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Formål:
MedComs standardteam udarbejder og reviderer MedComs standarder. Nye standarder udarbejdes i HL7, men der
kan stadigt forekomme behov for at revidere i de eksisterende ældre EDIfact og OIOXML standarder, fx i forbindelse
med lovændringer, nye bekendtgørelser eller indgåede overenskomster.
I særdeleshed er de nye HL7 standarder tidskrævende, dels med afklaringer sammen med de involverede parter, fx
omkring XDS dokumentdeling og andre infrastrukturkomponenter, dels med intern HL7 oplæring, og klargøring til
anden bølge af FHIR standarderne (kommunale målinger til lægepraksis).
MedComs kvalitetsstyringssystem blev i 2020 udvidet fra kun at omfatte test og certificering, til også at dokumentere
udarbejdelse og revidering af standarder, og et element heri er et behovskatalog hvor udtrykte ønsker og behov
noteres https://svn.medcom.dk/svn/releases/MedComs%20behovskatalog.pdf
Gennem årene har MedCom publiceret oversigter med hvilke IT-systemer der er certificeret for hvilke standarder, ved
regneark der udstilles som PDF på hjemmesiden. Dette arbejder vi på at modernisere med et online værktøj, så
godkendelsesoversigter dels kan skabes pr. systemtype, men også på tværs af samtlige IT-systemer.
Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/standarder
Standardopgaver
Der pågår en revidering af fodstatusskema RPT01F, udløst af ny overenskomst pr.1/4-2021 med fodterapeuterne, og
ændringen påvirker også den nationale fodstatusdatabase for diabetikere.
Der afholdes testcamp for lægepraksis systemer d. 27/9 til 29/9 2022, bl.a. vedr. den permanentgjorde
udlægningsaftale til speciallægeklinikker.
MedCom er blevet forvalter af DK-core, der er FHIR kerneprofiler udarbejdet af HL7 Danmark, og MedCom står for
review/høring, samt sagsfremstilling til RUSA.

Risikolog
Det udgør en udfordring samtidigt at understøtte og vedligeholde de eksisterede EDIfact og OIOXML standarder,
mens der moderniseres med nye CDA dokumenter og FHIR meddelelser.
Der blev ansat to nye standardkonsulenter i august 2021, der hen over efteråret er blevet introduceret/oplært i
MedComs standarder, og idet der samtidigt fratrådte en standardkonsulent, har der ikke været det forventelige
normale høje effektivitetsniveau. Endnu et jobskifte i foråret 2022 forlænger perioden med indkøring/oplæring.
Hvis de planlagte moderniseringer med FHIR-meddelelser trækker ud, kan de forretningsmæssige behov potentielt
resultere i at der må foretage en stribe revideringer af EDIfact og OIOXML standarder. En potentiel parallel revidering
til både FHIR og OIOXML vil være en ekstra opgave for MedComs standardteam.
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