Proces flow for nye IT-systemer

Sådan kommer et nyt IT-system ind på det danske sundhedsdatamarked
Nedenstående diagram har til formål, at beskrive generelt hvordan nye IT-systemer kommer ind på det
danske sundhedsdatamarked. Beskrivelserne består af links der henviser til mere information om det
konkrete emne.

Udarbejd et IT-system

Godkendelse af systemet

Tilslutning til
sundhedsdatanettet eller

• Udarbejd et IT-system der opfylder standarderne inden for det eller de område(r) systemet er tiltænkt fx lægepraksis området.
- Oversigt over systemområder og standarder, webservices o.l. som IT-systemet skal kunne sende og modtage, for at blive
godkendt: http://medcom.dk/standarder/godkendte-systemer.
De gældende aftaler/overenskomster på området kan omfatte krav om brug af visse standarder.
- Dokumentation af hver enkelt standard findes via: www.medcom.dk/standarder/standardkatalog-m-kontaktpersoner
Dokumentationen er opbygget af en standard der blandt andet beskriver hvilken data der skal kunne sendes og
modtages samt hvilken information der skal præsenteres for brugeren. Derudover henviser standarderne også til
testmateriale og testværktøjer.
- Bemærk generelle krav der fremgår af "syntaks og kommunikations-regler".
• Under udarbejdelse kan der løbende udføres egentest med fx https://testtools.medcom.dk/

• Systemleverandøren anmoder MedCom om at få godkendt IT-systemet. Beskrivelsen af godkendelsesforløbet samt anmodning:
http://medcom.dk/standarder/testcenter/bestilling-af-test
- Testen består overordnet af nogle egentest inkl. egendokumentation, og sluttes af med en test af MedCom og systemleverandøren
sammen.
- Test af kommunikationen kan udføres ved at sende meddelelser til lokationsnummer henholdsvis 5790001382445 eller
5790000121526 for meddelelser forsendt i VANS-envelope eller ej.
• Beskrivende flowdiagram over et almindeligt testforløb: https://svn.medcom.dk/svn/qms/Offentlig/Testforl%c3%b8b-almindeligt.pdf
• Godkendte IT-systemer publiceres på MedComs hjemmeside.

• Når IT-systemet er godkendt af MedCom skal systemleverandøren fortage følgende:
- Anmode sundhedsdatastyrelsen om et EAN lokationsnummer:
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-organisationsregistrering/sghafd-kode-lokationsnummer
- Indgå aftale med en VANS-leverandør om en "postkasse" til lokationsnummeret. Der er p.t. tre udbydere på markedet: KMD, TrueCommerce og MultiMed
- Indgå aftale med MedCom om adgang til sundhedsdatanettet: http://medcom.dk/systemforvaltning/sundhedsdatanet-sdn
• IT-systemets produktionsmiljø ajourføres med den testede version.

VANS-nettet

• IT-systemet kan nu ibrugtages, inden for det eller de systemområder det er godkendt til.
• Leverandøren skal være forberedt på, at der løbende kan komme nye versioner af standarderne, som systemet skal tilpasses efter. Nye
versioner kan fx skyldes ny overenstkomst. Systemleverandøren holder SOR opdaterede med hvilke standarder deres kunder kan sende og modtage.
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