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Kort beskrivelse af projektet

Formålet med moderniseringen  

af MedComs meddelelses- 

kommunikation er at kunne  

stille relevante data til rådighed  

for onlinedeling på forespørgsel  

fra sundhedsfaglige parter i  

samarbejdet om patient- og  

borgerforløb, understøtte hurtig, 

stabil og sikker overlevering af 

relevante datasæt, når patient- 

ansvaret entydigt skifter mellem 

sektorer, samt opsamle og dele 

data og stille disse til rådighed for 

borgeren selv, bl.a. på sundhed.dk 

og mobile platforme. 

Moderniseringen er en del af initiativ 2.1 ’Bedre, hurtigere og 

mere sikker digital kommunikation mellem sektorer’ i den natio-

nale Strategi for Digital Sundhed 2018-2022. Dette indebar i 

2018 og 2019 et Proof of Concept og i 2020-2022 Pilot for mo-

derniseret infrastruktur med brug af EU’s eDelivery-byggeblok 

funderet i DK under Digitaliseringsstyrelsens og 

Sundhedsdatastyrelsens Dokumentdelingsinfrastruktur.

Resultater

Projektet har indgået aftaler med relevante parter i sundhedsvæ-

senet med henblik på gennemførelse af Connectathon for ”Pilot 

for moderniseret infrastruktur”. Denne blev succesfuldt gennem-

ført i marts 2022. Evalueringsrapport for ”Pilot for moderniseret 

infrastruktur” med fokus på sammenhæng til ”Målbillede for 

meddelelseskommunikation på sundhedsområdet” blev udført af 

SeMi-K2 og er tilgængelig via MedComs hjemmeside.

Evalueringsrapporten peger i sin konklusion på, at testpiloten 

giver stærke argumenter for, at it-arkitekturen lever op til målbil-

ledets vision, mål og arkitekturkvalitetsegenskaber. 

Projektet fik tildelt 3 priser ved X-eHealths Interoperability Award 

2022: Trust-inspiring, Innovative excellence og Technical excellence. 

Læs mere om prisuddelingen på MedComs hjemmeside.

Afvigelser 

”Pilot for moderniseret Infrastruktur” skulle være afviklet ultimo 

2020, men blev forsinket ind i første halvår af 2022.

Fremadrettet

Evalueringsrapporten anbefaler opdatering af målbilledet, samt 

anvisning af bl.a. følgende indsatsområder:

• Konsolidering af løsningsarkitekturen ud fra læringen  

 fra pilotprojektet.

• Opstarte Governance og Management i samarbejde mellem  

 offentlige og private aktører.

• En produktionspilot, som vil give læring til arbejdet med  

 Governance og Management.

Målbilledet opdateres i Q3-Q4 2022, så det kan danne grundlag 

for en produktionspilot i MedCom13, og i denne skal der via en ny 

FHIR-meddelelse sendes kommunale prøvesvar mellem kommu-

nernes akutfunktioner og praktiserende læger. I produktionspilo-

ten skal anbefalingerne fra evalueringsrapporten indgå som kon-

tekstgivende aktiviteter for piloten og grundlaget for udbredelse 

af moderniseret infrastruktur i årene derefter.
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