Kortlægningsgruppe for ’Landkort over psykiatri og socialområdet’
Kommissorium

Baggrund
I sundhedsaftalerne for årene 2015-2018, er der fokus på at udvide brugen af MedCom
standarder til også at omfatte regionens psykiatri samt psykiatri- og socialområdet i
kommunerne. Det sker bl.a. med baggrund i ligestillingen af somatik og psykiatri i de nye
sundhedsaftaler.
Landkortet er etableret på baggrund heraf samt med afsæt i ønsker fra KKRdigitaliseringsnetværket (kommunernes digitaliseringsnetværk) om at have et fælles sted at
finde oplysninger om igangværende tiltag og erfaringer.
Formål med landkort over psykiatri- og socialområdet
Formålet med landkortet over psykiatri- og socialområdet er at bidrage med et fælles overblik
over anvendelse af MedCom-standarder indenfor det psykiatriske område og socialområdet.
Endvidere vil landkortet kunne bidrage med nyttig viden om, hvordan og i hvilke
sammenhænge MedCom-standarderne anvendes lokalt.
Målsætningen er at skabe en oversigt over projekter/initiativer, som er iværksat, og afsluttet
indenfor disse områder. Det er hensigten, at landkortet skal give let adgang til viden om
initiativer indenfor psykiatri- og socialområdet, og samtidig skabe grundlag for vidensdeling og
samarbejde på tværs af kommuner, regioner og sektorer.

Opgaver i kortlægningsgruppen
MedCom står for etablering af landkortet på psykiatri- og socialområdet.
Kortlægningsgruppens repræsentanter skal bidrage med viden om lokale initiativer på
psykiatri- og socialområdet, hvor der anvendes MedCom-standarder.
Derudover vil gruppens opgave være at fastlægge få, men centrale parametre med henblik på
at kategorisere og systematisere lokale aktiviteter på psykiatri- og socialområdet, som det
efterfølgende giver mening at søge på i landkortets database. MedCom vil videreformidle
gruppens beslutninger til den tekniske implementering.
MedCom varetager sekretariatsbistand til kortlægningsgruppen, herunder indkaldelse og
afholdelse af kortlægningsgruppens møder.

Kortlægningsgruppens sammensætning og mødefrekvens
Kortlægningsgruppen bemandes med 1-2 repræsentanter fra hver region og 2-3
repræsentanter fra kommuners psykiatri- og socialområde pr. region, gerne med kendskab til
MedCom-standarder.
Der afholdes ca. to møder årligt, men det vil blive tilpasset mødebehov. Møderne vil som
udgangspunkt blive afholdt i MedCom med mulighed for at deltage via videokonference.
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