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Gennem længere tid har flere parter indenfor psykiatri- og socialområdet ønsket digital understøttelse ved udveksling
af data/information herunder at 3 typer planer som anvendes i samarbejdet mellem region og kommuner. Digital
understøttelse har været vanskelig at igangsætte da der har været/er udestående/modenhed i tværsektorielle
arbejdsgange og brug af it-systemer. Modenhed er monitoreret x flere i løbet af de senere år, aktuelt har SDS som
del af programmet ”Et Samlet Patientoverblik”(eSP) og MedCom primo 2021 samarbejdet om kortlægning og analyse
i brugen af de 3 typer planer indenfor social- og psykiatrisamarbejdet.
Der er fortsat en umodenhed både it-systemmæssigt samt i det tværsektorielle samarbejde samtidigt er der stort
ønske om at få styrket udviklingen i samarbejdsprocesserne og komme nærmere på digital understøttelse. I eSP
undersøger SDS om der kan gennemføres et pilotprojekt baseret på foranalysen og igangsætte et
afprøvningsprojekt, hvor digital deling af planerne afprøves i et afgrænset set-up. Afprøvningen skal bl.a. bidrage
med viden om, og erfaring med arbejdsgange og tekniske udfordringer, efterfulgt af en afprøvning med storskala drift,
der evt. udvides med en national skabelon for planerne. Dette med henblik på at sikre de nødvendige data og
erfaringer, inden en løsning kan udbredes nationalt.
Læs mere om projektet/programmet: på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside
Projektstatus
SDS og MedCom er i god dialog omkring pilotprojektet. Det er fortsat endnu ikke afklaret om MedCom vil have
opgaver i forhold tekniske del af afprøvning i et afgrænset set-up og/eller gennemførsel af pilot. På sigt skal det
afklares hvorledes de 3 typer planer (udskrivningsaftale, koordinationsplan, koordinerende indsatsplan) bedst
understøttes digitalt ift. standardformat samt udvekslingsformat. Især den ene type plan ”koordinerende indsatsplan”
anvendes som tværsektorielt redskab og kan derfor rumme flere krav ifm. digitalisering end øvrige planer.
SDS har forelagt plan for pilotafprøvning for programmets styregruppe, plan er godkendt, yderligere afklaring ift.
finansiering sker i dialog mellem SUM og SDS, MedCom afventer tilbagemelding efter denne proces ift. om der
opgaveområder som MedCom skal varetage ifm. afprøvningen.
MedCom anbefaler at pilotprojektet drøftes med EOJ-leverandørerne både ift. valgte tekniske løsning og tidsplan for
pilot.
Største risiko i projektet
Der er mange initiativer og projekter i gang hvor regioner, kommuner, praksislæger og it-leverandører deltager. Det
kan blive en udfordring at implementere en afgrænset teknisk løsning i konkurrence med øvrige initiativer og
projekter.

Milepæle

Plan

Nået

1. Kortlægning af 3 typer planer i driften i dag ift. flow og it-understøttelse
2. Uafklaret om der er opgaver for MedCom ifm. afprøvning
3. Uafklaret om der er opgaver for MedCom ifm. afprøvning

25.01.2021

25.01.2021

1

Monitorering
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Monitorering/statistik
Skal aftales med SDS hvis MedCom får opgaver ift. afprøvning.
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