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Projektleder: Rikke Viggers

Formål:
 Digitalisering af blanketter og journaludtræk fra lægepraksis.
 Udbredelse af blanketkommunikation til nye områder via eksisterende standarder
 Pilotafprøvning af elektroniske forsikringsattester i samarbejde med Forsikring & Pension (F&P)
 Udvikling og implementering af ny teknisk løsning, der understøtter ”Den Dynamiske Dataudveksling” med
udgangspunkt i eksisterende standard for ”Den Dynamiske Blanket” (DDB)
 Etablering af mulighed for at lægepraksissystemerne kan kommunikere blanketter via webservicekald mod
flere blanketudbydere
Deltagere:
Leverandør:
 PL-forum (Ganglion, CliniCare og A-data
 DMDD (Dansk Medicinsk Data Distribution) som
repræsenterer PL-forum i blanketgruppen)
blanketserver i pilotafprøvning i samarbejde med
Forsikring & Pension.
 EG Kommuneinformation A/S
 A-data, Ganglion, CliniCare og CGM som lægesy DMDD A/S
stemleverandører i pilotafprøvning i samarbejde
 Forsikring & Pension
med Forsikring & Pension.
Læs mere om projektet: http://medcom.dk/projekter/blanketter-og-journaludtraek-i-praksissektoren
Projektstatus
Pilotafprøvning af FP-attester er igangsat medio januar 2017 (med 7 forsikringsselskaber). 4 lægesystemer er certificeret. A-data, Ganglion og ClinicCare har udbredt løsningen til alle kunder. Det er forventet at også samtlige XMOlæger skal indgå i pilotafprøvningen, således at målsætningen for antal deltagende lægepraksis i piloten er på 1300.
Udbredelsen i XMO er forsinket. Pt. modtager i alt ca. 500 lægepraksis elektroniske FP-attester.
Strategisk lige nu
De elektroniske FP-attester efterspørges i høj grad i lægepraksis og F&P ønsker at tilbyde løsningen til alle medlemmer (FP-selskaber) efter pilotafprøvningen (pr. sept 2017). Forudsætningen er en positiv evaluering af pilotafprøvningen– og massiv udbredelse i lægepraksis. F&P forsøger at bane vejen for udbredelsen via optimering af løsningen i
samarbejde med lægesystemleverandørerne, DMDD og MedCom. Der er løbende monitorering og opfølgning på
udbredelsen og tæt dialog med leverandørerne ift. igangsætning og vejledning i de enkelte lægepraksis.
Fagligt/teknisk lige nu
De udviklede FP-attester (DDB-format) revideres pba. piloterfaringerne og der arbejdes med optimering af faktureringsløsningen. Test af FP-kommunikationen tilbydes alle PL ifm. testcamp til aug 2017.
Pilotafprøvningen sker indenfor rammerne af de eksisterende blanketstandarder, men enkelte modifikationer. Ændringsønsker til opdateret blanketstandard er beskrevet i regi af blanketgruppen og skal dokumenteres i Q3/2017
Risikolog


Den forsinkede udbredelse hos XMO udgør en risiko for, at FP-selskaberne trækker sig fra projektet idet forventningen har været en hurtig udbredelse i lægepraksis og dermed hurtig effektivisering ifm. digitaliseringen.



Sundhedsdatastyrelsen arbejder på tilpasning af ny webservice-standard (OIOIDWS) på sundhedsområdet.
Risiko for lang udsigt for en ny, godkendt webservicestandard for blanketområdet



Forretningsmodellen for ibrugtagning af elektroniske attester på nye områder er ikke afklaret (incitament for
hhv. attestudsteder og attestmodtager). Risiko for manglende udbredelse

Milepæle

Plan

Nået

1. Aftale og plan for pilotafprøvning klar

Maj 2016
Juni 2016
Aug 2016
Sept 2016
Maj 2017
September 2017
September 2017

Okt 2016
Juni 2016
Aug 2016
Jan 2017
Forventet ultimo 2017

2. Projektplan for projektets efterfølgende faser
3. Udviklingsarbejdet igangsat
4. Pilotafprøvning igangsat
5. DDB version 1.1 klar i udkast
6. Pilotafprøvning gennemført og evalueret
7. Plan for udbredelse aftalt med leverandører

1

Monitorering

Blanketter og journaludtræk i praksissektoren
Den Dynamiske Blanket 1.0 er implementeret af lægesystemerne ifm. LÆ-blanketprojektet.
Lægesystemerne kan vedhæfte en fil til en attest men modtagelse af en fil i en anmodningsattest er ikke taget i brug i
LÆ-kommunikationen. Implementeres ifm. FP-pilotafprøvningen

Udbredelse af elektroniske forsikrings- og pensionsattester 2017 (antal klinikker pr. lægesystemleverandør):

Lægesystem uge 17
uge 18
uge 19
uge 20
uge 21
uge 22
Win-PLC
287
287
286
287
287
287
ClinicCare
58
58
58
58
58
58
Ganglion
16
90
131
132
133
134
XMO
2
3
3
4
4
5
I alt
363
438
478
481
482
484
Der er ca. 450 forskellige lægeattester som er aftalte med Lægeforeningen til i brug i lægepraksis.
Samtlige kommunale LÆ-attester, undtagen LÆ165, kommunikeres elektronisk med kommunerne.
De resterende fordeler sig på






Statslige attester, eksempelvis
 Arbejdstilsyn
 Politiattester
 Arbejdsskadestyrelsen
Forsikrings og pensionsattester, eksempelvis
 Funktionsattester
 Patienterstatningen
 Helbredsattester
Andre aftalte attester, eksempelvis
 Dødsattester
 Mulighedserklæring
 Kørekortattester

Dertil kommer blanketter, eksempelvis:


Graviditet og fødsel (svangre og vandrejournaler)
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