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1 Stamdata
Stamdata
Modernisering af infrastruktur POC
Michael Johansen
Projektets primære formål:

Afprøvning af et fremtidssikret infrastrukturelt grundlag
for udbredt anvendelse af MedCom standarder til tværsektoriel deling og udveksling af sundhedsdata

2 Formål med projektet
2.1 Den nuværende situation (baggrund)
Samtlige sygehuse, laboratorier, kommuner, apoteker og praksisydere anvender rutinemæssigt MedCom kommunikation i det daglige samarbejde. MedComs standarder er indarbejdet i
mere end 150 IT-systemer, og der udveksles månedligt ca. 5,5 millioner MedCom dokumenter
mellem parterne.
MedCom kommunikationen bestod oprindeligt kun af EDIFACT beskeder udvekslet via det
kommercielle VANS-net. I takt med den teknologiske udvikling og fællesoffentlige beslutninger
er der løbende gennemført moderniseringer af både standarder og distributionsmetoder. MedComs standarder anvendes således aktuelt på fire forskellige måder, der sameksisterer parallelt:
1) EDI/OIOXML beskeder sendes via VANS-nettet (fx epikriser og genoptræningsplaner)
2) EDI sendes til central database, hvorfra der videresendes (fx henvisningshotellet)
3) OIOXML dokumenter udstilles via webservice direkte på Sundhedsdatanettet (fx laboratorieområdet)
4) OIOXML- og HL7-dokumenter deles online via centralt repository og den Nationale
Service Platform (fx hjemmemonitorerings -og PRO data)
En stor del af den tværsektorielle dataudveksling foregår imidlertid stadig som standardiserede
beskeder via VANS-nettet. Den danske sundhedssektor står samtidig overfor organisatoriske
ændringer, der fordrer et understøttende paradigmeskifte i MedCom kommunikationen:
•
•
•

Færre, højt specialiserede sygehuse med kortvarige patientløb og hurtig overlevering
af patienter til opfølgning i kommuner og praksissektoren
Tæt og parallelt samarbejde mellem kommuner, praksissektor og specialister på sygehuse om behandling, pleje og omsorg
Patienter og borgere, der fra eget hjem i stigende grad aktivt tager del i håndteringen
af egen helbredssituation

2.2 Formålet med projektets løsning
Samlet set er formålet at afprøve en modernisering af den infrastruktur, der ligger til grund for
landsdækkende anvendelse af MedCom standarder, for at løfte kvaliteten af dataudvekslingen.
Konkret anvises og afprøves MedCom kommunikationens muligheder for
•
•
•

At stille relevante data til rådighed for onlinedeling på forespørgsel fra sundhedsfaglige
parter i samarbejde om patient- og borgerforløb
At understøtte hurtig, stabil og sikker overlevering af relevante datasæt, når patientansvaret entydigt skifter mellem sektorer
At opsamle og dele data fra borgerens eget hjem og stille data til rådighed for borgeren selv, bl.a. på sundhed.dk og mobile platforme
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2.3 Projektets bidrag til strategiske mål
Projektet udgør den praktiske udmøntning af initiativ 2.1 i Strategi for Digital Sundhed 20182022: Bedre, hurtigere og mere sikker digital kommunikation mellem sektorer, hvor det fremgår:
Gennem de seneste 15-20 år er der sket en gennemgribende digitalisering af de mest almindelige beskeder, der sendes mellem sundhedsvæsenets sektorer, fx henvisninger og recepter.
For borgere har det styrket sammenhængen i sundhedsvæsenets indsats, da relevante oplysninger om fx en plejehjemsbeboer lettere kan fremsendes til regionen, hvis borgeren kommer
på hospitalet. For at understøtte hurtigere, mere sikker og fleksibel kommunikation har initiativet til formål at gennemføre en modernisering af det tekniske grundlag for kommunikationen,
så der frem for punkt-til-punkt kommunikation, hvor kommunikationen sker fra én bestemt
afsender til én bestemt modtager, igangsættes en omlægning til online deling af data og mere
tidssvarende og mere sikre teknologiske platforme.

2.4 Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen
Når moderniseringen af infrastrukturen er gennemført er der skabt teknisk sammenhæng mellem den allerede udbredte meddelelsesbaserede MedCom kommunikation og de nye muligheder for online deling af data, baseret på næste generation af MedCom standarder.
Den tekniske sammenhæng sikrer
1. Mulighed for
2. Mulighed for
datadeling
3. Mulighed for
4. Mulighed for

at kombinere meddelelseskommunikation med datadeling
omlægning af kommunikationsmønstre fra meddelelseskommunikation til
deling af data på portaler og mobile enheder
glidende migrering fra meddelelseskommunikation til datadeling

Eksempel 1:Sygehuset kan fortsat fremsende en børneepikrise direkte til barnets praktiserende læge (meddelelseskommunikation), som afslutning på et indlæggelsesforløb og overlevering af barnet til opfølgning hos egen læge. Men det vil samtidig være teknisk muligt for den
kommunale sundhedspleje på eget initiativ at hente den samme epikrise på forespørgsel (datadeling). Løsningen kombinerer meddelelseskommunikation med datadeling.
Eksempel 2: Alle relevante dele af kommunen kan abonnere på adviseringsservice, der indeholder opdateret information om en borgers indlæggelsesstatus på sygehuset. Advis-informationen autogereres på baggrund af sygehusets tidstro administrative registreringer. Løsningen
er en omlægning af den allerede udbredte advis-kommunikation fra sygehuse til kommuner
fra meddelelseskommunikation til datadeling.
Eksempel 3: Alle meddelelser og datadelingsservices gøres via infrastrukturen tilgængelige til
udstilling af data på portaler og mobile enheder. Eksempelvis kan epikriser blive en integreret
del af Sundhedsjournalen på sundhed.dk og samtidig stilles til rådighed for borgerrettede
APPs.
Eksempel 4: Region X er på vej i udbud med sin EPJ-løsning og ønsker derfor ikke at omlægge Advis-kommunikationen fra meddelelseskommunikation til datadeling, før den nye EPJ3

løsning er anskaffet og fuldt implementeret. Region Y er imidlertid sammen med områdets
kommuner klar til en koordineret omlægning til datadeling. Kommunernes borgere indlægges
både i Region X og Y og der er derfor brug for, at Region X’s meddelelsesbaserede advis’er i
infrastrukturen gøres tilgængelige for datadeling, så kommunerne kan udfase modtagelse af
advis-meddelelser og omlægge til datadeling. Løsningen muliggør, at den koordinerede omlægning sættes i gang, selvom ikke alle parter er klar samtidig.

2.5 Situationen hvis projektet ikke gennemføres (business as
usual)
Den tværsektorielle udveksling af sundhedsdata i Danmark foregår p.t. i parallelle infrastrukturer, der af historiske årsager ikke hænger sammen: Den meddelelsesbaserede dataudveksling foregår fortsat primært i det kommercielle VANS-net. Delingen af medicindata foregår via
det Fælles Medicin Kort (FMK) på den Nationale Service Platform (NSP). Delingen af hjemmemålinger, Patient Rapporterede oplysninger (PRO) og data omkring ”komplekse patientforløb”
er planlagt til at foregå via dokumentdelingsservicen på NSP’en. Overblik over den historiske
udvikling findes i bilag.
Hvis ikke der gennemføres en konsolidering af den samlede infrastruktur, der sikrer en sammenhæng mellem de parallelle infrastrukturer, vil det være umuligt at foretage en glidende
overgang fra gammel til ny infrastruktur. Derved vil den efterspurgte modernisering af den
daglige/rutinemæssige dataudveksling forudsætte høj grad af koordinering mellem alle regioner, kommuner og praksisydere, der sikrer, at alle parter flytter infrastruktur indenfor få uger
(”big bang implementering”).
Hvis en målrettet oplægning til datadeling helt undlades, risikeres det, at der suboptimeres
med etablering af lokale, tværsektorielle infrastrukturinitiativer, der vil betyde, at IT leverandører, der leverer løsninger til flere steder i landet, vil være tvunget til at sikre, at i øvrigt
identiske IT løsninger kan anvende forskellige infrastrukturer og metoder til tværsektoriel dataudveksling. Manglende enighed på landsplan om den fremtidige infrastruktur til tværsektoriel udveksling og deling af data vil således hæmme udbredelse af den nye generation af
landsdækkende MedCom standarder og dermed udhule økonomiske og forretningsmæssige
gevinster ved de seneste 25 års fælles indsats for storskala ibrugtagning af tværsektoriel dataudveksling.

2.6 Alternative løsningsscenarier (Vurdér)
Det foretrukne løsningsscenarie introducerer en fællesoffentligt anskaffet ”MedCom gateway”
som en nyt, central infrastruktur-komponent, der skal virke i tæt sammenhæng med eksisterende infrastrukturer i regioner, kommuner, praksissektor, samt VANS, NSP og SDN. Dermed
centraliseres en række funktioner, der alternativt kunne løses decentralt. Den centralistiske
tilgang forudsætter afklaring af juridiske og informationssikkerhedsmæssige forudsætninger
og politiske opbakning til offentlig hjemtagning af dataudvekslingsopgaver, der alternativt kan
løses i et kommercielt marked, med flere private leverandører.
En alternativ og mere decentral/distribueret datadelingsløsning er fravalg af følgende årsager:
•
•
•

•
•

Manglende mulighed for glidende migrering til moderne kommunikationsmetoder,
uden at alle parter skal opretholde 2 metoder til landsdækkende udveksling af data
Manglende mulighed for central mapning mellem MedCom’s EDIFACT, OIO-XML og HL7
standarder, der er en forudsætning for glidende udfasning af EDIFACT
Manglende mulighed for central opsamling af statiske oplysninger til brug for opfølgning på anvendelsen af MedCom standarder og dermed opfølgning på landsdækkende
implementeringsgrad.
Risikoen for distribueret/frakmenteret overblik over driftsstatus
Forudsætter 24/7 drift hos alle involverede systemer og tæt koordinering af servicevinduer
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3 Afgrænsning
Modernisering af infrastruktur POC er 1 af 3 initiativer, der samlet set udgør en modernisering
af MedCom kommunikationen, der er en central del af visionen for MedCom11 arbejdsprogrammet (2018-2019):
•

Afprøvning af og roadmap for moderniseret udgave af MedCom kommunikationen,
med særlig vægt på sikker deling af patientdata ved brug af internationale standarder

De 3 moderniseringsinitiativer er:
•
•
•

Modernisering af Infrastruktur POC med fokus på mulighed for datadeling
Standarder: Ibrugtagning af HL7 og roadmap for udfasning af EDIFACT
Governance: Kvalitetsstyring af standardiseringsprocesser

Modernisering og kvalitetsstyring af standarder indgår løbende i MedComs portefølje, underlagt Sundhedsdatastyrelsens myndighedsopgave og arbejdet i det Rådgivende Udvalg for
Standarder og IT Arkitektur (RUSA) og indgår dermed ikke i ”Modernisering af infrastruktur
POC”.
Landsdækkende implementering af en moderniseret MedCom infrastruktur forventes at være
en mangeårig proces og er derfor ikke en del af ”Modernisering af infrastruktur POC”. Projektets ambition er alene at fremskaffe et beslutningsgrundlæg for et efterfølgende implementeringsprojekt, baseret på praktiske erfaringer. Den egentlige videreudvikling af den nationale
infrastruktur sker således efterfølgende. Finansiering og beslutning om systemejerskab forventes fastlagt i forbindelse med økonomiaftalerne for 2020 mellem Regeringen, Danske Regioner
og KL.
Supplering af de tekniske kvitteringer der anvendes i dag, med applikationskvitteringer, der
sikrer at beskedudvekslingen ikke blot teknisk er sket, men at den modtagende applikation
desuden har modtaget og accepteret den fremsendte meddelelse, er ikke inkluderet i dette
moderniseringsprojekt, da det skønnes for omkostningstungt at skulle implementere i samtlige
applikationer der integreres tværsektorielt i det danske IT-sundhed landskab.

4 Mål og succeskriterier
Projektets mål

Beskrivelse

Succeskriterier

1. Sammenhængende infrastruktur

Mulighed for at kombinere meddelelses-

Vellykket routing af Med-

kommunikation og datadeling, baseret

Com meddelelse og samti-

på eksisterende MedCom standard

dig deling af indhold til 3.
part, baseret på krav i MedCom test protokol.

2. Omlægning til datadeling

Mulighed for at omlægge kommunikati-

Vellykket afprøvning af de-

onsmønstre 100% fra meddelelseskom-

ling af advisering om syge-

munikation til datadeling, baseret på eksi-

husindlæggelse mellem re-

sterende MedCom standard

gion og kommunal infrastruktur, baseret på krav i
MedCom test protokol.

3. Deling af data på APP

Mulighed for at dele data på portaler og

Vellykket afprøvning af de-

mobile enheder, baseret på eksisterende

ling af data på APP via cen

MedCom standard

tral REST service, baseret på
krav i MedCom test protokol.
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Projektets mål

Beskrivelse

Succeskriterier

4.Beslutningsgrundlag

Samlet afrapportering fra projektet, med

Afrapporteringen fra pro-

fokus på nye krav til den fælles infrastruk-

jektet accepteres af par-

tur, samt omkostninger til etablering og

terne som input til ØA2020

drift både centralt og decentralt

forhandlingerne

5 Budget
Posteringstekst

År 2018

År 2019

I ALT

Lønninger

1000

300

1300

Overheadudgifter

100

50

150

Møder/rejser egne

80

10

90

Konsulentbistand

25

NSP, Lakeside

100

275

BC , Rambøll
Evaluering, Ranbøll

150

Mødegodtgørelse -og forplejning

200

200

Samarbejdsaftaler, test

300

1330

Gateway Trifork

850

VANS integration
180
Informationsmateriale

10

10

Konference, CoLab

25

25

e-sundhedsobservatorium

15

15

Diverse, inkl. repræsentation

50

IALT

3085

80

50
400

3485

6 Evaluering og gevinster
Erfaringerne fra ”Modernisering af infrastruktur POC” skal danne grundlag for beslutning om
landsdækkende implementering ifm. forhandlingerne om ØA2020, herunder i nødvendigt omfang gennemførelse udbud.
Det antages i udgangspunktet, at sundhedssektorens parter i stort omfang ønsker at udfase
den udbredte meddelelsesudveksling som metode, til fordel for datadeling, hvor dataaftager
under passende sikkerhedsforanstaltninger på eget initiativ forespørger/abonnerer på datas
eksistens og har mulighed for at hente data ned i eget IT-system på struktureret/standardiseret form.
Fokus for erfaringsopsamlingen er derfor ikke på gevinster ved overgang til datadeling, men
på
6

1) Tekniske krav til udvidelse af den fælles infrastruktur, til brug for efterfølgende kravspecifikation/udbud af nye infrastrukturelementer og/eller udbygning af eksisterende
infrastrukturelementer.
2) Centrale omkostninger til etablering og drift af den moderniserede infrastruktur
3) Decentrale omkostninger i regioner, kommuner og praksissektor til etablering og drift
af tilslutning til den moderniserede infrastruktur

7 Teknisk løsning
Modernisering af infrastruktur består af to store omlægninger
•
•

Én samlet mere hurtig og sikker kommunikationsvej end det nuværende VANS
Mulighed for datadeling fremfor beskedudveksling

Kommunikationskanal:
Den nuværende beskedudveksling udskiftes successivt med en hurtigere og mere sikker kommunikationsvej, ved en række tiltag der erstatter de nuværende integrationer hos dels VANS
og i de involverede organisationer. Opkoblingen til den nye MedCom gateway sker enten med
DGWS via sundhedsdatanettet (og senere IDWS når denne er klar til at erstatte DGWS), eller
alternativt fra de eksisterende VANS-operatører med AS4-standarden.
For at sikre så kort en kommunikationsvej som muligt, forsøges der etableret integrationer fra
MedCom gateway så nært på de brugervendte applikationer som muligt. Ved overgang fra filbaseret udveksling via VANS, der erstattes med webservicekald via sundhedsdatanettet, overflødiggøres VANS-kvitteringer. De tekniske negative og positive kvitteringer bevares.
Princippet med asynkron integration bevares, med et centralt ”posthus”, idet samtlige kommunikerende parter ikke driftsmæssigt er kørende 24/7. Import af beskeder kan foretages som i
dag på anfordring, eller der kan modtages advisering om nye beskeder med brug af en revideret udgave af den nuværende adviseringsservice på NSP, eller en tilsvarende parallelt kørende
ny adviseringsservice.
Med etablering af en central MedCom gateway simplificeres monitorering og statistik, der bl.a.
giver en bedre mulighed for opfølgning på den kommunikation, der måtte fejle.
Det danske IT-sundheds landskab er komplekst, med mange systemer fordelt i mange organisationer, hvorfor der til stadighed vil være behov for at håndtere overgange, hvor blot en del
af systemerne understøtter nye/reviderede standarder. For at lette implementeringer af ny
funktionalitet, udvikles der en central mulighed for mapning mellem forskellige versioner af
standarder. Dette betyder, at for nogle revideringer af standarder der ikke er radikalt anderledes end den forrige version, vil det være muligt for de pilotafprøvende systemer at ibrugtage
den nye version, uden at samtlige kommunikerende parter tilsvarende har implementeret understøttelse af den nye version.
7

SOR rummer information om hvilke standarder en kommunikerende part kan afsende og modtage, men det er ikke muligt at differentiere hvilke versioner det drejer sig om. Dette er der
behov for, hvorfor en sådan hvem-kan-hvad oversigt udvikles som del af dette projekt.
Datadeling:
For de informationer det måtte være relevant, der i dag sendes med beskedbaseret udveksling
mellem to parter, kan det muliggøres at dele disse informationer med andre sundhedsfaglige
parter der har legitim ret til disse informationer. Adgangsgivningen er her et helt central
spørgsmål, der løses i de nationale komponenter på NSP for samtykke, behandlingsrelation og
logning.
De standarder den beskedbaserede udveksling er baseret på er i dag EDIfact og OIOXML,
mens der sideløbende med dette moderniseringsprojekt for infrastrukturen afprøves en overgang til HL7 FHIR. Uanset format er tanken at mappe informationer til et dokument i HL7 CDA
og uploade dokumentet til dokumentdelingsservicen på NSP, med registrering af metadata i
IHE XDS registry.

7.1 Test
MedCom udfører test af om den nyudviklede MedCom gateway er i stand til at substituere den
nuværende VANS kommunikation. Dette gøres ved at udvalgte IT-systemer supplerer deres
integration med deres VANS-operatør med en parallelt kørende integration mod MedCom gateway. Dette sikrer, at systemerne kan migrere successivt når de ønsker det, hvis blot de kan
håndtere at adressere den rette kanal, så der kun sendes meddelelser til MedCom gateway for
de modtagere der understøtter den. Alternativt kan der etableres en routning med de eksisterende VANS-operatører.
For udvalgte beskedtyper afprøves en mapning til HL7 CDA dokumenter, der uploades til dokumentdelingsservicen på NSP. Dette testes med brug af CDA viewer, der er udviklet ifm. projekt for komplekse patientforløb bl.a. til visning af CDA for aftaler.
Testen afvikles i opsat testmiljø hos CoLab, der muliggør afprøvning af de sideløbende anvendelser af VANS og MedCom gateway. De IT-systemer fra regionerne, kommunerne og primærsektoren der indgår i denne POC, kobles op imod dette testmiljø hos CoLab.

8 Organisering
8.1 Projektorganisation
Projektet ”Modernisering af infrastruktur POC” genbruger i videst mulige omfang eksisterende
grupper fra den fællesoffentlige governance for sundheds IT.
MedComs styregruppe sikrer relationen til ØA2020 og koordineringen mellem de 3 moderniseringsprojekter i arbejdsprogrammet for MedCom11.
•
•
•

Modernisering af Infrastruktur POC med fokus på mulighed for datadeling
Standarder: Ibrugtagning af HL7 og roadmap for udfasning af EDIFACT
Governance: Kvalitetsstyring af standardiseringsprocesser

Der etableres en operativ projektstyregruppe, der gennem månedlige (video-)møder skal
sikre fremdriften indenfor de af MedComs styregruppe udstukne indholdsmæssige, tidsmæssige og økonomiske rammer.
Der etableres en infrastrukturgruppe, der forestår den praktiske gennemførelse af projektet, med fast base i CoLab Plug&Play.
Det eksisterende Rådgivende Udvalg for Standarder og IT Arkitektur (RUSA) forelægges efter
behov status på projektet mhp. IT arkitektonisk rådgivning.
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Den eksisterende MedCom11 koordineringsgruppe med sin brede repræsentation af sundhedssektorens parter og IT-leverandører anvendes som referencegruppe, med MedCom modernisering som fast punkt på dagsordenen på møderne i 2018 og 2019.

MedComs
styregruppe

Projektstyregruppe

Arkitekturstøtte:
RUSA

Referencegruppe:
Infrastrukturgruppe

MC11
koordineringsgruppe

8.2 Projektstyregruppe
Projektet refererer til MedComs styregruppe.
Rolle
Projektejer

Navn og titel
Lars Hulbæk

Enhed
MedCom

Styregruppeformand

Lars Hulbæk

MedCom

NN

Sundhedsdatastyrelsen

NN

Danske regioner

NN

KL

NN

PLO

8.3 Infrastrukturgruppe
Infrastrukturgruppe
Titel
Projektleder

Navn /Funktion
Michael Johansen

Organisation
MedCom

Arkitekt

Michael Due Madsen

MedCom

NN

Sundhedsdatastyrelsen

NN

CHI

NN

KomBit

NN

PLSP
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NN

CoLab

NN

VANS repræsentant

8.4 MedCom projektbemanding
Rolle
Projektleder

Navn
Michael Johansen

Ressource
500

Kompetencer
Projektledelse og leverandørstyring

Projektdeltager

Michael Due Madsen

500

Arkitektur

Projektdeltager

Ole Vilstrup

800

Implementering og afprøvning

Projektdeltager

Irene Zuschlag

500

Lave test og evaluering

Administration

Pia Reinhardt Juel

50

Planlægning og afvikling af møderække

……

9 Tids- og milepælsplan
Projektets opstart er afstemt med opstarten af MedCom11 arbejdsprogrammet, idet såvel bilaterale dialogmøder og den formelle beslutningsproces i MedComs styregruppe og den Nationale Bestyrelsen for Sundheds IT har tillagt praktiske erfaringer med modernisering af MedCom kommunikationen høj prioritet.
Projektets afslutning er afstemt med behovet for, at finansiering og beslutning om den fremtidige MedCom infrastruktur fastlægges i forbindelse med økonomiaftalerne for 2020 mellem
Regeringen, Danske Regioner og KL, på baggrund af erfaringerne fra ”Modernisering af infrastruktur POC”.

9.1 Tidsplan
Nr.
1
2

Fase
Projektinitiering
Beskrivelse
Samarbejdsaftaler

Startdato
Primo januar 2018
Primo marts 2018
Primo april 2018

Slutdato
Ultimo februar 2018
Ultimo marts 2018
Ultimo april 2018

Varighed i mdr.
2
1
1

3
4

Etablering af prototype

Primo maj 2018

Ultimo august 2018

4

5

Afprøvning af prototype

Primo sept 2018

4

6

Afrapportering

Primo januar 2019

Ultimo december
2018
Ultimo marts 2019

3

9.2 Milepælsplan
Milepæle:
7. marts 2018: PID godkendt i MedComs styregruppe
31. marts 2018: Konsulentaftale om teknisk bistand til etablering af POC indgået
1. april 2018: Samarbejdsaftale med CoLab Plug&Play indgået
30. april 2018: Samarbejdsaftaler med øvrige parter indgået
1. maj 2018: Etablering af POC påbegyndt
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1. juni konsulentaftale om bistand til BC-arbejde indgået
20. juni 2018: Status til MedComs styregruppe
31. august 2018: Prototype etableret
12. september 2018: Status til MedComs styregruppe
20. september 2018: Opsamling af data i repository gennemført
20. november 2018: Deling af data fra repository med eksisterende 3. parts systemer gennemført, baseret på XDS og HL7/CDA
28. november 2018: Status til MedComs styregruppe
1. december 2018: APP mockup etableret
21. december 2018: Deling af data fra repository på APP mockup gennemført, baseret på
REST service og HL7/FHIR
3. januar 2019: Teknisk erfaringsopsamling og BC-arbejde påbegyndt
1. marts 2019: version 0.8 af erfaringsopsamling og BC foreligger
13. marts 2019: Drøftelse af version 0.8 af erfaringsopsamling og BC i MedComs styregruppe
30. marts 2019: version 1.0 af erfaringsopsamling og BC klar til ØA parterne

10 Leverancer
10.1
Leverance
1.

2.

Hovedleverancer og afhængigheder
Beskrivelse
Prototype af MedCom gateway

Leveringstidspunkt
Ultimo august 2018

Afhængigheder
Samarbejdsaftaler med VANS
Samarbejdsaftale med SDS / NSP
Samarbejdsaftale med CoLab Plug&Play
Konsulentaftale om teknisk bistand

Afprøvninger gen-

Ultimo december 2018

Samarbejdsaftale med regioner, kommu-

nemført
3.

Beslutningsgrundlag for landsdæk-

ner, PL-forum og PLSP
Ultimo marts 2019

Vellykket og dækkende pilotafprøvning
Konsulentaftale om Business Case

kende implementering
…
•
•
•
•
•

Samarbejdsaftaler med pilotdeltagere: 2 regioner, 2 kommuner [Odense: 1 plan +
KOMBIT-kommune], lægepraksissystem og PLSP
Samarbejdsaftale med CoLab plug&play: fysisk placering af POC + visualisering
Samarbejdsaftaler med [op til tre] VANS leverandører:
o AS4 baseret forbindelse til MedCom gateway
Samarbejdsaftale med Sundhedsdatastyrelsen:
o NSP test, incl. sikkerhedsservices, dokumentdelingsservice, adviseringsservice
Konsulentaftale om teknisk bistand: Etablering af MedCom Gateway
o AS4 baseret forbindelse til VANS nettet
o IHE XDS baseret forbindelse til NSP-services
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IDWS afprøvning af forbedret sikkerhed, forudsat IDWS bliver klar til afprøvning
o REST service til mobil/APP
o Hvem-kan-hvilken-standard/metode service
o Mapningsservice (fra OIO-XML til HL7/CDA)
o Statistikservice
o Online trafikovervågning
o APP mockup, der anvender REST service
Konsulentaftale om udarbejdelse af Business Case
o

•

11 Kvalitet
11.1

Kvalitetsplanlægning

Den moderniserede infrastruktur, med dens MedCom gateway, udvikles og testes til niveau 5
for teknologisk modenhed.

ev
Leverance/produkt
Arkitektur

Kvalitetskrav
Være i konsensus
med international
standard

Kvalitetsaktivitet
Høring i RUSA

Kontroldato
September 2018

Ansvar
LHF

Arkitektur

Sammenhæn-

Høring i RUSA

September 2018

LHF

Testes af MedCom

August 2018

MJO

Testes af MedCom

September 2018

MJO

Testes af MedCom

December 2018

MJO

gende med national referencearkiMedCom gateway

MedCom gateway
integration
APP

tektur
Meddelelser skal
forsendes som
hidtil, med mulighed for mapning
Sammenhæng
med VANS, og
indgå i national
statistik
REST-service kaldes sikkert
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11.2

Kvalitetskontrol

Test af den moderniserede infrastruktur sker med brug af MedComs kvalitetsstyringssystem
(KKS), der rummer procedure for udarbejdelse af testprotokol og håndtering af dokumentation
under test. Der udføres internt MedCom review på den nye infrastruktur, og der udføres review på den nye testprotokol. Den nye infrastruktur forelægges RUSA.

11.3

Kvalitetssikring

MedComs KSS anvendes.

12 Risici
Risiko beskrivelse

Konsekvens

Modforanstaltning

Ejer/ansvarlig for modforanstaltning

Manglende opbakning
fra VANS pga. kommercielle interesser

Manglende sammenhæng mellem
nuværende og
fremtidig infrastruktur

Aktiv opbakning fra VANS’ nuværende kunder regioner, kommuner og primærsektoren

MedComs projektledelse i tæt
samspil med systemejere i regioner, kommuner og primærsektor

Manglende opbakning

Svækket fremdrift i

til den foreslåede ud-

projektet og mang-

Tydelig beskrivelse af den tekniske løsning inden projektets
igangsætning

MedComs projektledelse, med
teknisk bistand fra ekstern
konsulent

bygning af den fælles

lende praktiske er-

infrastruktur

faringer
Svækket fremdrift i
projektet og manglende praktiske erfaringer

Tydelig afgrænsning inden projektets igangsætning, da den juridiske afklaring i relation til datadeling er en generel problemstilling i
sundhedsvæsenet
Tæt samarbejde med ekstern
konsulent, og løbende dialog med
sundhedsdatastyrelsen og RUSA.

MedComs styregruppe

Manglende afklaring af
juridiske forudsætninger for datadeling
Forsinkelse i udviklingen af MedCom ga-

Afprøvning og evaluering ikke klar til
ØA2020

MedComs projektledelse

teway

13 Interessenter
VANS-leverandører:
De tre eksisterende VANS leverandører til den danske sundhedssektor TrueCommerce, KMD
og Datagruppen Multimed inviteres til at indgå i projektet via samarbejdsaftale. Det er afgørende for projektets succes at etablere sammenhæng mellem VANS-nettet og den fælles infrastruktur til datadeling.
Regioner:
2 regioner inviteres til at indgå i projektet via samarbejdsaftale. Det er afgørende for projektets succes, at den foreslåede infrastruktur har god sammenhæng til regionernes egne infrastrukturer og understøtter regionale behov for overgang til datadeling i EPJ og andre regionale
systemer.
Kommuner:
2 kommuner inviteres til at indgår i projektet via samarbejdsaftale. Det er afgørende for projektets succes, at den foreslåede infrastruktur har god sammenhæng til fælleskommunale infrastruktur initiativer i regi af KOMBIT, enkeltkommuners infrastrukturelle løsninger og understøtter kommunale behov for overgang til datadeling i EOJ og andre kommunale systemer.
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Primærsektoren:
Primærsektorens Service Platform (PLSP) inviteres til at indgå i projektet via samarbejdsaftale.
Det er afgørende for projektets succes, at den foreslåede infrastruktur har god sammenhæng
til primærsektorens fælles serviceplatform og understøtter primærsektorens behov for overgang til datadeling i lægesystemer og andre kliniksystemer.
Sundhedsdatastyrelsen:
Sundhedsdatastyrelsen inviteres til at indgå i projektet via samarbejdsaftale. Det er afgørende
for projektet succes, at den foreslåede infrastruktur har god sammenhæng til den Nationale
Service Platform (NSP), herunder genanvender dokumentdelingsservice, sikkerhedsservices og
understøtter videreudvikling af nationale services, eksempelvis adviseringsservice.

14 Kommunikation
14.1

Hovedbudskaber

Budskaber
Projektets vision og strategi:

•

•
•
•

Danmark har qua MedCom samarbejdet været tidligt ude med
tværsektoriel udveksling af sundhedsdata. Nu står vi overfor
at skulle migrere løsninger i daglig drift til moderne dataudvekslingsmetoder
MedCom understøtter datadeling – også til eksisterende MedCom kommunikation
MedCom leverer danske HL7 profiler til fremtidens datadeling
Udbredt brug af MedCom standarder forudsætter parternes
opbakning til fælles infrastruktur og fælles sikkerhedsniveau

Projektets indhold:

Tværsektoriel afprøvning med henblik på senere beslutning (ØA2020)
i respekt for implementeringsopgavens størrelse

Resultater og gevinster:

En stor del af den tværsektorielle dataudveksling foregår stadig som
standardiserede beskeder via VANS-nettet. Den danske sundhedssektor står samtidig overfor organisatoriske ændringer, der fordrer et understøttende paradigmeskifte i MedCom kommunikationen:
•

•
•

It-løsningen:

Færre, højt specialiserede sygehuse med kortvarige patientløb
og hurtig overlevering af patienter til opfølgning i kommuner
og praksissektoren
Tæt og parallelt samarbejde mellem kommuner, praksissektor
og specialister på sygehuse om behandling, pleje og omsorg
Patienter og borgere, der fra eget hjem i stigende grad aktivt
tager del i håndteringen af egen helbredssituation

Vi udbygger den eksisterende fælles infrastruktur med de nødvendige
elementer for at understøtte
1. Mulighed for at kombinere meddelelseskommunikation med
datadeling
2. Mulighed for omlægning af kommunikationsmønstre fra meddelelseskommunikation til datadeling
3. Mulighed for deling af data på portaler og mobile enheder
4. Mulighed for glidende migrering fra meddelelseskommunikation til datadeling
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15 Informationssikkerhed
Moderniseringsprojektet anvender kun testdata, hvorfor der ikke anvendes personhenførbare
oplysninger.

15.1

Sikkerhedsmæssig risikovurdering

For etablering af integration med det etablerede VANS netværk, der kun findes i én produktionsudgave, så gøres dette med AS4 for at sikre den rette sikkerhed.
Integrationen med den nationale serviceplatform (NSP) sker med de eksisterende sikkerhedstjenester der allerede findes her.

15.2

Konsekvensvurdering for privatlivet

Ingen konsekvenser.

16 Overdragelse fra projekt til drift
16.1

Overdragelse af leverancer fra projekt til drift

Projektets ambition er alene at fremskaffe et beslutningsgrundlæg for et efterfølgende implementeringsprojekt, baseret på praktiske erfaringer. Den egentlige videreudvikling af den nationale infrastruktur sker således efterfølgende. Finansiering og beslutning om systemejerskab
forventes fastlagt i forbindelse med økonomiaftalerne for 2020 mellem Regeringen, Danske
Regioner og KL.

17 Tolerancer
Toleranceområde

Råderum for projektleder

Projektudgifter:

Omkostning for pilotafprøvning til leverandører skal holde sig indenfor budgettet.
Omkostning til udvikling af MedCom gateway må højst afvige 20%
Omkostninger til eksterne konsulenter må højst afvige 20%
Der må højst anvendes 10% over budget.
Projektet skal afsluttet til foråret 2019. Projekterne for modernisering af standarder og
modernisering af infrastruktur skal indgå i ØA 2020 aftalerne.
MedComs styregruppe

Interne ressourcer:
Tid:
Afvigelser og ændringer
godkendes af:

18 Revisionshistorik
Revisionsdato
24.01.18

Version

18.02.18

0.2

27.02.18

0.9

Ændringer

0.1
Udvidet med teknisk beskrivelse
Review inden styregruppebehandling

Ændringer markeret?

Forfatter

Nej
Nej

Lars Hulbæk
Michael Johansen

Nej

Lars Hulbæk
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19 Bilag
Bilag 1: MedCom-standarder og infrastruktur: Det historiske overblik
MedCom-kommunikationen påbegyndtes i midten af 1990’erne og var fra starten baseret på udveksling af EDIFACT via det kommercielle VANS-net. MedCom forestod dansk profilering af de
sundhedsspecifikke internationale standarder fra UN-EDIFACT (United Nations/Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and Transport). Eksempelvis MEDDIS (discharge) til
brug for udskrivningsbreve og MEDREF (referral) til brug for henvisninger. Alle parter i den danske sundhedssektor udveksler MedCom- standarderne via VANS-nettet (Value Added Networks
Services), der understøtter “stafet-modellen”, hvor ansvaret for patientens behandling overgives
fra eksempelvis den praktiserende læge til sygehuset i form af en henvisning eller fra sygehus til
kommunen i form af en genoptræningsplan. Alle parter har til formålet anskaffet en digital postkasse hos en VANS-leverandør, og de aktuelt 3 kommercielle VANS-leverandører (KMD, True
Commerce og DataGruppen MultiMed) sikrer den landsdækkende udveksling af MedCom-beskeder gennem bilaterale udvekslingsaftaler.
I begyndelse af 00’erne påbegyndtes det nationale initiativ OIO (Offentlig Information Online),
der specificerede danske XML-elementer til brug for dataudveksling i den offentlige sektor. Næsten alle MedComs EDIFACT-profiler blev derfor oversat til OIOXML, der fortsat kunne udveksles
via VANS-nettet.
Med etableringen af sundhed.dk og det internetbaserede sundhedsdatanet (SDN) i 2003 blev
der som supplement til VANS-kommunikationen etableret online dataudveksling, hvor portalen
hentede data fra amternes laboratoriesystemer ved brug af MedComs OIOXML-standarder. Det
internetbaserede sundhedsdatanet (SDN) var således et supplement til det kommercielle VANSnet, der fortsat transporterer MedCom-beskeder. Samtidig etableredes fælles databaser som
laboratoriesvarportal, henvisningshotel og WebReq, hvor MedCom-standarderne benyttes til at
opsamle og dele data. Enten via VANS-nettet eller online via webservices på SDN.
Med etableringen af Det Fælles Medicin Kort (FMK) og Den Nationale Service Platform (NSP) i
midten af 00’erne samt fastlæggelsen af standarden “Den Gode Webservice” tager anvendelsen
af online dataudveksling via SDN for alvor fart. Den meddelelsesbaserede recept, der var blandt
de oprindelige MedCom-EDIFACT-standarder, er således pr. 1. september 2014 helt erstattet
med online ordinationer i FMK-løsningen. Alle øvrige MedCom-beskeder udveksles fortsat
hovedsageligt via det kommercielle VANS-net.
Med formuleringen af fællesoffentlige referencearkitekturer fra og med 2013 peges fremadrettet på indførelse af HL7-standarder i det danske sundhedsvæsen. HL7 eller Health Level-7 består
af en række internationale standarder for udveksling af kliniske og administrative data mellem
it-systemerne hos forskellige sundhedsorganisationer. Samtidig peges på XDS- (Cross-Enterprise
Document Sharing) standard for håndtering og deling af HL7-dokumenter. Konkret peger Sundhedsdatastyrelsen og parterne på HL7/CDA udvekslet via XDS i
•
•
•

Referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder
Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren
Digital understøttelse af patienter i komplekse tværgående forløb

MedCom har indtil videre leveret danske profiler af HL7/CDA-standarder til brug for opsamling
og deling af
•
•
•
•

Målinger foretaget i borgerens hjem
Spørgeskemaer udfyldt af borgeren
Patientens aftaler med sundhedsvæsenet
Planer og indsatser (under udarbejdelse)
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MedComs HL7-standarder for opsamling og deling af hjemmemålinger og spørgeskemabesvarelser indgår aktuelt i den nationale infrastruktur for telemedicin og PRO, hvor data opsamlet lokalt
kan deles via NSP og SDN og vises i parternes journalsystemer og for borgeren selv på sundhed.dk. Deling af patientens aftaler med sundhedsvæsenet samt planer og indsatser indgår i delprojekt under det nationale initiativ “Digital understøttelse af patienter i komplekse tværgående
forløb”.
HL7 er således indtil videre alene taget i brug på nye områder, hvor der ikke i forvejen er etableret digital datadeling. Den traditionelle MedCom-kommunikation udveksles fortsat hovedsageligt via det kommercielle VANS-net, idet der dog i stigende omfang etableres online udveksling
af MedCom-standarderne ved brug af webservices via SDN.
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