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Digital version af genoptræningsplan/MedComs standard (GGOP) anvendes rutinemæssigt af regioner, kommuner
og praksislæger. Danske Regioner er i dialog med Foreningen af danske sundhedsvirksomheder, Sundhed Danmark
i forbindelse med krav og ønsker til privathospitaler som varetager opgaver for regioner. Der italesættes behov for at
privathospitalerne kan understøtte digital kommunikation til kommunerne via digitale genoptræningsplaner samt
plejeforløbsplaner. Flere it-leverandører til privathospitaler er udfordret ved at skulle anvende SOR-data ifm. digital
kommunikation. Danske Regioner og MedCom er enige om at sætte krav til disse leverandører men også samtidig
være støttende i en overgangs-læringsperiode ved at:
•
•
•
•

Opfordre og kræve at privathospitalsleverandørerne kan anvende SOR-data ifm. digitale genoptræningsplaner
Understøtte overgangsfase ved at stille Excel ark til rådighed med relevante lokationsnumre
Invitere privathospitalsleverandørerne til introduktion og undervisning i brug af SOR-data
Digital adressering bør være et opmærksomhedspunkt ift. certificering af disse leverandører

Danske Regioner og brancheforeningen ”Sundhed Danmark” har med virkning fra 1. september 2021 indgået ny
aftale om patienters ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg, ved brug af private hospitaler og klinikker.
Parterne er i den forbindelse enige om, at der altid skal anvendes relevante MedCom-standarder. Privathospitalerne
skal anvende digitale genoptræningsplaner når der er et lægefagligt behov.
For at støtte implementeringen og anvendelsen af digitale genoptræningsplaner, har Danske Regioner og MedCom
aftalt, at MedCom i en begrænset periode stiller en liste over kommunernes lokationsnummer for meddelelserne
Genoptræningsplan og Plejeforløbsplan (G-GOP og XDIS21) til rådighed.
MedCom har haft dialog med it-leverandørernes om anvendelsen af adresseringsdata fra SOREDI, it-leverandørerne
fastholder at der behov for udtrækslister som MedCom stiller til rådighed da kommunale data ikke er altid er
gennemskuelige i SOR, MedCom accepterer opgaven samtidig med at der løbende arbejdes med kommunale SORdata. I fællesskab monitorerer Danske Regioner og MedCom udviklingen på området ud fra de fagspecialer hvor
GOP forventes taget i anvendelse af privathospitalerne.

Danske Regioner og MedCom følger udviklingen i fællesskab ved møder 2-4 x årligt og gensidig
informationsudveksling. Der er samtidig en opmærksomhed ift. hvilke specialer som er mest nærliggende at
monitorere, der er enighed om at ”Bevægeapparat/ortopædkirurgiske forløb” er god starte ud med.
Læs mere om projektet: på MedComs hjemmeside

Største risiko i projektet
Danske Regioner har oplyst at flere it-leverandører til privathospitaler ikke anvender SOR-data ifm. adressering på
digitale GOP, hvilket kan give medføre forkert adressering og rod i kommunikationsstrukturerne.

Overblik/statistik
MedCom følger udviklingen i brugen af digitale genoptræningsplaner (GGOP) via statistikker på MedComs
hjemmeside
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