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Formål:
Projektets formål er at modernisere sygehusadvis-kommunikationen, således at kommunens behov for advisering om
patientens aktuelle ophold, samt sygehusets behov for den automatiske indlæggelsesrapport, understøttes effektivt
og er tilgængeligt for borgerens relevante sundhedsaktører. Den automatiserede advisudveksling sker uden brug af
ekstra personaleressourcer men kræver tidstro registrering. Projektet skal løse de to grundlæggende udfordringer i
den nuværende advis-understøttelse:
1. Manglende advisering ved akutte ambulante ophold på sygehusene
2. Manglende deling af advis for relevante sundhedsaktører
Projektet skal sikre konsensus på tværs af regioner og kommuner omkring de forretningsmæssige behov for effektiv
advisering. Det kræver afklaring af hvilke scenarier af sygehuskontakter, som skal understøttes med advis, og
hvordan flowet skal fungere i praksis. Derudover skal det afklares, hvordan registrering af orlov håndteres og
videregives til patienten/borgerens relevante sundhedsaktører. Det digitale beskedflow omkring overflytninger tages
med i afklaringen for at sikre ensartede forretningsregler i anvendelsen.
Deltagere:
MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe, dvs. regionale
og kommunale repræsentanter, som dækker hhv. ittekniske, faglige, samt sundhedsaftale-område.
https://www.medcom.dk/opslag/navne-ogadresser?gruppe=Hjemmepleje-sygehusgruppe

Leverandører:
EPJ/PAS: Sundhedsplatformen, CGI Cosmic,
Systematics, DXC technology,
EOJ systemleverandører: DXC, KMD, Systematic

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/moderniseret-sygehusadvis
Projektstatus
2. arbejdsmøde i hjemmepleje-sygehusgruppen er afholdt september 2018, hvor første udkast til moderniseret advis
og forretningsregler for anvendelse er præsenteret og drøftet. Det 3. planlagte arbejdsmøde i nov. 2018 er
konverteret til en workshop med kommune-sygehusleverandørerne og brugerrepræsentanter for at sikre størst mulig
fremdrift i projektet.
Strategisk lige nu
SUM har svaret på MedComs henvendelse om hvorvidt udvidet brug af advisering om akutte ambulante
sygehuskontakter kan udfordre det eksisterende lovgrundlag for advisudveksling (Retssikkerhedsloven på det sociale
område, 12c.). Svaret er at der vil være lovhjemmel til dette gennem sundhedsloven, men denne vil ikke være
gældende for borgere i kommunen som alene modtager hjælp efter serviceloven. Derfor har SUM formidlet
henvendelse til børne og socialministeriet, BSM. Aktuelt fokuseres på yderligere kvalificering af indhold og
forretningsregler for anvendelse i moderniseret advis og sammenhæng til LPR3, herunder så præcise definitioner
som muligt af de sygehuskontakter som skal udløse advis. Sammenhæng til generel MedCom-modernisering skal
sikres, herunder sammenhæng til KOMBITs beskedfordeler og infrastruktur. Det er under planlægning hvordan POC
for advisering kan demonstreres i 2019. MedCom styregruppe efterspørger en trinvis overgang, så alle ikke behøver
at skifte til nye standarder/infrastruktur samtidigt.
Fagligt/teknisk lige nu
Der arbejdes med oplæg til kommende workshop for kommune-sygehusleverandører nov. 2018 med use case
beskrivelser af forskellige scenarier for patientens status med udgangspunkt i HL7 tilstandsdiagram. Målet er at use
case beskrivelserne præciserer hvordan it-leverandørerne skal understøtte det fremtidige advis, og dermed
kombinere krav til såvel indhold, som konkret anvendelse.
Risikolog
Juridiske udfordringer ved udvidet brug af advis om sygehusophold kan forsinke projektet. Projektet er afhængigt af
fremgangen i den generelle MedCom-modernisering.
Milepæle

Plan

Nået

1. Projektorganisering er på plads
2. 1. kladde til ny advis standard foreligger
3. 1. udkast på forretningsregler anvendelse foreligger
4. Juridisk afklaring af lovgrundlag ved udvidet brug advisering er foretaget
5. Ny advis standard foreligger og forretningsregler er afklaret
6. Plan for POC advisering i praksis foreligger

01.05.2018
19.09.2018
19.09.2018

Er nået
Er nået
Er nået
I proces (BSM)
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Ultimo 2018
Ultimo 2018

I proces

7. Aktiviteter 2019 for test og certificering er planlagt
8. Plan for successiv overgang til drift er beskrevet
9. Test og certificering er gennemført for relevante leverandører

Primo 2019
Medio 2019
Ultimo 2019

Monitorering

Moderniseret sygehusadvis
Illustration

Illustration af visioner for Moderniseret advis, som dels på det rette indhold i notifikationen, samt måden at dele
notifikationen på til rette aktører omkring borgeren.
Referater og bilag fra møder i hjemmepleje-sygehusgruppen kan hentes her.
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