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Kommissorium for Styregruppen for MedCom

MedCom er etableret i 1994 som en fællesoffentlig non profit organisation, der 
faciliteter samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer om 
projekter vedrørende digital kommunikation i den danske sundhedssektor. I øko-
nomiaftalen for 1999 blev det besluttet at permanentgøre MedCom. Parterne bag 
MedCom udgøres i dag af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Re-
gioner og KL. 
 
Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2015, at regeringen, KL og 
Danske Regioner har aftalt, at MedCom refererer til den nationale bestyrelse for 
sundheds-it, herunder med godkendelse af projektperiodens arbejdsprogram og 
budget. Endvidere indgår, at kommunernes basisfinansiering forhøjes med hen-
blik på at øge MedComs implementerings- og standardiseringsarbejde. Parterne 
finansierer dermed ca. en tredjedel hver.  
 
MedComs basisopgaver finansieres af en fast bevilling af parterne og hertil kom-
mer en række eksternt finansierede projekter. Basisopgaverne falder i 4 kategorier:  

- Koordinering af udbredelse af tværsektorielle it-projekter 
- Udvikling og afprøvning af standarder samt certificering af it-systemer 
- Drift og videreudvikling af sundhedsdatanet, videoknudepunkt og natio-

nale datakilder 
- Internationale aktiviteter. 

Styregruppens ansvar og opgaver 

Formålet med styregruppen er at sikre strategisk tværsektoriel koordination af ini-
tiativer og projekter vedrørende digital kommunikation. Formålet er endvidere at 
sikre ledelsesmæssig og forretningsmæssig forankring af MedComs aktiviteter hos 
aktørerne.  
 
Styregruppens opgaver er justeret med afsæt i økonomiaftalen for 2015 til at om-
fatte følgende: 

- indstille MedComs arbejdsprogram og budget til den nationale bestyrelse 
for sundheds-it. Ved opstart af ny projektperiode skal bestyrelsen godken-
de arbejdsprogram og budget, det efterfølgende år forelægges bestyrelsen 
status, og ved afslutning af projektperioden orienteres bestyrelsen om de 
opnåede resultater.  

- modtage løbende status og fremdrift for MedCom projekter og aktiviteter 
- beslutte prioriteringen af basisaktiviteter inden for basisbudgettets rammer  
- bestemme over de projekter/aktiviteter, der ikke er forankret i andet regi  
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- løbende prioritere opgaver med tilhørende økonomi inden for det vedtag-
ne arbejdsprogram, herunder MedComs leverancer på strategiske sats-
ningsområder og tilkomne ad hoc opgaver 

- godkende og underskrive det reviderede årsregnskab 
- godkende årshjul for ændringshåndtering, herunder releasestyring og op-

dateringer af standarder 
- drøfte nye strategiske tiltag inden for rammerne af det gældende arbejds-

program, herunder at MedCom kan initiere nye aktiviteter såsom forun-
dersøgelser mv. 

- styregruppen kan efter behov eskalere sager til den nationale bestyrelse for 
sundheds-it 

- fungere som forretningsstyregruppe for de fællesoffentlig sundheds-it-
systemer, om indgår i MedComs portefølje og med ansvar og opgaver 
ifølge governancemodellen for fællesoffentlig systemforvaltning af sund-
heds-it (FSI) 

 
MedComs direktør har det øverste ansvar for den daglige ledelse af MedComs 
samlede virksomhed. 
 

Organisering 

Med udgangspunkt i sammensætningen af MedComs finansiering består styre-
gruppen af følgende (antal medlemmer i parentes): 

- KL (næstformand), herunder kommuner (3) 
- Danske Regioner (næstformand), herunder regionerne (3) 
- Staten: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formandskab), Sund-

hedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen (3) 
- MedCom (1) 

 
Herudover deltager en repræsentant fra PLO, en repræsentant fra sundhed.dk 
samt relevante fagmedarbejdere fra MedCom som observatører. 
 
Det tilstræbes, at mindst en repræsentant fra henholdsvis kommuner, regioner og 
stat har forretningskendskab inden for systemforvaltning. 
 
Det tilstræbes ligeledes, at mindst en repræsentant fra henholdsvis kommuner, re-
gioner og stat har forretningskendskab inden for det tværsektorielle område. 
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er sekretariat for styregruppen og koor-
dinerer arbejdet med det øvrige formandskab og MedCom. 

Møder 

Styregruppen mødes 4 gange årligt. Herudover kan styregruppen beslutte at af-
holde arrangementer såsom temamøder, seminarer mv. Styregruppens møder sø-
ges planlagt efter møderne i den nationale bestyrelse for sundheds-it. 


