrugscentre)
Region
• Almen praktiserende læge
• Praktiserende speciallæge
• Privatpraktiserende psykolog
Derudover er der omkring den retspsykiatriske patient følgende aktører
•
•
•

Kriminalforsorgen
Domstole
Politi
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Dokumentationspraksis
Når patienten indlægges er der ofte brug for informationer omkring den aktuelle medicin, årsag til
indlæggelse mm. Nogle afdelinger har udarbejdet et skema, som faxes mellem kommune og
sengeafsnit.
Når patienten indlægges, udarbejdes der en behandlingsplan i løbet af de første dage. Den
justeres undervejs i indlæggelsesforløbet. Når patienten udskrives, sendes der en epikrise til den
praktiserende læge, samt sygepleje/udskrivelses rapport til kommunen. Sygepleje/udskrivelses
rapporten sendes kun til distrikts/ambulantpsykiatrien i de tilfælde, hvor der ikke er fælles
elektronisk journalsystem. Hvis det vurderes, at patienten ikke kan eller vil følge den nødvendige
behandling eller sociale tilbud efter udskrivelse, indgås en udskrivningsaftale mellem patienten og
den psykiatriske afdeling iht. Psykiatriloven kapitel 2, § 3. Hvis patienten ikke vil medvirke til dette,
udarbejdes i stedet for en koordinationsplan for de behandlingsmæssige og sociale tilbud til
patienten. Koordineringsplanen sendes til alle involverede parter, som vurderes nødvendige for
den fortsatte behandling.
Under kortlægningen er der blevet forespurgt til hvilke funktionsevnemetoder, der anvendes
indenfor den regionale psykiatri. Her kan nævnes GAF (Global Assessment og Functioning Scale)
som anvendes til at angive en persons psykosociale funktionsniveau 7.
•
•

•

Behandlingsplan: Udarbejdes af afdelingens læge, når en patient indlægges. Det er et
internt arbejdsredskab, som anvendes under indlæggelsen.
Udskrivningsaftale: En frivillig aftale mellem en patient, Psykiatrien og andre relevante
aktører om den fortsatte behandling efter udskrivelsen af patienten. Dette dokument går
på tværs af sektorer.
Koordinationsplan: En plan for den fortsatte behandling af en patient, som udarbejdes
som kompensation for en udskrivningsaftale, når patienten ikke vil medvirke frivilligt til
udarbejdelse af en sådan. Dette dokument går på tværs af sektorer.

It understøttelse i regioner
De praktiserende læger kan frit vælge mellem flere forskellige praksissystemer. Disse systemer kan
som oftest anvende MedCom standarderne epikrise, henvisning, korrespondance og
receptfornyelse.
De praktiserende speciallæger og privatpraktiserende psykologer har deres egne It-systemer.
Umiddelbart kan speciallægesystemerne ikke sende og modtage så mange MedCom standarder,
mens størstedelen af psykologsystemerne kan sende epikrise og korrespondance, samt modtage
henvisning og korrespondance. Det må derfor forventes, at ikke alle elektroniske data kan deles
via MedCom standarder fra en start.
De fleste regioner har konsolideret de patientadministrative systemer(PAS) og den elektroniske
patientjournal (EPJ) internt, så alle kan se de nødvendige data på regionens egne patienter.
7

www.medcom.dk/dwn5757
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Kortlægningen viser, at sygehusene i fire regioner har ét patientadministrativt system(PAS), mens
region Syddanmark har fire patientadministrative systemer i psykiatrien.
Samme billede viser sig omkring den elektronisk patientjournal. Tre regioner har ét EPJ system,
mens region Syddanmark har tre EPJ systemer. Region Hovedstaden har samme EPJ system på alle
psykiatriske hospitaler med undtagelse af Sct. Hans hospital. RSI har som pejlemærke, at hver
region har et konsolideret EPJ-landskab inden udgangen af 2013 og Sygehusene kan sende og
modtage størstedelen af MedCom standarderne, jf. RSI pejlemærker. 8
Region Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland kan dele data på tværs af regionen mellem
psykiatri og somatik. Sct. Hans hospital er dog en undtagelse, da de har en anden elektronisk
patientjournal end resten af region Hovedstaden. Region Syddanmark kan med implementeringen
af COSMIC dele data. Hvorvidt det aktuelt er muligt, er ikke afdækket, men der er steder, hvor
psykiatrien har mulighed for at se somatiske journalnotater på patienten, men ikke omvendt.
Generelt har regionale bosteder samme it-system indenfor en region, som ikke kommunikerer
med sygehusenes It-system. Systemet, der anvendes af tre regioners bosteder, er godkendt til at
sende henvisning, epikrise, receptfornyelse og korrespondancemeddelelse, samt at kunne
modtage epikrise og korrespondancemeddelelse. To af regionerne har meldt tilbage at de
anvender systemet, men uden at ekstern kommunikation er tilgængelig, men kan tilkøbes (region
Nordjylland). Se i øvrigt bilag 6.

It understøttelse i staten
Psykiatrien samarbejder omkring den retspsykiatriske patient med Kriminalforsorgen, domstole og
politi. Der har ikke tidligere været et elektronisk samarbejde mellem de nævnte instanser og
sundhedssektoren, alt er foregået på papir. Der udestår en kortlægningsopgave omkring deres It
systemer, samt at de kan sende og modtage MedCom standarderne, da disse aktørers it-systemer
ikke er omfattet af denne kortlægning.

Lovgivning og e- kommunikation
Under kortlægningen af psykiatriområdet er der rejst flere spørgsmål om lovgivning i forbindelse
med elektronisk udveksling af oplysninger:
- Hvor er det konkret at psykiatrien adskiller sig fra de øvrige områder på sundhedsområdet
i forhold til udveksling af oplysninger?
- Kan vi udveksle indlæggelses og udskrivelsesadviser på borgerne som er tilknyttet
handicap og psykiatriområdet i kommunerne, herunder misbrugsområdet?
Flere deltagere på de afholdte workshops har givet udtryk for, at der på de psykiatriske afdelinger
generelt er en kultur med diskretion og meget stor forsigtighed omkring videregivelse af
oplysninger og at datatilgængelighed i EPJ systemet mellem somatiske afdelinger og psykiatriske
afdelinger har været skarpt adskilte.
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Til belysning af området har MedCom kontaktet konsulent i KL på misbrugsområdet og jurist i
Psykiatrien, Region Syddanmark, samt rettet henvendelse til ministeriet for Forebyggelse og
Sundhedsfremme. KL har tidligere udarbejdet et notat om udveksling af adviser uden borgernes
samtykke på bl.a. for bosteder og sundhedsplejen, se bilag 2. KL pointerer dog at de ikke er
lovfortolkere og henviser derfor til ministreret. MedCom har i november 2012 sendt forespørgsel
til ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om lovhjemmel til at kommunale misbrugscentre må
modtage indlæggelses og udskrivelsesadviser. Ministeriet har svaret at der kan udveksles adviser
på misbrugscentre som er kommunalt drevet.
Lovhjemmel til udveksling af indlæggelses og udskrivelsesadviser, som sker uden borgerens
samtykke beskrevet er beskrevet i retssikkerhedslovens § 12c:
Retssikkerhedslovens § 12 c:
Til brug for tilrettelæggelsen af omsorgsopgaver m.v. efter kapitel 16 i lov om
social service, lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. og sundhedsloven
samt til brug for opfølgning af sager efter §§ 8-10 i lov om sygedagpenge kan
kommunalbestyrelser og sygehuse udveksle oplysninger om indlæggelses på og
udskrivning fra sygehuse af borgere i kommunen. Udveksling kan ske automatisk
og uden borgerens samtykke.
Kap. 16 i lov om social service omfatter §§ 83- 99.
Det har derfor rejst spørgsmålet, om der reelt er lovhjemmel til at modtage adviser på beboere i
botilbud § 107 og borgere som benytter aktivitets og samværstilbud under § 103, da disse borgere
ikke nødvendigvis samtidig er modtagere af hjælp efter kapitel 16 i serviceloven.
Et område i psykiatrien som adskiller sig fra det somatiske område er tvangsbehandling.
Tvangsbehandling er et særligt vilkår i behandlingspsykiatrien. Dette er beskrevet i psykiatrilovens
§ 13, og på de afholdte workshops er det gjort klart, at der kan etableres kontakt til
samarbejdsparter selvom der ikke foreligger samtykke fra patienten, når det er i relation til
overholdelse af udskrivningsaftale / koordinationsplan.
Udveksling af helbredsoplysninger er generelt beskrevet i Sundhedslovens kapitel 9 og dækker
naturligvis også psykiatriområdet. Der sondres i Sundhedsloven mellem indhentning af oplysninger
eller videregivelse, samt om det sker med eller uden borgerens samtykke. Både indhentning og
videregivelse med og uden samtykke er relevante på psykiatriområdet.
Konklusionen er derfor at der fortsat udestår udredningsarbejde om lovgivning for udveksling af
adviser på handicap og psykiatri (§ 107 bosteder og borgere, som benytter aktivitets og
samværstilbud under § 103).
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Sundhedsaftaler på psykiatri området
Der er seks obligatoriske indsatsområder, som skal indgå i sundhedsaftalerne mellem regioner og
kommuner 9:
1.
2.
3.
4.

Indlæggelses- og udskrivningsforløb
Træningsområdet
Behandlingsredskaber og hjælpemidler
Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet
forebyggelse
5. Indsatsen for mennesker med sindslidelser
6. Opfølgning på utilsigtede hændelser.

I sundhedsaftalernes afsnit 5 om indsatsen for mennesker med sindslidelser indgår både
samarbejdsaftaler om forløb ved indlæggelse og udskrivelse, samt samarbejde i ambulante forløb.
Samarbejdet omkring indsatserne er typisk opdelt i voksen-området og børn-unge området. På
psykiatriens område kan fremhæves det særlige forhold at personalet ved indlæggelse af en
psykisk syg person undersøger og tager hånd om eventuelle børn af den psykiske syge. Derudover
indgår aftaler omkring de lovbefalede udskrivningsaftaler og koordineringsplaner. Beskrivelser af
forhold omkring adgang, henvisning og tilgængelighed for de parter, der indgår i samarbejdet
omkring den psykiske patient er generelt i fokus i sundhedsaftaler på dette område.

I grundaftalen for region Midtjylland står under afsnittet om indsatsen overfor psykisk syge:
”Målet er, at kommunikation mellem regionspsykiatri, almen praksis og kommune skal ske via
MedCom. Indtil MedCom-kommunikation er muligt, skal der anvendes ”sikker mail”.

I region Hovedstadens sundhedsaftale er det påpeget at kommunikationen for alle patientgrupper
i videst muligt omfang baseres på fælles MedCom standarder. Det nævnes derudover at
psykiatrien ikke adskiller sig fra somatikken med hensyn til krav om eller behov for at kunne
anvende elektronisk kommunikation mellem sundhedsaftalens parter.

MedCom standarder
Hvilke eksisterende MedCom standarder er relevante?
Nedenstående tabel viser en oversigt over hvilke MedCom standarder, der er relevante at
anvende for de kommunale og regionale enheder på psykiatriens område og som er blevet drøftet
på de afholdte workshops. Bemærk at børn og ungeområdet og kriminalforsorgen ikke er
medtaget i skemaet, men disse områder er også relevante områder for e-kommunikation.

9

http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Sundhedsaftaler.aspx

13

KOMMUNE
Bosted/
Opholds
sted

Eksisterende
MedCom
standarder

Misbrugs
center

Social
psykia
trisk
værested

REGION
Kommunal Job
Myndighe center
d

Psykiatri Distrikts Praksis
sk senge psykiatri Læge/
Afdeling
Psykiater

Regionale
botilbud,
dagtilbud
misbrugs
centre

Indlæggelsesadvis

X

X

X

X

X

X

X

X

Udskrivelsesadvis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(x)

X

X

X

Indlæggelsesrapport

X

X

X

X

X

X

X

Plejeforløbsplan
Melding om
færdigbehandling

X

X

X

X

X

X

X

(X)

(X)

(X)

X

X

X

(X)

Udskrivelsesrapport
Korrespondance
Meddelelse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Receptfornyelse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indlæggelsessvar

10

X

Henvisninger
LÆ blanketter

X

X

Omkring den retspsykiatriske patient er der på de afholdte workshops givet udtryk for, at der er et
konkret behov for at kunne udveksle oplysninger omkring transport mellem politi og patientens
retspsykiatriske afdeling eller opholdssted/behandlingssted. Det skal også nævnes at
Kriminalforsorgen altid skal adviseres, når en retspsykiatrisk patient indlægges, hvis
vedkommende ifølge dommen er under tilsyn af Kriminalforsorgen, iflg. Sundhedsstyrelsens
vejledning.

LÆ Blanketter
Der er i psykiatrien et behov for at kunne sende LÆ-blanketter mellem sygehus og kommune,
specielt jobcenteret. Sygehusene kan ikke modtage og sende endnu, men der sendes blanketter,
10

Indlæggelsessvar anvendes ikke af Region Nordjylland og kan generelt udfases i takt med implementering af den
automatiske indlæggelsesrapport.
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som i stedet printes og scannes ind. På bilag nr. 3 findes en liste over de aktuelle LÆ-blanketter.
Bemærk at der på baggrund af reformen af førtidspension, som er trådt i kraft 1. januar 2013, er
kommet flere LÆ blanketter 11, som understøtter det tværsektorielle samarbejde.

Tilpasningsbehov af MedCom standarder
I arbejdet med at analysere behov for tilpasning af MedCom standarder til psykiatriens område er
standarderne blevet inddelt i to områder, dels de plejerelaterede og de øvrige standarder.
Generelt er der ikke behov for tilpasning af de øvrige standarder, mens der i det faglige indhold i
de plejerelaterede standarder indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan og udskrivningsrapport, som
udveksles mellem kommune og sygehus, generelt efterspørges fokus på det psykiske og sociale
område. Et centralt element i standarderne er funktionsevnevurderingen, som udgør en
delmængde af Fælles Sprog II. Her er der overvejende fokus på de fysiske funktionsevneområder,
områder som er delvis gengivet i DHUV voksenudredningsmetoden. Samtidigt giver deltagerne
udtryk for, at det er vigtigt, at det er de samme standarder, som anvendes uanset om der er tale
om indlæggelsesforløb på somatisk eller psykiatrisk sengeafdeling.
På den første Workshop den 29. oktober 2012 præsenterede studerende ved Aalborg universitet
Pia Wisbøl og Ulla Frostholm resultater af deres undersøgelse af om de nye MedCom standarder
på hjemmepleje-sygehus området var anvendelige på psykiatriens område. Undersøgelsen viste at
der generelt er stor interesse for at udveksle data, men samtidig viser undersøgelsen, at man
kender meget lidt til, hvad man hver især arbejder med i henholdsvis primær- og
sekundærpsykiatrien. Der opleves helt klart også forskellige sprog og begreber i henholdsvis
primær- og sekundærpsykiatrien og nogle steder, at man vil beskytte borgeren og kan passe
borgeren bedst og derfor ikke ser behov for at dele data. Med hensyn til hjemmeplejesygehusstandarderne er der et ønske om integration af behandlingsplan og handleplan bl.a.
kommet frem. Derudover er der generelt omkring sprogbrug og funktionsevne en oplevelse af, at
det ikke helt passer på psykiatriens område, men andre respondenter ser standarderne som en
kommunikationsmulighed og mener, at ”alt er bedre end ingenting.”
Konklusionen er derfor at der udestår et afklaringsarbejde omkring tilpasning af det faglige
indhold i de forløbsbaserede plejemeddelelser; indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan og
udskrivningsrapport. Et forsigtigt gæt på en fremtidig model kan være at afsnit om funktionsevne
kan inddeles i en fysisk, psykisk og social del og udfoldes alt efter relevans i den konkrete kontekst.
Et andet argument for at bruge de eksisterende standarder med nødvendig tilpasning er, at de skal
matche de vurderinger, som i dag benyttes på det somatiske område, samt at mange psykiatriske
patienter også er indlagt på det somatiske område.
I forhold til korrespondancemeddelelsen handler tilpasning om at finde fælles overskrifter og altså
ikke en egentlig ændring af standarden.

11

http://www.kl.dk/Sundhed/Lageattest-til-rehabiliteringid118632/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-23-012013&utm_id=77e7e7b3-2795-494b-8ca2-cf5a702d3a94
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Behov for nye MedCom standarder
På de afholdte workshops er det blevet diskuteret om der er behov for nye standarder til
psykiatriområdet. Her kan nævnes de særlige lovbefalede dokumenter i psykiatrien, nemlig
udskrivningsaftale og koordineringsplan. De kunne principielt indlejres i en korrespondance
meddelelse. Det er dog en fordel i klinikerens arbejde, at der anvendes konkrete
kommunikationsstandarder til konkrete formål, mens korrespondancemeddelelsen anvendes som
supplerende ad hoc kommunikation. Fordelen ved en dedikeret standard til formålet er
derudover, at det giver mulighed for at monitorere og følge op på om de anvendes. Dette er der
angiveligt et stort behov for. Der er en formodning om, at der udarbejdes meget færre
udskrivnings og koordinationsplaner end berettiget (SST, 2011), et forhold som deltagere på de
afholdte workshops kan bekræfte. Udskrivnings og koordineringsplaner er især relevante, når der
har været tale om tvangsindlæggelser. Da psykisk syge borgere ikke altid har selvindsigt i egen
sygdom og behandling er overlægen ansvarlig for at der indgås en udskrivningsaftale om
opfølgning efter udskrivelsen med patienten, som sikrer samarbejde og koordination mellem
relevante myndigheder og sundhedspersoner m.fl. om de behandlingsmæssige og sociale tilbud til
patienten (Psykiatriloven § 13a). Såfremt patienten ikke indvilger i at der udarbejdes en
udskrivningsaftale, udarbejdes i stedet en koordineringsplan (Psykiatriloven § 13b).
Udskrivningsaftale og koordineringsplan indeholder (Region Midtjylland, retningslinjer 12, region
Nordjylland instruks 13):
Dette kan evt. indgå i afsnit under Regioner
• Patientens navn og cpr-nr.
• Dato for indlæggelse og udskrivning
• Dato for etablering og udløb af aftalen/planen
• Navn på behandlingsansvarlig overlæge
• Begrundelse for og formål med aftalen/planen
• Beskrivelse af patientens aktuelle og forventede fremtidige behov for behandling og sociale
tilbud
• Fordeling af opgaver og ansvar mellem de involverede parter
• Angivelse af tidspunkt for første aftale/møde med patienten efter udskrivelsen
• Tidspunkt for revurdering af aftalen/planen
• Hvem, der er ansvarlig for revurdering af aftalen/planen
• Hvem, der har ansvar for opfølgning, således at patienten får de relevante tilbud
• Hvem, der har ansvar for at reagere, hvis aftalen/planen ikke overholdes.
Når der skal udarbejdes nye standarder, skal ”Den danske kvalitetsmodel” tænkes ind hvor det
relevant, særligt med hensyn til akkrediteringskrav.
Udvikling af nye standarder skal også tage højde standardiseringsarbejdet i National Sundheds-IT.
Afklaringen af, om der skal udvikles og anvendes MedCom standarder til monitorering og
understøttelse af arbejdet i psykiatrien med udskrivningsaftaler og koordineringsplaner, skal
formentlig i høring, bl.a. hos Sundhedsstyrelsen.
12

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_7016FA.NSF/UI2/477A9777A00E1602C125764700375BB9
http://pri.rn.dk/pri/P/Sider/28cd5a38-dcc2-4e8b-96e5-67117b7148a7.aspx?sf=3bc5cb4d-d2f8-4f2b-ad5ad14ea2c23980
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Nedenstående viser en oversigt over de potentielle nye standarder til psykiatriens område, som er
relevante at afklare yderligere. I forhold til mulighed for at vedhæfte filer er dette også et stort
behov, da det vil kunne understøtte udveksling ved flere projekter, som skifter fokus løbende. Fx
forebyggelse af indlæggelser, udredning af demens efter bestemte skemaer mv. I forhold til
vedhæftede filer er der dog ikke tale om egentlig udvikling af nye standarder, men en teknisk og
organisatorisk afklaring af anvendelse af MedBin og/eller vedhæftning af filer indlejret i VANS
Envelope, som anvendes til XML hjemmepleje sygehus meddelelser. Der er et stort ønske om at
kunne vedhæfte filer både i somatikken og psykiatrien.

KOMMUNE

Nye
standarder

Bosted/
Opholds
sted

Misbrugs
Center

Social
psykia
trisk
værested

REGION
Kommunal Job
Myndighe center
d

Psykiatri Distriks/ Praksis
sk senge ambula Læge/
Afdeling nt
Psykiater
psykiatri

Regionale
Botilbud,
dagtilbud
misbrugs
centre

Koordineringsplan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Udskrivningsaftale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mulighed for at
vedhæfte filer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projektomfang: ”Psykiatri og MedCom standarder”
Ud fra foregående afsnit om kortlægning af behov for MedCom standarder, tilpasningsbehov af
standarder og behov for nye standarder kan et projekt for ”Psykiatri og MedCom standarder”
beskrives som omfattende nedenstående tre spor:
1. Implementering af eksisterende MedCom standarder
2. Tilpasning af hjemmepleje-sygehus standarder
3. Udvikling af nye standarder
I de følgende afsnit beskrives prioritering, tidsplan for aktiviteter i 2013, samt gevinster og
barrierer.

Prioritering
Kortlægningen har vist at psykiatriens område er et meget omfattende og komplekst område.
Prioritering af implementering af MedCom standarder er derfor nødvendig. Det vurderes, at
implementering af MedCom standarder i voksenpsykiatrien med fordel kan prioriteres før børn &
ungepsykiatri og retspsykiatri. Når nye standarder udvikles, er det dog vigtigt at tænke alle
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psykiatriområderne med fra en start. Voksenpsykiatrien har typisk bredere samarbejdsflader i
kommunerne end ved børn & ungepsykiatri, eks. hjemmepleje, jobcenter. Derudover er det
kommunale landskab indenfor psykiatri og handicap også bredt og broget. Her kan man med
fordel vælge indledningsvist at etablere MedCom kommunikation mellem myndighedsenhederne i
kommunerne og regionerne. I Region Nord har man valgt, at den regionale psykiatri anvender de
nuværende hjemmepleje -sygehus standarder og Hjørring kommune har vist interesse for et
pilotprojekt på myndighedsområdet for psykiatri og handicap i kommunen. Standarderne
anvendes endnu afgrænset i kommunikationen med hjemmeplejen, da det ikke er muligt at
fordele meddelelserne og at socialområdet har været meget begrænset understøttet.
For de lokale bosteder er der gevinster at hente ved kommunikation med praktiserende læger og
speciallæger, apoteker i form af korrespondancemeddelelsen og receptfornyelse, som pt. er
meget ringe udbredt. Her vil der være tale om et udbredelsesprojekt på linje med det, der er set
på hjemmeplejen/hjemmesygeplejens område.
Implementeringen af eksisterende relevante MedCom standarder kan principielt implementeres
på de regionale og kommunale områder med it-systemer, som allerede kan sende og modtage
ovennævnte standarder, men hvor regionale og kommunale samarbejdsaftaler endnu ikke er
indgået.
Dernæst skal en arbejdsgruppe se på tilpasninger af hjemmepleje-sygehus standarder og der skal
opnås enighed om indhold. Endelig skal det besluttes, om der skal udarbejdes en standard til
udskrivningsaftale og koordineringsplan. Dette vil formentlig indebære en høringsfase hos
ministerier og styrelser.
Det er et stort ønske fra deltagerne i workshoppen, at kommunikationen mellem regioner og
jobcentre prioriteres højt, både i form af LÆ blanketterne og adviser.

Tidsplan for 2013
Projektet implementerer følgende eksisterende MedCom standarder som ikke er taget i
anvendelse indenfor psykiatriens område: Adviser, receptfornyelse og korrespondance fra 2.
kvartal - 4. kvartal 2013. Standarder, som alle kan anvendes uden yderligere tilpasning til
psykiatriområdet. Standarder som henvisning og epikrise er ikke medtaget, da disse allerede er i
anvendelse på området. I forbindelse med implementering af adviser er der behov for at løse
arbejdsgangen omkring fordeling af meddelelserne til flere fagsystemer i samme kommune.
Endvidere igangsættes processen omkring tilpasning af Hjemmepleje – sygehus standarder.
Nedenstående tabel viser tidsplan for aktiviteter i 2013
2013

Psykiatri & MC standarder
1. kvt.

2.
kvt.

3. kvt.

4. kvt.

Projektinitiering
Koordineringsaftaler
Test og certificering – 1 (eksisterende)
Proces for nye MedCom standarder
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2013

Psykiatri & MC standarder
1. kvt.

2.
kvt.

3. kvt.

4. kvt.

Implementering af eksisterende MC standarder
Tilpasningsbehov af Hjemmepleje-sygehus standarder afklares
Projektplan for det videre arbejde i MedCom 9 (2014 + 2015)

Projektinitiering: Projektet og projektorganiseringen etableres i forhold til implementering af
eksisterende standarder på psykiatriområdet, herunder skal det præciseres hvilke kommunale
områder, som er omfattet af udbredelsen af eksisterende standarder.
Koordineringsaftaler: Der indgås aftaler med deltagende regioner og kommuner om plan for
implementering af adviser, receptfornyelse og korrespondancemeddelelser på psykiatriområdet.
Test og certificering: Eksisterende MedCom standarder testes og certificeres for nye leverandører
på social området.
Proces: At MedCom sammen med NSI udarbejder forslag til proces for tilblivelsen af nye MedCom
standarder for det tværsektorielle samarbejde om psykiatriske patienter, indenfor rammerne af
NSIs standardiseringsprocesser og MedComs analyse af det sundhedsfaglige behov.
Implementering af eksisterende standarder: De MedCom standarder, der ikke skal ændres i,
implementeres i psykiatrien. Dvs. korrespondance, receptfornyelse og adviser. Det organiseres i
relevante delspor for de berørte områder i kommuner, regioner, læger osv. Erfaringsopsamling
undervejs.
Projektplan: Der foretages en nærmere analyse og forslag til projektplan for tilpassede
hjemmepleje-sygehus standarder. Det indledende afklaringsarbejde omkring tilpasning af fagligt
indhold i hjemmepleje-sygehus standarder igangsættes i 2013.

Gevinster
Det forventes, at psykiatrien ved at anvende MedCom kommunikation, vil få styrket samarbejdet
omkring den enkelte patient i overgangsfasen mellem indlæggelse og udskrivelse, samt få øget
tilgængelighed mellem samarbejdsparterne generelt. Derudover kan nævnes følgende konkrete
gevinster:
•
•
•
•
•
•
•

Redskab til understøttelse af sundhedsaftaler
Understøttelse af lovkrav om udskrivningsaftale og koordineringsplan
Lette det administrative arbejde, herunder den skriftlige dokumentation
Reduceret tidsforbrug på telefonsamtaler og faxforsendelser
Besparelser på brevporto
Netværket omkring patientens styrkes i overgangsfaserne ved indlæggelse og udskrivelse
Bedre sammenhæng i patientforløbet, patienten/borgeren oplever en mere flydende
overgang tværsektorielt
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•

Understøtter tværfagligheden i behandlingsteams

Barrierer
Det er kun muligt, at sende de automatiske indlæggelses og udskrivelsesadviser til ét
lokationsnummer pr. kommune, men der er flere kommunale fagsystemer, som har brug for
meddelelsen. Adviserne fungerer som triggere af det følgende meddelelsesflow med
indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan mv. og betyder at autoforsendelse af
indlæggelsesrapporten fra kommunen er mulig, samt at afsendelse og modtager-adressering er
sikret på forhånd. Der arbejdes aktuelt på en fælles generisk model for videreforsendelse af
adviser til flere fagsystemer, da ingen kommuner i dag er i stand til at modtage adviser til flere
fagsystemer. KMD Sag har tilbudt at videresende til op til 10 lokationsnumre og KOMBIT arbejder
på fælles udbud af en kommunal fordelingsmotor generelt til meddelelser. Med flere modtagere
af indlæggelsesadviser i kommunerne vil en sygehusafdeling derefter kunne modtage flere
indlæggelsessvar og indlæggelsesrapporter fra flere systemer. Det står ikke helt klart, om
sygehuset kan modtage mere end 1 indlæggelsessvar fra kommunen. Udfordringen er den samme
for både somatik og psykiatri. Ultimo januar 2013 er afholdt et arbejdsmøde mellem interessenter
og leverandører, hvor det forventes at kunne fastlægge et estimat for tidsplan for adviser i flere
fagsystemer i de kommunale systemer.
Flere kommuner er i gang med at skifte it-system og det medfører en uafklaret oversigt over
eksisterende it-systemer, samt om de kan sende og modtage MedCom standarder. Se afsnit om
it-understøttelse.

Perspektivering
Når digitalisering på psykiatri og handicap området er yderligere udbredt og kommunerne udvider
e -kommunikation på nye fagområder, vil behovet for håndtering af fordeling af meddelelser
mellem forskellige enheder i kommunen øges.
I løbet af 2013 begynder arbejdet med 3. generationsaftaler, hvor det kan forventes at
samarbejdet på psykiatriområdet fortsat er et vigtigt fokusområde. Understøttelse af
udskrivningsaftale og koordineringsplan i form af nye MedCom standarder vil betyde et værdifuldt
redskab i samarbejdet. Inddragelse af praktiserende læger og speciallæger og private leverandører
i kommuner og privathospitaler på sundhedsaftale området er også forventet.
Undervejs i kortlægningsperioden, har gruppen på en workshop fået præsenteret en Shared Care
løsning, som skal bruges af de involverede partere omkring patienten i region Syddanmark. En
fælles platform som skal sikre, at de sundhedsfaglige parter, der skal samarbejde om den kroniske
syges behandling, har adgang til fælles og nødvendige data. Der er integration med basissystemer
på sygehus, i kommunen og hos den praktiserende læge.
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Der er flere regioner, som overvejer en fælles platform. Region Hovedstaden og region Sjælland
har planlagt en fælles It sundhedsplatform (fælles EPJ) og region Nordjylland har KIH databasen og
TeleCare Nord projekterne, som skal national udbredes. Det vigtige er, at løsningerne overholder
nationale standarder. En fælles portalløsning er også et bud, hvor psykiatrirelevante data kan
tilgås af relevante partere i kommune og region.

Kilder og links
Rapporter:
Danmark venter stadig på sin psykiatrireform, SFI, 2011
Voksenudredningsmetoden, Metodehåndbog, Socialstyrelsen, 2. udgave 2012
Botilbudsområdet, HVEM-HVAD-HVOR, KREVI, 2012
Opgaveudvikling på psykiatriområdet, DSI, 2011
Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien, SST, 2012
En psykiatri i verdensklasse. Danske regioner, 2009
Specialevejledning for psykiatrien, SST 2011
Links:
KL udspil om social psykiatri:
http://www.kl.dk/Om-KL/Nyt-udspil-om-fremtidens-socialpsykiatri-id92328/?n=0&section=4748
Sundhedsloven, kap. 9.:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=130455#K9
Kriminalforsorgens rolle og opgaver:
http://www.kriminalforsorgen.dk/Kriminalforsorgens-rolle-og-opgaver-241.aspx
It systemer, der kan sende og modtage MedCom standarder
http://www.medcom.dk/wm111419
Social og integrationsministeriet: Lov om social Service
http://www.sm.dk/Lovstof/Regler-og-afgoerelser/Sider/Start.aspx?LawID=9
Psykiatriloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=134497
Den danske kvalitetsmodel
http://www.ikas.dk/Forside.aspx
Statistik
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366
Distriktspsykiatri
http://www.sst.dk/publ/publ1998/maal_kval_distpsyk/inde0003.htm
Global Assessement of Functioning Scale:
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http://www.nip.dk/forside/sygdomsomr%c3%a5der/skizofreni/indikators%c3%a6t/vejledning+til+
scoring+af+gaf+(global+assessment+of+function)
www.medcom.dk/dwn5757

Bilag
Nr. 1: Deltagere i Workshops psykiatri og MedCom standarder
Nr. 2: KL notat om udveksling af oplysninger uden samtykke
Nr. 3: Liste over LÆ-blanketter
Nr. 4: Kommunikationsveje
Nr. 5: Hvilke MedCom standarder er der brug for hvornår?
Nr. 6 Kortlægning it-systemer kommuner og regioner
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Nr. 1: Deltagere i Workshops Psykiatri og MedCom standarder
Annemarie Frandsen, Region Nordjylland
Karen von Påhlman, Region Nordjylland
Pia Dynnes Hansen, Brønderslev Psykiatrisk Sygehus
Hane Starcke, Brønderslev Kommune
Mikael Karup Haugaard, Hjørring kommune
Thomas Bitsch, Region Midtjylland
Elisabeth Westergaard, Region Midtjylland – Psykiatri og Social
Arman Asovic, Horsens Kommune
Ditte Victoria Borggreen, Region Syddanmark
Susanne Heinrich, Region Syddanmark, Psykiatrien
Bente Christensen, Kolding Kommune
Erik Holm, Odense Kommune
Martin Rather, Kalundborg Kommune
Conni Christiansen, Region Hovedstaden
Anne Danborg, Region Hovedstaden
Ditte Marie Hammer, Psykiatrien, Region Hovedstaden
Mikkel Strøm, Region Hovedstadens Psykiatri
Pia Wisbøl, Herlev Kommune
Tove Lehrmann, Region Syddanmark
Lone Vinhard, KL
Signe Vind, Danske Regioner
Bende Kilde, Hvidovre Kommune
Rasmus Kern, Hvidovre Kommune
Helle Rudebeck, Gentofte Kommune
Dorthe Skou Lassen, MedCom
Jeanette Jensen, MedCom
Lone Høiberg, MedCom
Iben Søgaard, MedCom (referent)
Referater og materiale fra de tre afholdte workshops kan hentes på
MedComs hjemmeside: http://medcom.dk/wm112473
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Nr. 2: Notat fra KL om udveksling adviser uden samtykke

N O T AT
Den 14. november 2011

Notat om elektronisk anvendelse af oplysninger
uden borgerens samtykke

Ref CHE
che@kl.dk
Dir 3370 3155

W eidekampsgade 10
Postboks 3370

If. Retssikkerhedslovens § 12 c kan der udveksles automatisk oplysninger om
indlæggelse og udskrivning af borgere, der modtager ydelser efter servicelovens
kapital 16 i social service og sundhedsloven samt opfølgning af sager efter § 8-10
og efter § 79a. uden borgerens samtykke om oplysninger om indlæggelse og
udskrivning fra sygehusene

2300 København S

Tlf 3370 3370
Fax 3370 3371
www.kl.dk

Kapitel 16 omfatter bl.a. hjemmehjælp efter § 83, bostøtte efter § 85,
genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86 samt støtte og kontaktperson
ordningen efter § 99 Desuden omfattes borgere af målgruppen for § 79
(forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år) I lovgivningen
sondres ikke i ydelserne, om disse tildeles på baggrund af en social, psykisk
eller en sundhedsfaglig diagnose.
For borgeren der er tilknyttet et ambulant tilbud eller et botilbud, modtager
disse også ydelser, der er nævnt i kapitel 16. Tilbuddene er blot ”rammen”
om ydelserne. Dermed er det lovgivningsmæssige grundlag fortsat i orden.
I lovgivningen skønnes det også, at der er taget højde for at sygehuse og den
kommunale sundhedsordning (Sundhedslovens § 119-126) kan udveksle data
ved en indlæggelse, da der i retssikkerhedslovens § 12 også er taget højde for
at sundhedsloven er omfattet.
Som udgangspunkt skønnes der derfor ikke at være lovgivningsmæssige
forhindringer, for at de nye standarder mellem kommuner og sygehuse
kan anvendes på psykiatri, social og børneområdet.
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Nr. 3 Liste LÆ blanketter
LÆ 100 - Erklæring om kommunens brug af anden aktør (12/2009)
LÆ 101 - Anmodning om journaloplysninger fra sygehus (10/2004)
LÆ 105 - Journaloplysninger fra sygehus (12/2009)
LÆ 111 - Anmodning om journaloplysninger fra speciallægepraksis (06/06)
LÆ 115 - Journaloplysninger fra speciallægepraksis (12/2009)
LÆ 121 - Anmodning om Statusattest (06/06)
LÆ 125 - Statusattest (10/01)
LÆ 131 - Anmodning om specifik helbredsattest (06/06)
LÆ 132 - Meddelelse om specifik helbredsundersøgelse (12/2009)
LÆ 135 - Specifik helbredsattest (12/2009)
LÆ 141 - Anmodning om generel helbredsattest (06/06)
LÆ 142 - Meddelelse om generel helbredsundersøgelse (12/2009)
LÆ 145 - Generel helbredsattest (12/2009)
LÆ 151 - Anmodning om indkaldelse til speciallægeundersøgelse (06/06)
LÆ 152 - Anmodning om indkaldelse til speciallægeundersøgelse (12/2009)
LÆ 165 - Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling (12/2009)
LÆ 221 - Anmodning om attest vedrørende sygdom kronisk sygdom (06/06)
LÆ 225 - Attest vedrørende kronisk sygdom (12/2009)
LÆ 231 - Anmodning om attest vedr. sygdom ifm. graviditet eller risiko for fosterskader (06/06)
LÆ 235 - Attest vedr. sygdom ifm. graviditet eller risiko for fosterskader (10/2010)
LÆ 251 - Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (10/2010)
LÆ 255 - Attest om mulighed for at varetage et arbejde (10/2010)
Netforvaltning Sundhed leverer de LÆ blanketter, som er markeret med grøn skrift, mens
Mediconnect har udbudsportalen med speciallægeblanketter og psykologblanketter, som er
markeret med sort skrift. LÆ 165 understøttes ikke elektronisk, der er ingen afregning forbundet
med LÆ 165.
Tilføjelse:
Nye LÆ blanketter pr. 1. januar 2013 til understøttelse af førtidsreform:
LÆ 261 – Anmodning om Lægeattest til rehabiliteringsteam
LÆ 262 – Meddelelse om Lægeattest til rehabiliteringsteam
LÆ 265 – Lægeattest til rehabiliteringsteam

Version 1.1_ februar 2013
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Nr. 4: Kommunikationsveje
SeL = Serviceloven, SuL = Sundhedsloven

Voksenafdeling kan fx være en almen voksenafdeling, misbrugsafdeling, gerontopsykiatrisk afdeling, specialafdeling.

Version 1.1_ februar 2013
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Børne og Ungepsykiatri har også PPR samarbejde, som er Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning til skoler og institutioner.

Version 1.1_ februar 2013
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Retspsykiatrien har samarbejdspartnere ud over sundhedssektoren, da de også har brug for at kunne kommunikere med domstolene,
politi og kriminalforsorgen. De har PSP samarbejdet, som står for Politi, Social myndighed, Psykiatri.

Version 1.1_ februar 2013
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Nr. 5: Hvilke standarder anvendes hvornår

Anvendelse af kommunikationsstandarder
til
Almen psykiatrisk afdeling/Gerontopsykiatrisk
afdeling
Model udarbejdet af Kolding kommune og region
Syddanmark, fra 2009 – 2010.

Version 1.1_ februar 2013
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Anvendelse af kommunikationsstandarder
fra
Almen psykiatrisk afdeling/Gerontopsykiatrisk
afdeling
Model udarbejdet af Kolding kommune og region
Syddanmark, fra 2009 – 2010.

Version 1.1_ februar 2013

33

Anvendelse af kommunikationsstandarder
Til Børn og Ungepsykiatri
Model udarbejdet af Kolding kommune og region
Syddanmark, fra 2009 – 2010.

Version 1.1_ februar 2013

34

Anvendelse af kommunikationsstandarder
Fra Børn og Ungepsykiatri
Model udarbejdet af Kolding kommune og region
Syddanmark, fra 2009 – 2010.

Version 1.1_ februar 2013
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Anvendelse af kommunikationsstandarder
til Retspsykiatri
Model udarbejdet af Kolding kommune og region
Syddanmark, fra 2009 – 2010.

Version 1.1_ februar 2013
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Anvendelse af kommunikationsstandarder
fra Retspsykiatri
Model udarbejdet af Kolding kommune og region
Syddanmark, fra 2009 – 2010.

Version 1.1_ februar 2013
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Nr. 6: It systemer i kommuner og regioner
Region Hovedstaden
Sygehus / system
Region Hovedstadens Psykiatri

Område

EPJ
OPUS på alle
centre. Sct. Hans
bruger IPJ

Regionale
Bosteder
Lunden

IT system

Skovvænget
Kommuner i region Hovedstaden

r

Albertslund
Allerød
Ballerup
Bornholm
Brøndby

Plan om indkøb af nyt IT
system

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Misbrug
Jobcenter
Bosteder

Myndighed/
Psykiatri og
handicap
CSC Vitae Suite

Myndighed/
Børn
Acadre

Intet

KMD Opera

CSC +
Acadre+Bosted
E-doc

Dupu

Bosted

KMD Børn og
Voksen
Fics (ESDH
system)
KMD Sag

Fics (ESDH
system)
KMD EKJ
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Bemærkninger

Har deres egen EPJ, som
styres af Social-it
Har deres egen EPJ, som
styres af Social-it
Har deres egen EPJ, som
styres af Social-it

Orion

Region H
Kommuner/om

PAS
Planer om nye systemer?
OPUS/GS!Åben Sundhedsplatform ca. 2016

Væresteder

Planer om nye
systemer?

Intet

Implementerer
Dupu efterår 2013

Workbase/KMD

Det ene af to
bosteder
anvender Bosted
systemet
Bosted

EKJ

KMD Sag

EKJ

Intet

Fics (ESDH
system)
KMD Sag

KMD Sag/Opera

Fics (ESDH
system)
KMD EKJ

Fics (ESDH)

KMD Sag/Opera +
KMD Aktiv til
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Bosted

KMD Sag

Er i udbud på
områderne
Der er planer om
at tage DHUV i

r

Region H
Kommuner/om

Dragør
Egedal
Fredensborg
Frederiksberg

Frederikssund
Furesø
Gentofte

Myndighed/
Psykiatri og
handicap

KMD Sag
varetages af
Tårnby
Bosted
CSC Vitae Suite
Fris (lokalt
Frederiksberg
system)
Captia

KMD Care
Captia
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Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn

Væresteder

ydelsesdelen

KMD Sag
varetages af
Tårnby
Afv. Charlotte N.
Fris (lokalt
Frederiksberg
system)
KMD Børn og
Voksen

Dupu
Captia

Planer om nye
systemer?
brug. På
børneområdet er
de ikke glade for
DUBU (Kombits
løsning) – men
der bliver kigget
på en DUBUlignende løsning –
stadig uafklaret
hvad der sker

Stoffer = KMD sag
i Dragør
Alkohol = KMD
Sag i Tårnby
Bosted
CSC Vitae Suite
K-Jour

KMD Sag/Opera
varetages af
Tårnby

Intet

Intet

KMD Opera
Workbase
Workbase

Bosted
CSC Vitae Suite
Bosted

Intet
Intet

Captia

Workbase

EKJ x)

EKJ x)

KMD Care
Intet fagsystem

KMD Opera
Captia/KMD
Opera

KMD Care
EKJ

KMD Care
EKJ
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Misbrugsområdet
overvejer at implBosted i 2013
x) Alle områder
forventes at være
på EKJ ved
udgangen af 2013

r

Region H
Kommuner/om
Gladsaxe
Glostrup
Gribskov
Halsnæs
Helsingør
Herlev
Hillerød
Høje Tåstrup
Hørsholm
Hvidovre

Ishøj

Myndighed/
Psykiatri og
handicap
Profil/KMD Sag
EKJ/Acadre og
KMD Sag
Avaleo
Myndighed
Intet

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn

Avaleo
Myndighed
Intet

Uniq liv

KMD
Acadre/KMD
Opera
Workbase

Bosted

Workbase

Bosted

Bosted

Bosted

KMD Sag/Opera

CSC Vitae/Bosted

Bosted

EKJ

KMD Børn og
Voksen
EKJ

EKJ
Bosted

EKJ
Bosted

EKJ
Bosted

Incorp/Acadre

Dubu

Incorp/Acadre

Bosted

Bosted

Acadre

Acadre

Acadre

KMD Sag/Opera
KMD
Sag/Workbase
KMD Sag/KMD
Opera
KMD Sag /Opera
/Acadre

Acadre

Acadre

Acadre

Forventer at impl.
Dubu 01.05.13

Acadre

KMD Sag/Opera

Acadre

Intet

KMD Sag

Intet

KMD Sag

KMD EKJ

KMD Care

CSC Social

CSC Social

CSC Social

Opgaven
varetages af
Vallensbæk i KMD
Opera
Arbejdsmarkedpo
rtalen
WORKBASE

CSC Social

CSC Social

KMD

København
Version 1.1_ februar 2013

Acadre/KMD Sag

EKJ
Acadre

Væresteder

EKJ
EKJ/Acadre

EKJ
Acadre

Uniq liv

Uniq liv
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Planer om nye
systemer?

Bosted er
indkøbt, men ikke
implementeret

Sonderer
terrænet for nyt
it-system
Undersøger
fagsystem til
socialpsykiatri og
bosteder

r

Region H
Kommuner/om
Lyngby-Tårbæk

Rødovre
Rudersdal

Tårnby
Vallensbæk

Myndighed/
Psykiatri og
handicap
EKJ

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn

Intet

KMD Sag, KMD
Børn & Voksne
Intet

Acadre

Væresteder

KMD Sag/Opera

EKJ

Intet

KMD Opera
KMD Sag
Arbejdsmarkedsp
ortalen

Intet

Intet

Acadre

Intet fagsystem

Bosted

Bosted

KMD sag og Dok
Ajour

KMD sag og Dok
Ajour

KMD sag og Dok
Ajour

KMD Sag/ Opera/
Acadre
KMD Sag/Opera

Intet

Intet

Varetages af Ishøj

Intet

Varetages af Ishøj

KMD Opera
/Acadre

Varetages af Ishøj

Varetages af Ishøj

Version 1.1_ februar 2013
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Planer om nye
systemer?

Kikker på nyt
ESDH samt
system med
DHUV metoden

Region Sjælland
Region Sjælland Psykiatri har samme EPJ løsning som på somatikkens område i region Sjælland, dvs. OPUS arbejdsplads. Regionale Bosteder er
uoplyst.
Kommuner i Region Sjælland
Region Sjælland
Kommuner/områ
Faxe
Greve
Guldborgsund

Holbæk
Kalundborg

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Misbrug
Jobcenter
Bosteder

Myndighed/
Psykiatri og
handicap
KMD EKJ

Myndighed/
Børn

Officepakke
Acadre
Opus
KMD-sag
Børn og voksne

DUBU
Acadre
Børn og voksne
Opus

EKJ- KMD
KMD Børn Voksen
Tilbudsportalen
(Brugerdata)

DUBU
KMD Børn Voksen
KMD Sag Journal
(DUBU)
KMD aktiv
Tilbudsportalen
Novax
TK2
(Brugerdata)
Pladsanvisning
KMD institution
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?
KMD Børn og
Voksne

KMD EKJ

Væresteder

Planer om nye
systemer?

KMD Opera

KMD EKJ

KMD EKJ

Evt. anvende SBSYS til børn/unge
(ESDH system)

Word
Excel

Workbase

Officepakke –
Outlook
Acadre
Få licenser til PCD
journal

Officepakke –
Outlook
Acadre
Få licenser til PCD
journal

GBS/myndighedpsykiatri og
handicap
forventer at
afskaffe
omsorgssystem i
2013 – EKJ, bl.a.
til understøttelse
af DHUV

EKJ- KMD
Bostedsystem
Sundhed.dk

workbase
KMD Opera
KMD
Arb.evnemet.
KMD Aktiv
AM-portalen
ask.dk - se sag

EKJ - KMD
KMD EKJ

EKJ- KMD
KMD EKJ
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DUBU
Brugerdata
Myndighed
Psykiatri og
handicap:
Afklaringsfase om
KMD EKJ eller
andet system skal
anvendes på
myndighed

Region Sjælland
Kommuner/områ

Myndighed/
Psykiatri og
handicap

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn

Væresteder

Prokap

Køge

CSC VITAE Suite

Pt. ikke noget.
Forventer at
vælge system ved
udgangen af
2013.

Bosted

-Workbase fra
Bosted
Medialogic
Mediconnet fra
EG
Kommuneinforma
tion
Netforvaltning
Sundhed fra EG
Kommuneinforma
tion

Bosted

Lejre

Acadre

Acadre

Acadre ?

Acadre

Bosted
system

?

Bosted/KMD
Aktuelt benytter
vi KMD i
Myndighed. I
Ungeenhed
benyttes
Workbase

DUBO
Her benyttes
Acadre

Bosted
Bostedsystem fra
Team On Line

KMD
Jeg mener de
benytter
Workbase

Bosted
Her er endnu ikke
et elektronisk
system. Der
benyttes i mindre
omfang Acadre
nogle steder i
driften

Bosted
Som bosteder

Lolland
Næstved
Odsherred
Ringsted
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Planer om nye
systemer?
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Der kigges i
øjeblikket på
forskellige
muligheder. Har
dog ikke noget
navn på system.

Implementering
af enten CSC
Social eller Team
Online – Bosted
og DUBU 1.
kvartal. Der
arbejdes på
afdækning af

Region Sjælland
Kommuner/områ

Myndighed/
Psykiatri og
handicap

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn

Væresteder

muligheden for at
få ET system der
kan dække hele
området

Roskilde
Slagelse

KMD-SAG-ESDH

KMD-SAG-ESDH
DUPO

KMD-SAG-ESDH
BOSTED

KMD-SAG-ESDH
OPERA

KMD-SAG-ESDH
Flere forskellige
stand alone
fagsystemer

KMD-SAG-ESDH

Solrød

KMD-SAG-ESDH

KMD-SAG-ESDH
DUPO

KMD-SAG-ESDH
BOSTED

KMD-SAG-ESDH
OPERA

KMD-SAG-ESDH
Flere forskellige
stand alone
fagsystemer

KMD-SAG-ESDH
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Planer om nye
systemer?
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På myndigheds området inden for
Handicap og
Socialpsykiatri
skal der indføres
et fag- system der
kan håndtere
voksenudredningsmetod
en.
Derudover
overvejes
muligheden for at
bosteder og
væresteder skal
have et og samme
fagsystem.
På myndigheds området inden for
Handicap og
Socialpsykiatri
skal der indføres
et fag- system der
kan håndtere
voksenudredningsmetod

Region Sjælland
Kommuner/områ

Sorø

Stevns
Vordingborg

Myndighed/
Psykiatri og
handicap

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn

Væresteder

KMD Care

DUPO

Ingen separat
afdeling. Den
ligger i handicap
og psykiatri

KMD Opera

KMD Care

KMD Care

Fujitsu Siemens
eDoc som i 2013
erstattes af
Acadra.

Fujitsu Siemens
eDoc som i 2013
erstattes af
Acadra.

Fujitsu Siemens
eDoc som i 2013
erstattes af
Acadra.

KMD’s EDH, OPERA, -AKTIV
samt en del
øvrige
fagprogrammer
(bl.a.
Medioconnect
Sundhed)

CSC Omsorg

Intet

Region Syddanmark- Regionen
Sygehus / system
Psykiatrisk Afdeling Augustenborg-Haderslev
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg-Ribe
Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle
Psykiatrisk Afdeling Odense
Psykiatrisk Afdeling Svendborg
Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg
Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding-Augustenborg
Version 1.1_ februar 2013

EPJ
Harmoni
IPJ
COSMIC
COSMIC
Harmoni
IPJ

PAS
GS-OPUS
RPAS
GS
FPAS
FPAS
RPAS
GS

Planer om nye systemer?
COSMIC EPJ, PAS og Booking
COSMIC EPJ, PAS og Booking medio maj 2013
COSMIC EPJ, PAS og Booking primo februar 2013
COSMIC PAS
COSMIC PAS
COSMIC EPJ, PAS medio maj 2013
COSMIC EPJ, PAS og Booking primo februar 2013
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Planer om nye
systemer?
en. Muligheden
overvejes for at
bosteder og
væresteder skal
have et og samme
fagsystem.
Nej ikke
umiddelbart

CSC Social
implementeres på
Psykiatri og
Handicap,
Misbrug,
Bosteder og
Væresteder i
2013

Bemærkninger
Tidspunkt?

Tidspunkt?
Tidspunkt?
Har BookPlan
Afd. i Kolding Tidspunkt?

Sygehus / system

EPJ

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
Lokalpsykiatri Aabenraa
Lokalpsykiatri Augustenborg
Lokalpsykiatri Brørup
Lokalpsykiatri Esbjerg
Lokalpsykiatri Fredericia
Lokalpsykiatri Haderslev
Lokalpsykiatri Middelfart
Lokalpsykiatri Odense
Lokalpsykiatri Ribe
Lokalpsykiatri Svendborg
Lokalpsykiatri Tønder
Lokalpsykiatri Varde
Lokalpsykiatri Vejle
Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

COSMIC

Område
Handicapcenter Nordøstfyn, RSD

Regionale Bosteder
Bognæs
Engbo
Skovhuse (en del af)
Østerhuse (en del af)
Lilleskov
Skovhuse (en del af)
Sydbo
Østerhuse
Bøge Allé 16
Grønnebæk
Østruplund
Børnehusene
Egely
Møllebakken
Specialskolen Storebælt

Handicapcenter Sydøstfyn, RSD

Specialcenter for voksne med handicap, RSD

Center for børn og unge, RSD
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Harmoni
Harmoni
COSMIC
COSMIC
COSMIC
Harmoni
COSMIC
Harmoni
IPJ

PAS
GS-OPUS
FPAS
GS-OPUS
GS-OPUS
RPAS
RPAS
FPAS
GS-OPUS
FPAS
FPAS
RPAS
FPAS
GS-OPUS
RPAS
GS

Planer om nye systemer?
COSMIC EPJ, PAS og Booking
COSMIC PAS
COSMIC EPJ, PAS og Booking
COSMIC EPJ, PAS og Booking
COSMIC EPJ, PAS og Booking medio maj 2013
COSMIC EPJ, PAS og Booking medio maj 2013
COSMIC PAS
COSMIC EPJ, PAS og Booking
COSMIC PAS
COSMIC PAS
COSMIC EPJ, PAS og Booking medio maj 2013
COSMIC PAS
COSMIC EPJ, PAS og Booking
COSMIC EPJ, PAS og Booking medio maj 2013
COSMIC EPJ, PAS og Booking primo februar 2013
COSMIC EPJ, PAS og Booking
IT system
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted
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Bemærkninger
Tidspunkt?
Tidspunkt?
Tidspunkt?

Tidspunkt?
Tidspunkt?
Tidspunkt?
Tidspunkt?
Tidspunkt?
Tidspunkt?

Tidspunkt?

Plan om indkøb af nyt IT system

Område
Autismecenter, RSD

Center for Senhjerneskade, RSD
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, RSD

Center for Misbrug og Socialpsykiatri, RSD

Kommuner i Region Syddanmark
Region Syd
Myndighed/
Kommuner/områder
Psykiatri og
handicap
Aabenraa

BB-journal (lev.
DataSign)

Assens
Ærø
Version 1.1_ februar 2013

Regionale Bosteder
AutismeCenter Holmehøj
Bihuset
Æblehaven
Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter
Kingstrup
Center for Høretab (herunder Nyborgskolen
Center for Kommunikation og
Velfærdsteknologi
Center for Rehabilitering og Specialrådgivning
Teglgårdshuset
Center for Misbrug og Socialpsykiatri
(Pilotprojekt om e-kommunikation til
praktiserende læge)
Holtegården
Syrenparken (Pilotprojekt om e-kommunikation
til praktiserende læge)

IT system
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted
Bosted

Plan om indkøb af nyt IT system

Bosted
Bosted
Bosted
Bosted

Myndighed/
Børn

Misbrug

Jobcenter

Bosteder

? intet
kendskab

KMD EKJ

? intet
kendskab

BB-journal (lev.
DataSign)*

KMD Opera

Bosted System
BB47

Beh.- center /
andet
(herunder
væresteder)

Planer om nye
systemer?
Er i udbud med
fagsystemerne inden
for Sundhed & Omsorg
(inkl. sundhedscenter
og genoptræning),
inden for Handicap &
Psykiatri og Misbrug.
Afklaring forventes
efteråret 2013

Region Syd
Kommuner/områder

Myndighed/
Psykiatri og
handicap

Myndighed/
Børn

Misbrug

Jobcenter

Billund

Ingen

ESDH Acadre

KMD sag ESDH
Acadre

KMD Opera
ESDH Acadre

Esbjerg

Incorp og KMD
Sag

DUBU og KMD
Sag

K-jour uafklaret
om de overgår
til Bosted
System

KMD Opera og
KMD Sag

Faaborg Midtfyn
Fanø
Fredericia
Haderslev

Incorp Team
Online også
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Bosted Misbrug
Team Online

Bosteder

journalsystem
Ingen

Beh.- center /
andet
(herunder
væresteder)

Udbud i gang på det
sociale område, færdig
foråret 2013 Følgende
forventes at være
kommende brugere af
systemet: Myndighed
for hjælpemidler
Visitering til
hjemmepleje, sygepleje
og træning
Myndighed for
handicap og
socialpsykiatriområder
Udfører for:
Hjemmepleje,
sygepleje,
Rehabilitering
Handicapområdet,
Socialpsykiatrien

Bosted
Systemet
Bosted System

Bosted
Handicap
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Planer om nye
systemer?

Bosted Misbrug
Team Online

Region Syd
Kommuner/områder

Myndighed/
Psykiatri og
handicap

Myndighed/
Børn

Misbrug

Jobcenter

Misbrug
Kerteminde

Avaleo
Myndighed

Kolding

Langeland

Workbase
Medialogic

OPUS ptt.adm.

Uniq Liv
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Bosteder

Bosted Psykiatri
Team Online
Uniq Liv

Beh.- center /
andet
(herunder
væresteder)

Planer om nye
systemer?

Uniq Liv

Ingen planer om nye
systemer, men
forventer at Uniq
Omsorg og Uniq Liv,
kommer på samme
platform som Avaleo
Myndighed/Avaleo
Sundhed 3. kvartal
2013. Dvs. på CaseFlowplatformen, således at
alle systemer indenfor
Hjemme- og Sygepleje,
Handicap- og psykiatri,
Træning- og aktivitet,
Myndighed er på
samme platform
fra/med 1. januar 2014
Forventer at have Team
Onlines Bosted System
på 5790002001260 –
Handicap Bosteder og
på 5790002001277 –
Socialpsykiatri Bosteder
pr. Q2 2013

Bosted System
(2 lokationsnr.)

(misbrug) KMD
EJS
Misbrugsområd
et (tidl. Rambøll
EKJ)

Uniq Liv

(rusmiddel)
Rambøll EKJ
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Forventer
hjemmepleje/sygepl
overgang sidst på året
2013 til Caseflow –

Region Syd
Kommuner/områder

Middelfart
Nordfyn
Nyborg
Odense

Myndighed/
Psykiatri og
handicap

KMD Sag
(Kommende
DHUV)
KMD Care

Version 1.1_ februar 2013

Myndighed/
Børn

DUBU Børn og
voksne
Børn/Voksne
ESDH BUF
ESDH SAF

Misbrug

Alkohol HD EKJSAF Misbrug HD
EKJ-SAF
Alkohol HD EKJSAF
Misbrug HD
EKJ- SAF

Jobcenter

Bosteder

KMD Sag

Bostedsystem

Workbase SAF

KMD EKJ – ÆHF
HD EKJ - BUF
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Beh.- center /
andet
(herunder
væresteder)

Planer om nye
systemer?

Væresteder:
KMD EKJ – ÆHF
HD EKJ - BUF

Har et
lokationsnummer,
hvortil der er ’hæftet’
et
førtidspensionssystem,
leverandør KMD. Der er
nævnt modtagelse eller
forsendelser af
MedCom-standarder.
ÆHF=Ældre- og
Handicapforvaltningen.
BUF=Børn- og
ungeforvaltningen.
SAF=Social og
arbejdsmarkedsforvaltn
ing

Avaleo omsorg.
Terapeuter er på
Caseflow – Avaleo
sundhed. Visitatorer er
lige kommet på
Caseflow – Myndighed.
Forventer at psykiatrien
i år 2013 også kommer
på Caseflow – Avaleo
Liv

Region Syd
Kommuner/områder

Myndighed/
Psykiatri og
handicap

Sønderborg

CSC Vitae

Svendborg

Incorp DHUV
ESDH Acadre
KMD Sag

Tønder

CSC Vitae social

Varde

Avaleo
Myndighed og
KMD Sag
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Myndighed/
Børn

Misbrug

Jobcenter

Bosteder

CSC Vitae
ESDH Acadre

KMD Sag

Incorp DHUV
ESDH Acadre
KMD EKJ

KMD Opera +
SBSYS

KMD Sag

KMD Sag
(journal) KMD
Opera

Bosted System
(botilbud
Skovsbo-vej,
Ryttervej)
CSC Vitae Social

Bosted

Beh.- center /
andet
(herunder
væresteder)
Væresteder:
CSC Vitae

Bosted
KMD Sag
(hjemmestøtte
til ikke
pensionister)
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Planer om nye
systemer?

Planer om at finde en
løsning, så der kan
kommunikeres fra
regionen til både KMD
Care og CSC-social.
Problemet er dog at
finde en
’fordelingsmotor’ eller
mellemlæggende
modtager-system, der
kan være behjælpelig
med at sortere/fordele
de meddelelser, der
kommer fra regionen,
uden at der går
informationer og
beskeder forkert eller
tabt
Varde Kommune skal
have it-system til
Bostederne (Bostedsystemet) i udbud i
løbet af 2013. Uniq
Omsorg skiftes til det
nyudviklede Avaleo

Region Syd
Kommuner/områder

Myndighed/
Psykiatri og
handicap

Vejen

Vejle

Myndighed/
Børn

Misbrug

Jobcenter

Bosteder

ESDH Acadre

Acadre

Workbase

Bosted

Avaleo, Uniq Liv

Region Midtjylland

Uniq Liv

Sygehus / system

EPJ

PAS

Samtlige psykiatriske
hospitaler

MidtEPJ

MidtEPJ

Regionale Bosteder
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Uniq Liv

Beh.- center /
andet
(herunder
væresteder)

Uniq Liv

Planer om nye
systemer?
Omsorg ultimo 2013
Myndighed Psykiatri og
Handicap: Har lige købt
KMD Care, nyt modul,
starter implementering
i februar 2013.
Behandlingscenter/And
et vil anvende KMD
Care / psykiatri modul,
når vi har fået det i drift
Fra sommer 2013
forventes at
implementere CSC Suite
på alle it-systemer
bortset fra
Sundhedsplejen

Planer om nye
systemer?

IT system
Bosted benyttes på alle regionale institutioner
(kommunerne bruger AS 2007, med
anmodningsmodul, når de indskriver en borger på
en af regionens institutioner.)

Plan om indkøb af nyt IT system
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Kommuner Region Midt
Region Midt
Myndighed/
Kommuner/området Psykiatri og
handicap
KMD Sag
(myndigheds
registreringer)
Dydas
(Resultatdokume
ntation)
Struktura
(Social
boliganvisning)
KMD Børn og
voksne
(Afregning)

Århus
Favrskov
Hedensted

Sbsys/CSC
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Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn
KMD Sag
(myndigheds
registreringer)

KMD Sag
(myndigheds
registreringer)

Dydas
(Resultatdokume
ntation)

Dydas
(Resultatdokume
ntation)

KMD Børn og
voksne
(Afregning)

KMD Børn og
voksne
(Afregning)
Bosted systemet
(Fagløsning)

DUBO
Sbsys

?
CSC

Workbase
(Fagløsning med
snitflade til
Netforvaltning
Sundhed, hvor
lægeerklæringer
kan ses.)

Væresteder

Planer om nye
systemer?

Bosted
(Fagløsning)

Bosted systemet
(Fagløsning)

PCD
(Fagløsning)

Andre små
programmer

CSC Social
(indkøbt som
samlet
fagløsning).
Forventes
implementeret i
løbet af 20132014 og PCD/
Bosted/Dagbogsprogram
udfases.
Med. Com.
standarder er en
del af løsningen.

Dydas
(Resultatdokume
ntation)

Workbase
understøtter
ikke elektronisk
Dagbogskorrespondance program fra
med f.eks. læger. Døgndata

Søger
myndighedsoplysninger i
KMD Sag.

KMD Opera
KMD-operaMediconnect -

Bostedet
CSC

Myndigheden
skal fortsat
anvende KMD
Sag.

?
Sbsys
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Jobcenter
fortsætter
uændret.
Jobcenter
overvejer

Region Midt
Myndighed/
Kommuner/området Psykiatri og
handicap

Herning
Holstebro
Horsens

Væresteder

Sbsys

KMD EKJ

SBSYS

KMD EKJ

Workbase

KMD EKJ
Notes

KMD EKJ

CSC Vitae

Novax

KMD EKJ

Workbase

Bosted

Bosted/CSC
Vitae

PDC på vej til
CSC Social

Workbase
Jobcenter
Netforvaltning
Sundhed

CSC Social

CSC Social

CSC Social

Ikast-Brande
Lemvig

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn

Benytter kun Outlook og fremsendelse i papirform
EKJ
EKJ
Bosted
Overgår til nyt
system, når
aftaler indgås.

anvendelse af
CSC på nogle
områder
På Børn og Unge
området ses der
på system til
DUBU.
(udbud, så fælles
løsning i
kommunen?)
Nej
Udbud i 2013

Et bosted
benytter
Zealand Care.
Et par tilbud
benytter PCD.
De vil overgå til
nyt system når
det kommer.

Norddjurs
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Planer om nye
systemer?
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-

Vi afventer
besked vedr. IT
system til hele
det sociale
område. Vi har
udbud hos de
firmaer der er
skiet.
Myndighed vil
sandsynligvis
indkøbe
systemer der
understøtter
DUBU og DHUV

Region Midt
Myndighed/
Kommuner/området Psykiatri og
handicap

Odder

DHUV

Randers

Ringkøbing-Skjern
Samsø
Silkeborg

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn
KMD Sag
KMD EDH
KMD Børn og
Voksne
Dubu

Planer om nye
systemer?
På sigt en form
for DUBU

Bostedsystem
I udbud i løbet af
2013

GoPro – ESDH
Incorp/Bosted
Notes
KMD-Opus, -sag
Office-pakken
DPR
Adope Reader
AS2007
Netforvaltning
Sundhed
KPS Blanket
NIS
Lovinformation
Læseadgang til
Uniq-Omsorg,
som benyttes af
Sundhed/Omsor
g
Ambu-Flexpsykiatri

Go-Pro
Notes
KMDopus/sag/aktiv
Novax
Office 2003
DPR
Adope Reader
KPS Blanket
Netforvaltning
Sundhed
NIS
Ambu-Flexpsykiatri

KMD-EKJ
Ambu-Flexpsykiatri
GoPro – ESDH
Notes
Office-pakken
DPR
Adope Reader
AS2007
Netforvaltning
Sundhed
KPS Blanket
NIS
Lovinformation
Ambu-Flexpsykiatri
Læseadgang til
Uniq-Omsorg,
som benyttes af
Sundhed/Omsor
g

KMD sag og

KMD børn og

Bosted
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Væresteder

Opera
(er i udbud evt.
nyt system
ultimo 2013)
GoPro – ESDH
Notes
KMD-Opus, -sag
Office-pakken
DPR
Adope Reader
Netforvaltning
Sundhed
Mediconnect
KPS Blanket
NIS
Lovinformation
Workbase

KMD Opera og

Bostedsystem
I udbud i løbet af
2013

Bostedsystem
I udbud i løbet af
2013

GoPro – ESDH
Incorp/Bosted
Notes
KMD
Office-pakken
DPR
Adope Reader
AS2007
KPS Blanket
NIS
Lovinformation
Ambu-Flexpsykiatri
Open Office
Gimp

BBJ (handicap og
55

Nyt IT-fagsystem
i løbet af foråret
2013 fælles for
Myndighed/Bost
ed i Handicap og
Psykiatri

Ingen

Fælles udbud af

Region Midt
Myndighed/
Kommuner/området Psykiatri og
handicap
Acadre

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn

Væresteder

Planer om nye
systemer?

voksne KMD sag
og Acadre

fagsystemer
bruger outlook

KMD i 2013
sundhed og
omsorg og
handicap og
psykiatri og
udvalgte
medarbejdere i
børn og unge og
job og
borgerservice
PPR
*Skanderborg,
Børn og unge:
Børnesocialrådgi
vningen
anvender DUBU
mens PPR
anvender Acadre

KMD sag og
Acadre

PPR: myndighed
bruger Acadre og
winppr og
udfører
skoleintra og
tabulex
Acadre/ Kmd
sag.
I løbet af 2013
Skiftes til nyt
system
KMDCARE i
Ældre og
Handicapmyndig
hed.

Skanderborg
Skive
Struer
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DUBU, Acadre *

Bosted
(Team Online),
KMD

psykiatri) og
Dagbogs
systemet
(institution/
bosteder
anbragte børn)

BB journal
KMD Boligstøtte BB journal
KMD Social Pension
KMD Social Pension AIO
KMD Social Pension Konverteringsdata
KMD Social Pension Masseindberetning
KMD Social Pension Sagsdel
KMD Arbejdsevnemetode 2.5.0.0
KMD Indkomst
KMD Opera
KMD Sag
KMD Sag Administrator
KMD SAP Frontend
KMD Børn og Voksne
KMD Boerneydelse
KMD eDagpenge - Barsel
KMD eDagpenge - Sygdom
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Region Midt
Myndighed/
Kommuner/området Psykiatri og
handicap
Bosted
Syddjurs
Viborg

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn

Væresteder

DUBU, Acadre

Bosted

Region Nordjylland
Sygehus / system
EPJ

PAS

CSC – Clinical Suite
Regionale Bosteder

Kommuner i Region Nordjylland
Region Nord
Myndighed/
Kommuner/områder Psykiatri og
handicap
Aalborg
EKJ
Avaleo
Myndighed

Bosted

Workbase,
Acadre

Bosted

Planer om nye
systemer?
Nej

Logica
IT system
Bosted

Plan om indkøb af nyt IT system
Nej, men systemet som det er, kan ikke lave
ekstern kommunikation - er et isoleret system

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn
DUBU

Avaleo – uniq liv

Workbase

EKJ
Avaleo – uniq liv

Brønderslev
Version 1.1_ februar 2013

Planer om nye
systemer?
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Væresteder

Planer om nye
systemer?

Avaleo – uniq liv

Bosteder og
væresteder
kommer over på
samme
webbaserede
platform som
Avaleo
myndighed
medio/ultimo
2013

Region Nord
Myndighed/
Kommuner/områder Psykiatri og
handicap
VITAE SUITE
Frederikshavn
SBSYS
(ESDH-system)

Hjørring
Jammerbugt
Læsø

Mariager Fjord

Morsø
Rebild

KMD, Avaleo og
ESDH systemet

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn

Væresteder

Planer om nye
systemer?

KMD-sag

Vitae Suite

OPUS, KMD

Vitae Suite

Vitae Suite

Nej

KMD DUBU

E-dok
(ESDH system)

SBSYS
(ESDH-system)
og KMD Opera

SBSYS (ESDHsystem), dog
Bosted i enkelte
tilbud

SBSYS
(ESDH-system)

Kmd og ESDH
systemer

Kmd, Avaleo og
ESDH systemer

Kmd sag og
ESDH systemer

De er ikke på
kommunes
systemer

ESDH og KMD
sag systemer

Vi undersøger
muligheden for
nyt fagsystem,
der dækker både
myndighed og
udførerled på
voksen
handicapområde
t.
Nyt ESDH system
SBSYS pr 3/13

Vitae Suite
ESDH system,
SBSYS som
fagsystem.

CSC Social

KMD Care
anvendes til
Version 1.1_ februar 2013

KMD Sag ESDH.
Vi er ved at
undersøge hvilke
systemer der
understøtter
DUBU, fx IBM og
CSC.
DUBU anvendes
på Børne

Medio 2013: CSC
Social
misbrugsmodul

KMD Sag ESDH

CSC Social

Dagtilbud § 103
og 104
voksenhandicap
og psykiatrien
bruger CSC
Social

KMD Care

Workbase,
Media Logic

KMD Care

KMD Care delvis
58

Nej
Udersøger pt om
Incorp kan
understøtte
VUM - overvejer
at gå over til
dette.
CSC påtænker
med tiden at
understøtte børn
også.

Der er taget
beslutning om at

Region Nord
Myndighed/
Kommuner/områder Psykiatri og
handicap
Voksen
Handicapområde
t, Myndighed
(samt Udfører af
§ 85 ydelser)

Handicap bruger
(CSC
Social) Vitae
Suite.
Myndigheden
vurderer p.t. om
myndigheden
skal anvende et
andet fagsystem
til myndighedsdelen.

Thisted

Vesthimmerland

KMD EKJ
implementeres i
marts 2013.
(pt. anvendes
KMD Sag og til
dels KMD Børn
og Voksne)

Version 1.1_ februar 2013

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn

Væresteder

Handicapområdet

Vitae Suite (CSC
Social) anvendes
til børn under
handicap/psykiat
ri)
Børne-unge
under social
området
anvender et
andet it-system
(navn ??)
KMD Sag og
KMD Børn og
Voksne

Anvender
Bostedet, men
forventer
muligvis at
komme på Vitae
Suite i løbet af
2013 (første ½
år)

Vitae Suite (CSC
Social)

Vitae Suite (CSC
Social)

Planer om nye
systemer?
købe VUM i
december 2012,
tages i brug
snarest efter en
oplæring,
Forventer at
indføre en udredningsmetode
til Børne
Handicapområdet

Private bosteder
er ikke på noget
It-system

Bostedsystemet
fra TEAM
ONLINE
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Bostedsystemet
fra TEAM
ONLINE

KMD EKJ
implementeres
til Myndighed
marts 2013. Det
er ikke endelig
besluttet om
Bosteder og
Væresteder skal

Region Nord
Myndighed/
Kommuner/områder Psykiatri og
handicap

Version 1.1_ februar 2013

Kortlægning it-systemer kommuner psykiatri/social
Myndighed/
Misbrug
Jobcenter
Bosteder
Børn

Væresteder

Planer om nye
systemer?
overgå til KMD
EKJ.
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