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1 Stamdata
Stamdata
Projektnavn

Tandlægeområdet, MC11

Projektleder

Heidi Skram

Projektets primære formål

Fortsat udbredelse af EDIportal, FMK og kortlægning af kommunale
tandlægeområde
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2 Formål med projektet
2.1 Den nuværende situation (baggrund)
1. februar 2017 startede de første tandlægepraksis med brug af EDI portalen Ved udgangen af
2017 var allerede 2/3 af alle private tandlæger som faste brugere af EDI portalen. De sendte
190.000 meddelelser i 2017, fordelt på 140.000 journaler og de resterende 50.000 meddelelser fordelt jævnt på bl.a. korrespondancemeddelelser og henvisninger.
2018 fortsætter med videre udbredelse til de resterende ca. 500 klinikker, der endnu ikke er
kommet i gang, så alle henvisninger og labrekvisitioner kan blive elektroniske.
Anvendelse af FMK-Fælles Medicin Kort - er blevet obligatorisk, så alle tandlæger skal anvende
dette senest 1. jan 2019. 2018 vil således også have fokus på at tage dette i brug i private
tandlægepraksis.
Det kommunale tandlægeområde med Børe/unge tandplejen og omsorgstandplejen samt det
regionale tandlægeområde med regionstandlægerne er under kortlægning af kommunikationsflow og afledte behov der her er for elektronisk kommunikation. Kortlægningen varetages af
MedCom i samarbejde med Region Syddanmarks regionstandpleje. Kortlægningen omfatter
Kommuner, regioner, hospitaler og private praksis’ fælles kommunikationsflow på tandlægeområdet.

2.2 Formålet med projektets løsning
Formålet er at få tandlæger til at kommunikere elektronisk via EDI Portalen, både med andre
tandlæger, hospitaler samt andre i sundhedssektoren. Samt begynde at bruge FMK. Kortlægning af det kommunale tandlægeområde skal danne grundlag for fokuseret indsats på at få
nuværende papirarbejdsgange gjort elektroniske.
Skabe baggrund for at børne unge tandplejens systemer kan MedCom standarderne (EDI-portalen) så de kan kommunikere elektronisk med EDI.

2.3 Projektets bidrag til strategiske mål
At binde både de private samt offentlige tandklinikker bedre sammen. At al kommunikation på
tandlægeområdet overgår til elektronisk form.
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2.4 Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen
Tandlægerne kan kommunikere elektronisk med hinanden samt andre i sundhedsvæsnet ved
hjælp af MedCom’s standarter. Beskrivelse af indsatsområder på det kommunale tandlægeområde som kan overgå til elektronisk kommunikation.

2.5 Situationen hvis projektet ikke gennemføres (business as
usual)
Såfremt tandlægerne ikke kommer i gang med EDI Portalen, vil de ikke leve op til kravene om
Persondataforordnings loven, da de ellers vil sende journaler mm. via mail. Såfremt de sender
henvisninger via post, vil der være en længere ”leveringstid”, samt usikkerheden om henvisningerne kommer frem. Ingen mulighed for elektronisk kommunikation mellem private tandlæger og de kommunale forvaltninger og tandlægefunktioner.

3 Afgrænsning
Projektet indeholder ikke ansøgninger til både det offentlige samt til forsikringsselskaber, dette
burde der arbejdes på, samtid har der været et ønske fra Tandlægeforeningen, om at få Klagebehandling under EDI Portalen.
Der skal også undervises på de kommunale tandklinikker. Der skal gøres en kraftig indsats
over for specialtandplejen, omsorgstandplejen, samt teknikerne således de også bliver en del
af EDI Portalen.

4 Mål og succeskriterier
Projektets mål
1.

Beskrivelse

Succeskriterier

Ved udbredelsesinitiativer on-site, samt

Gennemsnitlig 30.000 EDI-

undervisning. Deltage i konferencer

overførsler om måneden

Få specialtandplejerne med på

Direkte kontakt med drøftelse af behov og

Hvis 50 % af specialtandple-

EDI.

muligheder.

jerne kommer på EDI.

KL-MedCom initiativ til at BUT får EDI por-

Alle BUT systemer kan EDI

tal løsning.

portalen. 50% af BUT med i

Få 90% af tandlægerne til at
bruge EDI

2.

(Omsorgstandplejen,

tandteknikerne

mm.)

BUT

kommer på EDI protalen.

MC11
3.

Få kommuner samt forsikrings-

Afdæk løsningsmodel. Tale med kommu-

selskaberne på EDI, således der

nerne om mulighederne

Få 30% med på EDI

kan laves søgninger via EDI

5 Budget
Posteringstekst

År 2018

År 2019

IALT

Lønninger

400.000

400.000

800.000
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Overheadudgifter

50.000

50.000

100.000

Møder/rejser egne

40.0000

35.000

75.000

Konsulentbistand (FMK person)

100.000

100.000

200.000

Mødegodtgørelse -og forplejning

5.000

5.000

10.000

Samarbejdsaftaler

0

Informationsmateriale

20.000

Konference, stand

80.000

It, øvrigt

20.000

Statistik

3.000

Diverse, inkl. repræsentation

20.000

I ALT

1.328.000

6 Evaluering og gevinster
6.1 Strategi for gevinstrealisering / Effektiviseringsgevinster
Der laves ikke businesscase – der forventes ikke at gevinster ved overgang fra papir til elektoniske meddelelser.

6.2 Økonomisk gevinst
Opgøres ikke her, indgår som del af total overgang til elektroniske dokumenter (henvisninger).
Kvalitetsløft og ikke-økonomiske gevinster
Det forventes at alle tandlæger i Danmark vil bruge en samlet kommunikationsportal, således
der ikke skal logges ind på flere forskellige platforme, men alt kan gøres direkte via EDI Portalen. Dette kræver dog, at der gøres et stort arbejde med udbredelsen af EDI Portalen, hos
mange offentlige instanser, eks. Kommuner, både børne-, special-, omsorgs-tandplejen samt
evt. ydelseskontorene, således der kan søges om bevillinger til tandbehandling, ved både bistandslovens §82 eller Pensionsloven §14a.
Alt dette vil give en sikker og ensartet måde at kommunikere på

7 Teknisk løsning
Her henvises til EDI-Portalen. www.ediportalen.dk

7.1 Test
EDI-Portalen er testet af MedCom. BUT systemer er i gang med at blive aftestet. Se
www.MedCom.dk
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8 Organisering
8.1 Projektorganisation
Projektet er i regi af praksis – lab, med projektkonsulent til gennemførelse af udbredelsesaktiviteterne, støttet af medarbejder fra FMK.
Styregruppe nedsat til afdækning af kommunale behov. Ledes af Region Syddanmark med deltagere fra MedCom.
Styregruppe afdækning af
behov for tandlægekommunikation på kommuneområdet
Titel
Projektleder

……

Navn /Funktion
Mette Aagaard Bjergmark

Organisation
RSD

Susanne Bloch

RSD

Michel Rasmussen

RSD

Heidi Skram

MedCom

Gitte Henriksen

MedCom

Tove Lehrmann

MedCom

8.2 MedCom projektbemanding
[Angiv projektlederens navn List ligeledes kort projektdeltagerne. Angiv for alle roller ressourcebookningen til projektet.]
Rolle
Projektleder

Navn
Heidi Skram

Ressource
Fuld tid

Kompetencer
Klinikassistent

Projektdeltager

Alice Kristensen

1/8 tid

FMK konsulent

……

9 Tids- og milepælsplan
9.1 Tidsplan
Nr.
1
2

Fase
On site besøg tandlæger
On site besøg, kommuner

3

Kortlægning af kommunale kommu-

Startdato
01-01-18
01-01-19
01-01-18

Slutdato
31-12-19
31-12-19
31-12-2018

Varighed i mdr.
24 mdr
12 mdr
12 mdr

01-01-19

31-12-2019

12 mdr

nikationsbehov
4

Gennemførelse af kortlægningens anbefalinger
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10 Leverancer
10.1

Hovedleverancer og afhængigheder

Leverance
1.

2.

Beskrivelse
On-site besøg
tandlægepraksis,
EDI portal og FMK
rådgivning.

Leveringstidspunkt
Hele projektperioden=MC11

Afhængigheder
Implementering aftalt med TDL forening

Kortlægning

31.12.2018

ingen

2018

ingen

2019

KL / DR / beslutning om gennemførelse

af

kommunikationsbehov i kommunale/regionstandklinikker
3.

Test af resterende
BUT systemer

4.

Implementering af
udvalgte

kom-

mune områder

11 Kvalitet
11.1

Kvalitetsplanlægning

Leverance/proMånedlig statistik

Kvalitetskrav
Månedlig opgørelse baseret på
aktuelle målinger

Kommunale med-

Månedlige opgørel-

delelser

ser over deltagere

11.2

Kvalitetsaktivitet
Indsamling og publicering af aktuel EDI
status
Indsamling og publicering af aktuel EDI
status

Kontroldato
Kvartalsvise monitoreringer publiceres

Ansvar
Heidi Skram/Praksis/ab teamleder

Kvartalsvise monitoreringer publiceres

Heidi Skram/Praksis/ab teamleder

Kvalitetskontrol

Der udarbejdes kvartalsvise monitoreringsark, MedComs standardmonitorering, der viser kommunikationens omfang i tal og i procent af alle fordelt på de forskellige professionsgrupper.

11.3

Kvalitetssikring

Kun systemer der er godkendt af MedCom kan kommunikere. Tilslutning sker via SOR. Systemerne testes af MedCom. Systemer der ikke er godkendt kan ikke få et lokationsnummer.

12Risici
Kommuner vil ikke anskaffe moduler der kan kommunikere med EDI-portalen. Løses gennem
kontakt med KL.
7

Regler for bevillinger mv. understøtter ikke elektronisk arbejdsgang. Løses sammen med Styregruppen/KL

Risiko beskrivelse

Konsekvens

Modforanstaltning

Ejer/ansvarlig for modforanstaltning

Regler for bevillinger
mv. understøtter ikke
elektronisk arbejdsgang

Dele af kommunal
tandlægekommunikation kan ikke
gennemføres

Aftale i KL / DR om regelændring

Styregruppen for kortlægning

Kommunale BUT syste-

Kun 70 % af kom-

MedCom / KL

mer

munale BUT kan an-

Aftale med leverandøren om udvikling og salg af løsningen

implementerer

ikke EDI-portalen

vende løsningen

13Interessenter
MedCom som projektejer
Tandlægeforeningen som repræsentant for private tandlæger
KL som repræsentant for den kommunale børne/unge tandpleje, Bevillinger og voksentandplejen indenfor det kommunale område.
DR som repræsentant for den regionale tandpleje og sygehuse/laboratorier

14 Kommunikation
Månedlige statistikker udarbejdes og vises på MedComs hjemmeside.
Oversigt over godkendte systemer indenfor tandbehandlingsområdet vises på MedComs hjemmeside

14.1

Hovedbudskaber

[
Budskaber
Projektets vision og strategi:

Projektets indhold:

Resultater og gevinster:
It-løsningen:

Alle tandlæger kan kommunikere sikkert med andre i sundhedsvæsenet ved brug af EDI.
Papirbaserede arbejdsgange afløses af elektroniske.
Alle tandlæger kan elektronisk fremover udveksle henvisninger og laboratorieprøver
med offentlige sygehuse som den øvrige sundhedssektor.
Den kommunale og regionale tandlægesektor overgår til sikker elektronisk overførsel af
data der i dag er papirbaseret.
Indarbejde elektronisk overførsel af dokumenter som journaler, henvisninger og epikriser og laboratorieprøver på elektronisk form. Informere og undervise parterne i brugen
af EDI.
Alle papirbaserede dokumenter bliver elektroniske så de overføres sikkert. Det sparer
tid og reducerer fejl når dokumenter overføres elektronisk direkte til / fra journalerne.
EDI – Portalen. Se her: www.ediportalen.dk Uddannelse sker ved on-site besøg og ved
deltagelse i scandefa.
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14.2

Formidling af budskaber til interessenter/målgrupper

Ingen

14.3

Evaluering af kommunikation

Månedlige statistikker og kvartalsvise monitoreringer der publiceres på MedComs hjemmeside.
Forelægges i MedComs styregruppe.

15Informationssikkerhed
15.1

Sikkerhedsmæssig risikovurdering

Der anvendes EDI portal til håndtering af data. Denne er omfattet af MedComs EDI – VANS
kommunikation som er sikkerhedsmæssig i overensstemmelse med gældende regler. Konsekvensvurdering for privatlivet

16Overdragelse fra projekt til drift
16.1

Overdragelse af leverancer fra projekt til drift

Dette er et udbredelsesprojekt som er i daglig drift.

17Tolerancer
Ingen
Toleranceområde

Råderum for projektleder

Projektudgifter:
Interne ressourcer:
Tid:
Afvigelser og ændringer
godkendes af:
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