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Formål:
Fælles Faglige Begreber indgår i KLs arbejde med mere sammenhængende borgerforløb og data af højere kvalitet.
KL har anmodet MedCom om at udarbejde henholdsvis FHIR profiler og en test funktionalitet for FHIR FFB-uddata
ifm. indberetning af data fra de kommunale EOJ-systemer for at
•
•
•
•

Understøtte og genbruge KL’s Gateway services samt KL og MedCom FHIR-profiler ifm. indberetning af FFBuddata
Understøtte brug af nationale FHIR-core elementer
Bygge bro mellem MedComs modernisering og fælles kommunal infrastruktur (FKI)
Anvende MedComs testværktøjet Touchstone

MedCom skal stå for teknisk dokumentation, stille standard og testværktøj til rådighed for EOJ-leverandørerne samt
godkende EOJ-leverandørerne. MedComs FHIR testværktøj ”Touchstone” kan anvendes ifm. test og certificering. KL
varetager forretningsmæssige emner samt services på kommunal gateway som administrerer FFB-data ifm.
indberetning og fælles kommunal ledelsesinformation (FLIS).
Læs mere om projektet: KL’s hjemmeside
Projektstatus
Løbende arbejdsmøder mellem KL, Mjølner og MedCom. Der er indgået samarbejdskontrakt med FHIR-konsulent fra
Mjølner som i forvejen har opgaver hos både KL og MedComs FHIR-projekter, der er således god synergi i brug af
ekstern konsulent. FFB-stories gennemgået på workshop møde mellem KL, Mjølner og MedCom for at identificere
præcist de FFB-/fælles begreber som er skal anvendes i FFB-uddata FHIR-profilerne. Aktuelle version af stories,
eksempler og profiler kan ses her http://build.fhir.org/ig/hl7dk/kl-ffb-reporting/index.html FHIR implementeringsguide
(IG) er færdiggjort. FFB projektet afsluttes planmæssigt af KL ved udgangen af år 2021 og governance for FFB
overgår til KOMBIT, kontaktperson fra KOMBIT har deltaget i de sidste par møder.
MedComs standardteam har udarbejdet testmaterialer og Touchstone som blev introduceret for deltagende EOJleverandører d. 14. december 2021, MedCom åbner for godkendelse primo 2022, der skal sendes information ud til
EOJ-leverandørerne. Opgaven koordineres med MedComs interne FHIR-opgaver. En enkel EOJ-leverandør har haft
spørgsmål ifm. egne forberedelser og ØA22 gør at EOJ-leverandørerne har lidt handletid.
I Aftale om kommunernes økonomi for 2022 fremgår det, at der "indføres indberetninger om udvikling af
funktionsevneniveau i regi af VUM 2.0 fra Fælles Faglige Begreber, der introduceres som et frivilligt tilbud fra 2023 og
gøres obligatorisk fra 2025".

Største risiko i projektet
Flere samtidige FHIR-projekter kan medføre at der skal prioriteres mellem opgaverne og dermed forsinkelse for
MedCom FHIR-standard for FFB-uddata. Planlægning og koordinering skal minimere risikoen.

Milepæle

Plan

Nået

1. Release FHIR profilerne for FFB-uddata

30.09.2021 ændret til
/31.12.2021
31.10.2021 ændret til
december 2021
01.11.2021 ændret til
december 2021
31.03.2022 ændret til
perioden 2022-23

OK

2. Adgang til online test for EOJ-leverandørerne i MedComs Touchstone
testmiljø. Testmaterialer september-oktober 2021
3. Touchstone klar
4. Certificering af EOJ-leverandører (KMD, EG, DXC, Systematic,
Netcompany)
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OK januar 2022
OK januar 2022

Monitorering

Fælles Faglige Begreber (FFB)
Monitorering
Statistik mulighed skal aftales med KL ifm. drift år 2022 -23.
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