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Digital understøttelse af kommunikationen mellem social- og sundhedsområdet
- eksisterende MedCom standarder i eksisterende systemer
- hvilke muligheder
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Beskrivelse af projektforslag
Stamdata
Projektnavn

Digital understøttelse af kommunikationen mellem social- og sundhedsområdet
- eksisterende MedCom standarder i eksisterende systemer

Projektleder

Dorthe Skou Lassen

Projektets primære formål

Understøtte brugen af eksisterende MedCom standarder i eksisterende systemer indenfor social- og sundhedsområdet, herunder at
understøtte opbygning af digital informationsudveksling mellem psykiatrien, sociale enheder i kommuner og praktiserende læger.

Formål
Formålet med denne PID er overordnet at beskrive, hvilke eksisterende MedCom meddelelser i eksisterende it-systemer, som kan anvendes i kommunikationen mellem
social- og sundhedsområdet i en overgangsperiode, indtil mere moderne/avancerede teknologier er klar. Endvidere beskrives det hvilke tiltag, der er nødvendige at få aftalt
for MedComs hjemmepleje-sygehusmeddelelser1, så denne type kommunikationen kan etableres og monitoreres.
Projektet består af flere tiltag, som fungerer i hver sin selvstændige kontekst men som også kan have overlap og indbyrdes afhængigheder. Da samarbejdet mellem socialog sundhedsområdet er komplekst med flere funktionsområder, mange aktører, samt forskelle i it-understøttelse2, kan der ikke opstilles fælles mål og ens indsatser. Der er
behov for kontekstafhængig understøttelse, som styrkes via fælles koordinering og erfaringsopsamling i et samspil mellem MedCom og en operationel styregruppe.
Gevinstpotentialet bliver de lokale basale effekter ved digitalisering bestående af implementering af klassisk meddelelsesbaseret kommunikation, endvidere fælles national
opsamling på erfaringer, ønsker og behov. Således arbejdes der både med her og nu digital understøttelse, samt bidrag til fremtidsorienterede løsninger.
Formålet med at MedCom i perioden 2018-2019 skal arbejde med øget fokus på social- og sundhedsområdet er, at:

-

1
2

imødekomme og understøtte de kommunikationsflow som regioner og kommuner efterspørger ifm. ibrugtagen af FMK på social- og misbrugsområdet.
imødekomme og understøtte de kommunikationsflow som regioner og kommuner arbejder med i sundhedsaftaleregi.
øge information om muligheder og udfordringer ved meddelelsesbaseret kommunikation, både ved at udarbejde informationsmateriale, og enten deltage i og/eller
afholde netværksmøder på regionsniveau.
indgå aftale med regioner og kommuner om regler for kommunikationsflow ved brugen af hjemmepleje-sygehusmeddelelserne.

MedCom omsorgsmeddelelser omfatter XDIS16/18/21 samt XDIS20/17
Analyse af udbredelse og videreudvikling af MedCom-beskeder Psykiatrien, socialområdet, førtidspension og beskæftigelsesområdet (2014), Deloitte & Kortlægning Psykiatri og MedCom standarder (2013), MedCom
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afklare om nogle af de eksisterende planer indenfor socialområdet og behandlingspsykiatrien, så som koordinerende indsatsplan, udskrivningsaftale og
behandlingsplan m.fl., skal udveksles digitalt.
etablere et forum i samarbejde med regioner og kommuner samt disses interesseorganisationer, som kan drøfte tværgående udfordringer og emner som f.eks.
juridiske emner, national koordinering, samt sparring på faglige spørgsmål. Forummet udmøntes i praksis i en operationel styregruppe.

Afgrænsning
En afgrænsning til eksisterende standarder/teknologier i eksisterende it-systemer har været gældende gennem de senere år og er hensigtsmæssigt at fastholde under
MedCom11 af samme årsag, som tidligere er beskrevet, da:
1. it-landskabet indenfor socialområdet fortsat er varieret og under konsolidering.
2. der er behov for konsolidering og detaljering i de lokale samarbejdsaftaler3 på organisatorisk niveau, som kan understøtte fælles faglige metoder, for at parterne
kan opleve effekt af digital kommunikation.
3. komplekse tværsektorielle samarbejdsscenarier bør støttes digitalt via online kommunikation og datadeling, fremfor den traditionelle meddelelsesbaseret
kommunikation.
Der er en konsolidering og udbredelse i gang i brugen af it-systemer indenfor socialområdet, og flere fælles services er under etablering, så der er udsigt til øget digital
understøttelse via mere moderne teknologi. Endvidere er der gennem flere år arbejdet med styrkelse af koordinering og teammetoder3.

Bidrag til strategiske mål og fremtidige situation efter indførsel af løsningen
▪
▪
▪
▪
▪

Strategi for digital sundhed 2018-2022, indsatsområde: Viden til tiden
Sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner for 2015-2018
Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020, Lokal og digital – et sammenhængende Danmark
Udmøntning af det Nære Sammenhængende Sundhedsvæsen
Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi

Hvilke MedCom-meddelelser
Der eksisterer 40 MedCom meddelelser men det er kontekstafhængigt, hvilke standarder som er relevante at anvende hvornår. Et sæt af MedCom meddelelser anvendes i
samarbejdet mellem hospitaler og praktiserende læger, og et andet sæt anvendes i samarbejdet mellem hospitaler og det kommunale ældreområde samt genoptræning og
forebyggelsesområdet; et par standarder optræder i begge kontekster. I samarbejdet mellem social- og sundhedsområdet kan begge sæt komme i anvendelse. I flere
3Evaluering

og erfaringsopsamling af projekterne tilknyttet puljen 19M (2012), Rambøll til Socialstyrelsen + Model for koordinerende indsatsplaner og tilhørende koordinatorfunktioner (2017), Evaluering af et
samarbejdsprojekt mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune, KORA. + Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser, Analyse af personcases, oplevelser og evalueringer
(2017), STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SDU
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samarbejdskontekster kan der opbygges erfaringer med digital kommunikation, mens mere avancerede digitale løsninger udvikles. Unødvendige udviklingstiltag bør undgås,
og her kan især den simple korrespondancemeddelelse have en funktion i opstarts- og overgangsfasen for digital kommunikation. Et andet eksisterende
kommunikationsværktøj, som ikke bør overses, er videokonferencer. Videokonferencer kan bruges internt i egen organisation og tværsektorielt. Det kan dog være forskelligt
om, og hvordan, man har adgang til videokonferencer.

Planer indenfor socialområdet og behandlingspsykiatrien
Indenfor socialområdet og behandlingspsykiatrien anvendes forskellige typer planer. Det bør afklares, om disse planer skal understøttes digitalt. En overgangsløsning kunne
være at udveksle planer som bilag (indlejrede filer).
De forskellige typer planer er:
•

Handleplan (SEL § 141)

•

Behandlingsplan (PSYK § 3 – krav)

•

•
•

Behandlingsplan (SEL § 101 - anbefaling)
Behandlingsplan for lægelig
stofmisbrugsbehandling (SUL § 142 – krav)

•
•

Udskrivningsaftale (PSYK § 13a)
Koordineringsplan (PSYK §13b)

•

Koordinerende Indsatsplan
(retningslinjer)
En samlet plan for patienter med ophold
på en særlig plads på psykiatrisk
afdeling ( januar 2018)
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Følgende MedCom meddelelser er, eller kan komme, i anvendelse i forskellige kontekster og med forskelligt anvendelsesniveau:
Meddelelsestyper
Korrespondancemeddelelsen
Negativ/positiv kvittering
Receptfornyelse
Genoptræningsstandard
Kommunehenvisning
Kommuneafslutningsnotat
Sygehushenvisning
Udskrivningsepikrise
Indlæggelsesrapport*
Plejeforløbsplan*
Melding om færdigbehandling
Udskrivningsrapport*
Indlæggelsesadvis*
Udskrivningsadvis*
Fødselsanmeldelsen
Laboratorierekvisition
Laboratoriesvar
(Bilag/indlejrede)
Videokonference (møde, tolk
m.m.)
LÆ-blanketter (4 standarder
indgår ved digital udveksling)

XML
Anvendes mellem
XDIS91
alle parter
XCTL01-02-03
alle parter
XPRE60
kommune - lægepraksis
GGOP
hospital - kommune
XREF15
lægepraksis - kommune
XDIS15
kommune - lægepraksis/hospital
XREF01
lægepraksis - hospital
XDIS01
hospital - lægepraksis
XDIS16
kommune - hospital
XDIS21
kommune - hospital
XDIS19
kommune - hospital
XDIS18
kommune - hospital
XDIS20
hospital - kommune
XDIS17
hospital - kommune
XDIS32
hospital - kommune
XREQ01
lægepraksis/kommune - hospital
XRPT01
hospital - lægepraksis/kommune
(i proces)
(hospital - kommune)
(reference xml)
hospital-kommune
Videoknudepunktet (VDX)
Webservice
lægepraksis - kommune

Supplerende bemærkning

via FMK?
kopi til lægepraksis, fysioterapeuter?
implementeres oktober 2018
på anmodning
hospital - kommune (skifter 2019)
aktuelt kun til ældreområdet
aktuelt kun til ældreområdet
aktuelt kun til ældreområdet
aktuelt kun til ældreområdet
aktuelt kun til ældreområdet
aktuelt kun til ældreområdet
kun til børneområdet
kommunale misbrugscentre
kommunale misbrugscentre
(skal aftales og implementering planlægges)
pilotprojekt indenfor lægepraksis ultimo 2018
sygehusene i gang med implementering?

*MedComs hjemmepleje-sygehusmeddelelser udvides til også at omfatte social- & psykiatriområdet.
Nogle meddelelser kan tages direkte i brug i rette faglige kontekst og ibrugtagningen handler mest som information, implementeringsstøtte og organisatoriske
samarbejdsaftaler. Andre meddelelser, som hjemmepleje-sygehusmeddelelserne, har et sammenkædet kommunikationsflow og er derfor mere komplekse at tage i brug.
Aktuelt er flowet for hjemmepleje-sygehusmeddelelserne afgrænset til at være mellem hospitaler og det kommunale ældreområde. Denne brug er i praksis konsolideret af,
at nogle regioner ikke understøtter et flow, hvor psykiatrien og flere kommunale områder, som f.eks. socialområdet, ønsker at anvende hjemmepleje-sygehusmeddelelserne.
Der er behov for at aftale fælles regler for organisatorisk brug samt eventuel efterfølgende tilpasning af de regionale og kommunale systemer. Kommunerne skal sikre, at de
6
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kan anvende advisering om sygehusophold indenfor både socialområdet og sundhedsområde. Det er juridisk defineret, hvilke kommunale områder der må anvende
advisering om sygehusophold.
Korrespondancemeddelelsen
Korrespondancemeddelelsen kan anvendes til ad hoc kommunikation og kan have funktion som opstartsmeddelelse og brobygger, når nye områder skal i gang med digital
kommunikation. Også områder som varetager komplekse borger/patientforløb kan anvende korrespondancemeddelelsen, indtil andre teknologier og digitale
moderniseringstiltag kan erstatte dele af den meddelelsesbaserede kommunikationen. Parterne skal samtidig være opmærksomme på, at de specifikke meddelelser til f.eks.
henvisning og genoptræning ikke må erstattes af korrespondancemeddelelsen.
Der er adskillige samarbejdsscenarier og faglige aktører i samarbejdet
mellem social- og sundhedsområdet, og der er flere initiativer som
arbejder med at styrke samarbejdet. Den digitale understøttelse er under
etablering. Meddelelsesbaseret kommunikation kan især anvendes
mellem:
-

socialområdet og de psykiatriske afdelinger

-

socialområdet og de somatiske afdelinger

-

socialområdet og praktiserende læger

-

regioner og praksis kan henvise til kommunale forebyggelses- og
træningstilbud

Afgrænsningen til eksisterende systemer med eksisterende meddelelser,
medfører, at der er kommunale områder, som ikke inddrages i den
meddelelsesbaserede kommunikation men som bør understøttes af mere
moderne digitale løsninger.
Disse områder er markeret med lys lilla farve
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Kort beskrivelse af projektet
Overordnet beskrivelse af projektet
De nuværende sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner for perioden 2015-2018 omtaler alle ibrugtagning af MedCom kommunikation på social- og
psykiatriområdet. Området er komplekst at understøtte, og MedCom øger derfor fokus på området i perioden 2018-2019. Samtidig ibrugtages FMK på social- og
misbrugsområdet.
Ibrugtagningen af FMK indenfor socialområdet fungerer som isbryder og synliggør, hvilke muligheder der aktuelt er for at anvende digital kommunikation. Samtidig bliver
der mulighed for at styrke vidensindsamling og erfaringer i forhold til hvilke initiativer, som bør iværksættes på en længere bane, for at en optimeret understøttelse af
komplekse tværsektorielle samarbejder kan finde sted. MedComs moderniseringstiltag, som omfatter en ny version af advisering om sygehusophold og tekniske formater for
udveksling og infrastruktur, iværksættes bl.a. for at bidrage til bedre digital understøttelse af kommunikationen/datadelingen mellem social- og sundhedsområdet.
Socialområdet efterspørger at vide, om en borger opholder sig på hospital. Dette er meget vanskeligt at understøtte med de eksisterende adviseringer om
indlæggelse/udskrivelse. MedCom gennemfører i perioden 2018-2019 et Proof of Concept (POC) for en moderniseret udgave af advisering om hospitalsophold.
Formålet i denne PID er at beskrive, hvorledes tværsektoriel kommunikation mellem relevante parter på social- og sundhedsområdet kan styrkes indenfor de aktuelle
rammer, ved ibrugtagning af eksisterende MedCom standarder indenfor psykiatri- og socialområdet. Flere MedCom meddelelser kan anvendes men specielt
korrespondancemeddelelsen forventes at have rolle som opstartsmeddelelse og brobygger som en midlertidig funktion, indtil andre teknologier og digitale
moderniseringstiltag kan erstatte dele af den meddelelsesbaserede kommunikation.
Flere regioner og samarbejdskommuner arbejder på forskellige niveauer med at understøtte kommunikation mellem social- og sundhedsområdet. MedCom vil gerne invitere
til et endnu tættere samarbejde for at bidrage til at styrke og støtte disse initiativer, herunder at lokale erfaringer løftes til national koordinering, som kan give input til nye
initiativer. MedCom etablerer en operationel styregruppe til faglig sparring og stiller endvidere fælles landkort til rådighed for at styrke overblik og koordinering https://pslandkort.dk/
MedComs arbejde kan organiseres i tre indbyrdes afhængige arbejdsområder:
1. Info-materiale og intern koordinering
a) Udarbejde målrettet info om eksisterende
MedCom standarder og teknologier.
b) Intern koordinering mellem MedCom
projekter og overlappende opgaver.

2. Samarbejde og organisering
a) Optimere samarbejdsstruktur ved at nedsætte
overordnet operationel styregruppe i MedCom-regi.
b) MedCom deltagelse i lokale tværsektorielle møder
mellem regioner og kommuner.
c) Fælles formidling af erfaringer og behov til nationale
instanser så som KL, Danske Regioner, PLO, MedComs
styregruppe og national bestyrelse for sundheds-it.

3. Afhængigheder/forudsætninger
a) Det fælles organisationsregister SOR skal opdateres
med sociale enheder.
b) Udvidet brug af advisering om sygehusophold kræver
enighed om kommunikationsflow med tilhørende
arbejdsgange.
c) Udveksling af bilag digitalt er efterspurgt gennem flere
år, teknologi bør afklares.
8
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understøttes, hvem der må læse og/eller anvende
MedCom meddelelser samt videokonferencer.
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Baggrund
I det tværsektorielle samarbejde omkring udsatte borgere, og borgere med psykiatriske diagnoser, er der digital kommunikation mellem de regionale sygehusafdelinger og
praktiserende læger, mens digital kommunikation mellem de regionale sygehusafdelinger og de sociale enheder i kommuner er begrænset. Denne begrænsning har
baggrund i både stor variation i it-understøttelse indenfor socialområdet og stor bredde og kompleksitet i opgaveområder.
Flere rapporter4 beskriver, at de udsattes borgeres forløb bør gøres mere sammenhængende fx gennem bedre datadeling, fælles faglige metoder, smidigere
arbejdsprocesser, regelforenkling og afbureaukratisering. Flere initiativer indenfor social- og psykiatrisamarbejdet arbejder med at beskrive, hvorledes komplekse forløb vil
kunne understøttes digitalt, da flere samarbejdssituationer efterspørger fælles overblik og datadeling. Det beskrives samtidigt, at førend optimale digitale løsninger endeligt
kan defineres og etableres, er der behov for, at fagpersonalet skal have rum til de nødvendige processer for at få nytænkt, beskrevet og aftalt indhold og metode. Imens er
der mulighed for at arbejde med kortsigtede tiltag, og faglige aftaler indenfor eksisterende rammer, f.eks. i regi af sundhedsaftalerne.
Der arbejdes allerede i dag med, at udsatte borgere tilbydes forebyggelse, behandling, omsorg og træning under indlæggelse/udskrivelse, samt ved ambulante forløb. Der er
således behov for at kommunikere digitalt på tværs af sektorer som supplement til fysiske møder og telefonkontakt; anvendelse af MedCom standarder og teknologier kan
understøtte kommunikation imellem parterne. Der kan både ske kvalitetsforbedringer ved at udveksle data hurtigere end via papirpost, og styrkelse af overblikket for
fagpersonerne, ved at samle data/informationer i de dedikerede fagsystemer. I dag anvendes der i nogle kontekster sikker mail men dette medfører en spredning af
informationer i henholdsvis fagsystemer og mailsystemer.
I FMK-samarbejdet har der været behov for at sikre, at rette fagpersoner indgår i samarbejdet. Dette er håndteret via trustaftaler mellem Sundhedsdatastyrelsen og de
kommunale myndigheder. MedComs operationelle styregruppe for social- og sundhedsområdet kan adressere, om der skal være et lignende initiativ i forbindelse med
anvendelsen af MedCom standarder/teknologier mellem de somatikken, behandlingspsykiatrien og de sociale enheder i kommuner .

4

-

Model for koordinerende indsatsplaner og tilhørende koordinatorfunktioner (2017), Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune, KORA.
Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser, Analyse af personcases, oplevelser og evalueringer (2017), STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SDU
Sammen om sundhed (2015), UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER, KL-UDSPIL OM SUNDHED
Evaluering og erfaringsopsamling af projekterne tilknyttet puljen 19M (2012), Rambøll til Socialstyrelsen
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Opgavebeskrivelse
1. Info-materiale & koordinering

1.a

1.b
1.c
2
2.a

2.b

2.c

Leverance
Udarbejde oversigt katalog over hvilke meddelelser der kan være relevante at tage i brug ud fra princippet
"eksisterende meddelelser i eksisterende systemer". Samt info om hvor omfattende et aftale-, informations- og
Udarbejde målrettet info om eksisterende MedCom standarder &
opfølgningsarbejde der skal gennemføres for daglig anvendelse har effekt.
teknologier samt udbrede kendskabet til guide for brug af
I samarbejde med regioner og kommuner afklare hvilket materiale som er relevant at målrette f.eks. koordinere
korrespondance meddelelsen.
med FMK til social- & misbrugsområdet.
Informere om at videokonfrence både kan anvendes internt i egen organisation og tværsektoriel
Intern koordinering mellem MedCom projekter og overlappende Intern koordinering mellem FMK til social- & misbrugsområdet, moderniseringstiltag, info-flow for sygehusadvis,
opgaver.
standardteam og praksisteam.
Afklare og aftale forudsætninger og tiltag for ibrugtagen af bilag I samarbejde med MedComs standard team samt både kommune-sygehus-leverandørgruppen samt hjemmeplejekan indlejres i relevante MedCom meddelelser GOP(GGOP) og
sygehusgruppen afklare hvorledes muligheden for at bilag kan udveksles som indlejrede i relevante xml
plejerapporter(XDIS16/18/21).
meddelelser filer såsom GOP og plejerapporter.
Samarbejde & organisering
Leverance
Optimere samarbejdsstruktur indenfor et komplekst og
MedCom inviterer til etablering af operationel styregruppe via de regionale hoveddøre, KKR
omfattende område ved at nedsætte en operationel styregruppe Digitaliseringsnetværket samt parternes interesseorganisationer. Kommissorium vedlægges invitationen.
i MedCom regi
Gruppen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper
MedCom deltagelse i lokale tværsektorielle møder mellem
For at styrke samspillet mellem det nationale niveau og de tiltag som ønskes implementeret lokalt vil MedCom
regioner og kommuner. I Region Sjælland deltager MedCom
opfordre til at invitere MedCom med til lokale koordineringsmøder.
allerede i de lokale koordineringsmøder.
Monitoreringsark til MedComs styregruppe samt nationale statistikker. Udarbejde notater på evt. udfordringer.
Endvidere vedligeholdes landkort over elektronisk kommunikation via MedCom standarder på psykiatri- og
Fælles formidling af erfaringer og behov til nationale instanser. socialområdet.
Status rapportering og erfaringsopsamling ultimo 2019

3.

Afhængigheder/forudsætninger

Leverance
I samarbejde med SOR opdatere kommunale enheder i SOR på baggrund af den enkelte kommunes organisering,
3.a SOR skal opdateres med sociale enheder
en aftalt overordnet SOR struktur efterfølgende indlæser SOR fil med behandlingssteder fra Styrelsen for
Patientsikkerheds midlertidige behandlingsstedsregister.
I samarbejde med MedComs sygehus-kommune gruppe fortsætte arbejdet med at få aftalt fælles national ramme
Udvidet brug af advisering om sygehusophold kræver enighed om
3.b
for hvilke meddelelser som regioner og regioner ønsker i drift i kommunikationen mellem social- og
samlet data/info-flow med tilhørende arbejdsgange.
sundhedsområdet, samt aftalt flow og regler for brugen af meddelelserne.
Parterne afklaret med hvem der må læse og/eller anvende
I samarbejdet med operationel styregruppe i MedCom regi for social- og psykiatriområdet afklare om det er aftalt
3.c
MedCom meddelelser samt videokonferencer.
hvem der må hvad samt styringen for dette.
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Tidsplan, milepæle og succeskriterier
Milepæle med succeskriterier
- Oversigtskatalog over hvilke MedCom standarder som kan være relevante i samarbejdet mellem social- og sundhedsområdet, skal være klar oktober 2018
- Overordnet MedCom operationel styregruppe for social- og sundhedsområdet (herunder psykiatri) etableres og afholder første møde d. 4. oktober 2018. MedCom
deltager i lokale møder, hvis regioner og kommuner ønsker dette.
- Landkort over elektronisk kommunikation via MedCom-standarder på psykiatri- og socialområdet ajourføres i samspil med MedComs projektgrupper og statistikker
ajourføres minimum x 1 årligt.
- Inden 4. kvartal 2018 er det afklaret, om der kan indgås nationale aftaler for implementering og anvendelse af henholdsvis bilag som indlejrede filer, samt for
data/kommunikationsflow ved udvidet brug af hjemmepleje-sygehusmeddelelserne.
- I juni 2018 skal det være afklaret, om opdatering af SOR med kommunale institutioner indenfor socialområdet kan gennemføres i løbet af år 2018, og med
sammenhæng til SORs indlæsning af det midlertidige behandlingsstedsregister på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
Tidsplan social- og sundhedsområdet (herunder
psykiatri)

1.kvartal
j
f m

2018
2. kvartal
3. kvartal
a m j
j
a
s

4. kvartal
o n d

1.kvartal
j
f m

2019
2. kvartal
3. kvartal
a m j
j
a
s

4. kvartal
o n d

1. Info-materiale & koordinering
1.a Udarbejde målrettet info
1.b Intern MedCom koordinering
1.c Tiltag for ibrugtagen af indlejret bilag
2 Samarbejde & organisering
2.a Overordnet operationel styregruppe
2.b MedCom deltagelse lokalt
2.c Monitorering & statistikker
3. Afhængigheder/forudsætninger
3.a SOR skal opdateres med sociale enheder
3.b Udvidet brug af advisering ift. samlet data/info-flow
3.c Afklaret hvem der må anvende MedCom meddelelser
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Risikolog
Nr

Dato
(identificering)

Risiko / mulighed
(kort beskrivelse)

Sandsynlighed

1

Februar 2018

Sandsynligt

2

Februar 2018

Ibrugtagning af omsorgsmeddelelserne, som omfatter
XDIS16/18/21 samt XDIS20/17,
indenfor socialområdet kan
kræve tilretninger i de regionale
systemer (PAS/EPJ), hvilket
regionerne ikke inkluderer i deres
roadmaps.
Nogle kommuner rapporter, at
nogle lokale PLO-udvalg ikke
opfatter socialområdet i
kommuner som omfattet af
gældende PLO-overenskomst ifm.
ibrugtagning af
korrespondancemeddelelsen
mellem socialområdet i
kommuner og praksislægerne.
Emnet er rapporteret i
forbindelse med FMK på
socialområdet. De foreløbige
tilbagemeldinger er, at
kommunerne mange steder ikke
oplever det som et problem.
Ibrugtagning af indlejrede filer i
relevante xml-meddelelser kan
kræve tilretninger i relevante itsystemer, eller i værste fald en ny
version af standarderne.
Regioner og kommuner ønsker
ikke at inddrage MedCom i lokale
mødestrukturer.

3

Februar 2018

4

Februar 2018

Mindre
sandsynligt

Konsekvens

Manglende digital
understøttelse i
daglige
samarbejdsrelatio
ner

Handling

Risikovurdering

Afdække omfang i samarbejde med regioner
og kommuner og opfølgning i MedComs
styregruppe.

Kritisk

Man følger risikoen i FMK kontekst, da
udbredelse af korrespondancemeddelelsen
mellem praksis og sociale enheder i
kommuner og sygehuse sker i regi af FMK til
socialområdet. Der er dialog mellem KL, PLO
og MedCom.

Kritisk

Mindre
sandsynligt

Afdække risikoen i samarbejde med
MedComs standardteam, samt sparre med
kommune-sygehus leverandørgruppen.

Gener
ende

Mindre
sandsynligt

Afdække risikoen i samarbejde med den
operationelle styregruppe for social- og
sundhedsområdet.

Gener
ende
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Informationssikkerhed
Der anvendes eksisterende teknologier og standarder, så der forventes ikke nye risici introduceret. Det forudsættes, at regioner og kommuner via deres brugerstyring
varetager styring af, ”hvem der må hvad”. Projektet skal følge eventuelle nye anbefalinger på sikkerhedsområdet, rapporteret via deltagende regioner, kommuner og
praksisområdet, samt MedComs systemforvaltningsteam.

Evaluering
I samarbejde med den operationelle styregruppe aftales det, hvorledes der skal gennemføres evaluering. Der er ønskeligt at få lavet en systematisk indsamling af, hvilke
data som er vigtige i samarbejdet mellem social- og sundhedsområdet, i forhold til udvikling af den digitale understøttelse. Dermed bør der ved afslutning af projektet ske en
konsolidering ved deltagerne af, at dataopsamlingen er valid.

Organisering, interessenter og MedCom bemanding
Interessenter
Nedenfor er nævnt de 5 vigtigste interessenter:
1.
2.
3.
4.
5.

De 5 regioner og 98 kommuner som efterspørger digital understøttelse af kommunikationen på social- og sundhedsområdet
KL, DR og PLO – der som interesseorganisationer bidrager ved at være sparringspartner, problemløsere og afvejer eventuelle ressourcekrævende effekter
Praksislæger som centrale tovholdere i det danske sundhedsvæsen
IT-systemleverandører som sparringspartnere og på baggrund af samarbejdet med deres kunder
De sundhedsfaglige brugere, som skal indtaste og anvende informationen, som kan udveksles via MedComs meddelelser samt anvende videokonference.
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Oversigt over organisering samt projekter og opgaver
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MedCom bemanding
Rolle

Navn

Ressource

Kompetencer

Projektledelse

Dorthe Skou Lassen

40 %

Styrer projektet og ressourcerne, sikrer fremdrift af projektet og ressourcerne, samt at
leverancerne overholdes. Leder projektet internt og eksternt. Refererer til projektets
styregruppe via monitorering, oplæg og teamleder.

Projektstyring,

Kirsten Ravn Christiansen

40%

Administration

Studentermedhjælper

25%

MedComs sekretariat

10%

Projektsparring

Jeanette Jensen

30%

internt

Lone Høiberg

10%

Karina Hasager Hedevang

10%

Mie Borch Dahl Kristensen

10%

Tekniske
ressourcer

Standardteammedarbejdere

Kommunikation &
pjecer

Anna Seeberg Hansen

Projektstyring, mødeindkaldelse, referater, budgetstatus mv.

Sparring og opgaver i projektet samt koordinering på tværs af øvrige MedCom-projekter

Sparring på info/dataflow på hjemmepleje-sygehusmeddelelser og indlejrede filer

5%

Sparring omkring kommunikation. Bistand til udarbejdelse af informationsmateriale og
korrekturlæsning.

Kommunikation
Der kommunikeres traditionelt via kendte kanaler så som MedComs hjemmeside, projektpjecer, MedComs landkort for social- og psykiatriområdet og evt. nyhedsbreve. Der
kan eventuelt suppleres med information via relevante interesseorganisationers hjemmesider og/eller netværk. Kommunikations til yderligere interessenter sker via øvrige
relevante nedsatte MedCom-grupper (fælles operationelle styregruppe, KKR-digitaliseringsnetværket).
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Økonomi/ressourcer
Personale ressourcer, projektmidler, øvrige udgifter (udgangspunkt i eksisterende budgetskabelon):
Posteringstekst

År 2018

År 2019

IALT

Lønninger

700

439

1.139

Overheadudgifter

114

114

228

Møder/rejser egne

25

25

50

Konsulentbistand

-

-

-

Mødegodtgørelse -og forplejning

50

50

100

Samarbejdsaftaler

-

-

-

Informationsmateriale

20

15

35

Konference, stand

20

25

45

It, øvrigt

-

-

-

Statistik

10

10

20

Diverse, inkl. Repræsentation

-

-

-

I ALT

1.617

Plan for projektet baseret på beslutning i MedComs styregruppe marts 2018
MedCom understøtter anvendelse af eksisterende standarder i eksisterende systemer som en vedvarende indsats, indtil nyere digitale løsninger afløser MedCom
meddelelser. Indtil dette er en realitet, kan støtten optimeres ved, at:
-

der udarbejdes målrettet informationsmateriale.
der etableres en operationel styregruppe for social- og sundhedsområdet, som fungerer i samspil med lokale møder og sparringspartnere på tværs af relevante
MedCom-projekter.
samarbejdsstrukturen mellem regioner og kommuner samt MedCom styrkes ved, at MedCom støtter lokale initiativer og deltager i lokale møder.
MedCom afklarer endeligt, om der kan indgås nationale aftaler for implementering og anvendelse af bilag som indlejrede filer
MedCom afklarer endeligt, om der kan indgås nationale aftaler for implementering og anvendelse af data/kommunikationsflow ved udvidet brug af hjemmeplejesygehusmeddelelserne.
der afklares, om det er aftalt ”hvem der må hvad”, samt styringen for dette i forhold til brugen af MedCom meddelelser, i samarbejdet med den operationelle
styregruppe for social- og sundhedsområdet samt dennes interesseorganisationer.
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