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Formål:
Den Dynamiske Blanket (DDB) er en MedCom-standard i XML som gør det muligt for en blanketudbyder at udvikle
og udstille elektroniske blanketter, der kan behandles integreret af IT-klientsystemerne. Klientsystemerne
(lægepraksissystemerne) har implementeret DDB-rammestandarden og kan derefter indlæse og behandle alle
blanketter, som er udarbejdet iht. standarden. Dermed har rekvirenter af attester fra fx almen og speciallæger,
mulighed for at tage nye attester i anvendelse, eller tilføje felter i eksisterende attester, og sende anmodning om
udfyldelse af disse til lægerne, uden at der skal ske tilpasning i lægesystemerne. Arbejdet med Den Dynamiske
Blanket er i 2020 overgået til at være en basisaktivitet i MedCom.
MedCom understøtter udbredelsen af den digitale attestkommunikation via DDB til nye områder og bidrager til
fejlsøgning og ved udarbejdelse og tilretning af attester. MedCom stiller en DDB-editor til rådighed for
blanketudbyderne. DDB-editoren kan fremstille, redigere og validere blanketter i DDB-format.
Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/dynamiske-blanketter
Største risiko i projektet
Der er på nuværende tidspunkt 2 leverandører af blanketservere, som udstiller elektroniske blanketter overfor
lægesystemerne. Se udbredelse i overblik nedenfor. Driftserfaringer har vist, at lægepraksissystemerne kan
håndtere, at der indføres nye attester indenfor nye områder ved anvendelse af de eksisterende rammestandarder.
Udbredelse til nye attestområder kan således ske uden yderligere teknisk udvikling i lægepraksissystemerne.
Forudsætningen er at attestrekvirenterne ser en gevinst ved at etablere den digitale attestkommunikation – enten via
aftale med én af de allerede etablerede blanketservere eller via implementering af de relevante blanketstandarder.

Overblik/statistik
Digitale attester i DDB-format kommunikeres i dag imellem:
LÆ-blanketter (det sociallægelige område)
Alle LÆ-blanketter (undtagen LÆ165) kommunikeres digitalt mellem alle kommuner og alle almene og
speciallægepraksis.
FP-attester (Forsikrings- og pensionsattester)
Alle FP-attester kommunikeres digitalt imellem ca. 50 Forsikrings- og Pensionsselskaber og alle almene og
speciallægepraksis.
Udbetaling Danmark
UD attester vedrørende fravær ifm. graviditet kommunikeres med alle almene og speciallægepraksis.
Kørekortattester
Kørekortattester kommunikeres digitalt mellem København, Frederiksberg, Aarhus, Mariagerfjord, Egedal og
Sønderborg kommuner og de almene lægepraksis i disse kommuner. Løsningen tilbydes af EG DW til alle
kommuner.
Værgemålsattester
Familieretshuset indhenter værgemålsattester digitalt hos alle lægepraksis via en løsning fra EG DW (idriftsat primo
maj 2022)
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