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Dagsorden
Kl.10.00-10.15 Velkomst og præsentation v. Karina Lorenzen 

Kl.10.15-10.45 Meddelelser v. Karina Lorenzen, Dorthe Skou Lassen & Jeanette Jensen, MedCom
• Introduktion til gruppen
• Kommissorium
• Status på MedComs FHIR-arbejde og implementerings-plan for FHIR-advis
• MedCom13 (2023-2025), moderniseringstiltag samt psykiatriplaner
• Psykiatridebat på MedCom-standen til Folkemødet

Kl.10.45-10.55 Orientering om dosisdispensering v. Karina Hasager Hedevang, MedCom 

Kl.10.55-11.10 Fælles Stamkort og Aftaler ifm. Et Samlet Patientoverblik v. Jeanette Jensen, MedCom 

Kl.11.10-11.15 Kort pause

Kl.11.15-11.35 Bordet rundt v. Alle
• Kort status (hvor er I nu? Hvad har I haft fokus på i 2021-2022?)

11.35-11.50 Anvendelse af MedComs eksisterende korrespondancemeddelelse v. Dorthe Skou Lassen, MedCom

Kl.11.55-12.00 Eventuelt



Velkommen til deltagerne

Region Hovedstaden
Gitte Krogager, Region Hovedstaden
Conni Christiansen, Region Hovedstaden
Jannie Heinsbæk Frank, Københavns Kommune
Karen Anja Iversen, Helsingør Kommune
Vivi Søndergård, Region Hovedstaden (afbud)
Marie Louise Shee, Region Hovedstaden (afbud)

Region Sjælland
Svend Christensen, Region Sjælland
Hanne Rasmussen Lærke, Region Sjælland
Birgitte Egeberg, Lolland Kommune 
Ulla Frostholm, Sorø Kommune (afbud)
Dorit Trauelsen, Vordingborg Kommune (afbud)

Region Syddanmark
Susanne Magaard, Region Syddanmark
Arne Vesth Pedersen, Region Syddanmark (overtager pladsen fra Susanne Pedersen)
Vivi Damkjær Sørensen, Socialområdet, Region Syddanmark
Maja Kjær Johannsen, Region Syddanmark
Annette Bertelsen, Esbjerg Kommune
Anne Cathrine Langfrits, Vejen kommune (deltager pga. afbud fra Kirsten Dyrholm)
Kirsten Dyrholm, Vejen Kommune (afbud)

Region Midtjylland
Peter Skov Rasmussen, Region Midtjylland
Pernille Feldt Jørgensen, Region Midtjylland (afbud)
Mona Bünning Christiansen, Socialområdet, Region Midtjylland (afbud) (overtager pladsen fra Randi D. Rolighed)
Vibeke Kjær-Jensen, Socialområdet, Region Midtjylland
Anette Boysen Schultz, Aarhus Kommune 
Henrik Gravgaard, Aarhus Kommune
Signe Dyekjær Skovsgaard, Holstebro Kommune
Annette Holm, Holstebro Kommune
Annette Harrestrup Boysen, Holstebro Kommune (afbud)
Charlotte Funderskov, Herning Kommune
Alice Clausen, Skanderborg Kommune
Henrik Thuren, Region Midtjylland (afbud)

Region Nordjylland
Anne-Mette Lindgaard, Region Nordjylland (afbud, træder ud af gruppen)
Tine Blach, Region Nordjylland (afbud)
Pernille Mejer Højholt, Teamleder psykiatrien, Region Nordjylland
Carsten Stanley Mortensen, Aalborg Kommune

KL
Poul Erik Kristensen, KL
Andreas Schloer Madsen, KL Center for Social og Sundhed (afbud)

MedCom
Dorthe Skou Lassen, MedCom 
Kirsten Ravn Christensen, MedCom
Karina Møller Lorenzen, MedCom 
Karina Hedevang Hasager, MedCom
Jeanette Jensen, MedCom



Meddelelser
v. Karina Lorenzen & Dorthe Skou Lassen, MedCom



Introduktion til gruppen
• Arbejdet i Kortlægningsgruppen for psykiatri- og socialområdet er indstillet ved fælles 

beslutning pba. lav anvendelse af landkortet
• Deltagerne inviteres ind i den operationelle styregruppe for social- og 

sundhedsområdet
• Fælles målsætning om netværksopbygning, erfaringsudveksling og sparring ift. digital 

kommunikation indenfor social- og psykiatriområdet

Kommissorium
• Opdateret version af Kommissorium fra 2018 om gruppens rolle og opgaver i den aktuelle 

MedCom12-projektperiode (2021-2022)

• Mødefrekvens

• Send gerne kommentarer m.m. til kml@medcom.dk

Meddelelser

mailto:kml@medcom.dk


Status på MedComs FHIR-arbejde

Dorthe Skou Lassen, MedCom



MedCom modernisering
1. Kvalitets Styrings System for standarder, test og certificering: I drift

▪ Kvalitetsprocesser, protokoller test & certificering, dokumentation standard 

2. Modernisering af infrastruktur: 

▪ Proof of Concept 2018-2019

▪ Teknisk pilotafprøvning/Connectathon 2. marts 2022

▪ Evaluering  og afslutning teknisk pilotafprøvning medio 2022

▪ Oplæg til drift afprøvning MedCom13 (2023-2025)

• Hurtigere, forsendelse og deling, track&trace, adressering

▪ Eksisterende infrastruktur i overgangsfase (vans)

▪ Produktionspilot 2023-2025

3. Modernisering af standarder: 2 FHIR-meddelelser frigivet februar 2021

▪ Korrespondancemeddelelse

▪ Advisering om sygehusophold

▪ Bølgeplan øvrige MedComs meddelelser, plan i dialog for hver enkel meddelelse

▪ Overgangsfase med konvertering ”gammel & ny”



Hvor er vi 2022 + 2023-2025 (MedCom13)

De 2 nye FHIR meddelelser skal implementeres/i daglig brug

Efterspurgt funktionalitet i begge meddelelser

Modernisering - udfasning af EDIfact –> HL7/FHIR

• Genstart af implementeringsplaner, kortlægninger og drøftelser med it-leverandører samt 
regioner og kommuner

• Afklaring af overgangsperiode herunder behov for konvertering mellem gamle og nye 
formater

• MedCom nyhedsbrev om modernisering

• MedCom webinar annonceres på hjemmeside og nyhedsbrev, d. 15/6 var der Webinar om 
anvendelse af video i kommunerne

https://www.medcom.dk/modernisering
https://www.medcom.dk/kalender/webinar-om-anvendelse-af-video-i-kommunerne


Digitaliseringsstrategier, nationalt målbillede

STRATEGI FOR DIGITAL SUNDHED 2018 –2022            forlænges med 2 år (2024)

2.1 Bedre, hurtigere og mere sikker digital kommunikation mellem sektorer

Målbillede for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet 2020

2.3 Vision: Effektiv digital meddelelseskommunikation på sundhedsområdet til gavn for borgere og sundhedspersoner via en sikker, robust, skalerbar 
generel infrastruktur baseret på velafprøvede åbne internationale standarder

Danmarks digitaliseringsstrategi 2023-2026, 7 visioner, 61 initiativer

Vision 9: Fremtidens digitale sundhedsvæsen - initiativ 32. Modernisering af digitale meddelelser i sundhedsvæsenet

For at understøtte sammenhæng i sundhedsvæsenet og den fortsatte digitale udvikling, styrkes og moderniseres grundlæggende kerneelementer i den 
fællesoffentlige digitale infrastruktur. Konkret moderniseres det teknologiske grundlag for digitale meddelelser i sundhedsvæsenet, som understøtter 
det aktuelle sundhedsfaglige behov for at dele relevante sundhedsoplysninger i forbindelse med sektorovergange mellem praksissektor, kommuner og 
sygehuse.

45 mio. kr. over årene 2023-2026 til ”modernisering af digitale meddelelser i sundhedsvæsenet” ØA forhandling Regeringen/SUM, Danske Regioner, KL



FHIR korrespondance (KM)



Kort opsummering på FHIR-KM

En introduktion til FHIR 11

Eksisterende KM FHIR-KM

Ikke begrænsning i antal 

tegn/tekst

OBS – behov for 

anonymisering ved deling 

af data f.eks. Sundhed.dk



FHIR advis om sygehusophold



Tidsplan helt overordnet 

13

• Alle landets 98 kommuner er klar til modtagelse af det nye FHIR sygehusadvis den 1. december 
2023

o Modtage både gl. og nyt format samtidigt – tjek!

o For kommuner: en nationalt vedtaget tidsplan = bestilling hos EOJ leverandør

• Regioner idriftsætter FHIR advis om sygehusophold fra 1. marts 2024- 1. december 2024

o Så kort overgangsperiode som muligt

o Regioner, som ønsker det, kan anvende OIOXML format (konverteringskomponent)

Implementeringsplan på MedComs hjemmeside

Det nye sygehusadvis: 

Advis ved akut 

ambulant ophold og 

orlov. 

Forretningsregler for 

anvendelse ensrettes, 

ex. overflytning

https://www.medcom.dk/projekter/fhir-advis-om-sygehusophold/implementeringsplan


Et par ord om forsendelse

14

• Aktuelt sendes adviser som EDI meddelelser over VANS nettet

o Kvittering er uens (Nogle regioner ønsker kvitteringer- det understøttes ikke af 
alle kommuner) 

o (NB! Kvittering er ikke lig med at borger er aktiv i kommunen) 

o Kommuner omlægger aktuelt til at modtage adviser gennem KOMBIT 
beskedfordeler (langsom udrulning!) Men kvittering sker as is fra EOJ system

• Fremtid: FHIR advis om sygehusophold – sendes i VANS envelope

o Kvittering er obligatorisk 

o KOMBIT beskedfordeler skal kvittere på vegne af fagsystemer (videreudvikling) 

▪ Adgang til modtagelse af adviser for andre fagsystemer end EOJ

o Beskedvolumen vil fordobles (minimum) 



MedCom13 (2023-2025)

Dorthe Skou Lassen, MedCom



Meddelelser

MedCom13 - 2023-2025

- MedCom tager besøgsrunde samt samler ind via møder og arbejdsgrupper

- Den nationale Strategi for Digital Sundhed fra 2018 forlænges til og med 2024 

- Stort alle parter melder at der er rigelig med projekter og opgaver

- MedCom aktiviteter

- MedCom modernisering kun lige påbegyndt – arbejdet fortsættes bl.a. via 
samarbejdet med jer



MedCom modernisering

1. Lidt tilskud til modernisering

▪ Digitaliseringsstrategi for Danmark, hvor der ud af en samlet ramme på 2,1 mia.kr. er afsat 45 

mio.kr. til modernisering af MedCom standarderne – opstart på FHIR

▪ ØA med regioner & kommuner, fordeling aftales via National styregruppe for Sundheds-it

▪ Mindre beløb til MedCom ift. konverteringskomponent – regional ønske om OIOXML/FHIR

2. Modernisering af infrastruktur: 

▪ Oplæg til drift afprøvning MedCom13 (2023-2025)

• Hurtigere, forsendelse og deling, track&trace, adressering

▪ Produktionspilot 2023-2025 – labsvar hjemmesygepleje – praksislæge

▪ Eksisterende infrastruktur i overgangsfase (vans)

3. Modernisering af standarder: 

▪ Korrespondancemeddelelse & Advisering om sygehusophold implementering

▪ Bølgeplan øvrige MedComs meddelelser, plan i dialog for hver enkel meddelelse

▪ Henvisninger

▪ Laboratorieområdet

▪ Overgangsfase med konvertering ”gammel & ny”



Psykiatriplaner

Dorthe Skou Lassen, MedCom

Et Samlet Patientoverblik (eSP)
Planer indenfor psykiatrien 
– digital understøttelse



Planer – Et Samlet Patientoverblik

Et Samlet Patientoverblik (eSP): Planer - HL7 CDA

• Psykiatri - udskrivningsaftaler, koordinationsplaner og koordinerende indsatsplaner

➢ Kortlægning MedCom - brugen af it-systemer & udveksling/brug af planer, 2021

➢ Kortlægning SDS - organisatorisk brug, 2021

➢ Forslag til pilotprojekt – SDS dialog med SUM 2021

➢ KL input til  fælles digitaliseringsstrategi 2022 (FODS)

➢ Pilot med simpel teknisk løsning (eSP)

➢ Anbefaling: dialog med it-leverandør inden opstart af pilot, SDS dialog med potentielle pilotdeltagere

➢ Pilot giver indsigt i hvilke tekniske formater er hensigtsmæssige

➢ SDS bevilliget midler til Et Samlet Patientoverblik, Digitaliseringsstrategi for Danmark

➢ Afventer melding fra SDS



Psykiatridebat på MedCom-standen 
Folkemøde, Bornholm

Dorthe Skou Lassen, MedCom



Psykiatridebat på MedCom-standen til Folkemødet

▪ Erik Mønsted Pedersen, psykolog, næstformand SIND - Landsforeningen for Psykisk 

Sundhed

▪ Lise Høyer, bestyrelsesmedlem og formand for PLO’s Udvalg for Nær Sundhed, PLO

▪ Nanna Skovgaard, kontorchef på sundheds- og ældreområdet i KL

▪ Signe Düring, Bestyrelsesmedlem og forskningsoverlæge, Dansk Psykiatrisk Selskab



Fagligt oplæg til en 10-årsplan

Bedre mental sundhed og en styrket indsats

til mennesker med psykiske lidelser

- voksne, børn og unge

Sundhedsstyrelsen 13. januar 2022

i samarbejde med Socialstyrelsen. 
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Side 79: Figur 9: Opbygningen af 10-årsplanen med fokus på evaluering og løbende justering

37 anbefalinger - 10 års psykiatriplan

Digital understøttelse en nødvendighed

Anbefaling 37: 

Bedre digital understøttelse af 

sammenhængende forløb for borgerne

Udfordringer i dag

Indsatsen for mennesker med psykiske

lidelser er i dag præget af 

• Manglende sammenhæng

• Utilstrækkelig kvalitet

• Manglende tilbud

• Væsentlige udfordringer med at rekruttere 

og fastholde medarbejdere

• Utilstrækkelig faglig udvikling og forskning



Orientering om dosisdispensering
v. Karina Hasager Hedevang, MedCom 



FMK dosispakket medicin

• Midlertidig aftale mellem RLTN og PLO 
omkring oprettelse af dosispakket medicin 

• Statistiktal 

• Største udfordringer lige nu

• Næste skridt

26



Midlertidig aftale om dosispakket medicin

• Midlertidig aftale blev indgået mellem RLTN og PLO den 10. december 2021

• Aftalen er blevet forlænget af to omgange, seneste frem til den 1. juli 2022

• Lægerne bliver honoreret med 450 kr. pr. borger de sætter på dosispakket medicin

Hvorfor blev aftalen indgået?

• Grundet covid-19 situationen tilbage i december 2021

• Patientsikkerhed – meget mere sikkert end ved manuel ophældning

• Der er mangel på ressourcer i kommunerne

MedCom hjælper kommunerne i dialogen med lægerne

• MedCom tilbyder at deltage på interne KLU-møder 

• Alt materiale samt FAQ er samlet på MedCom’s hjemmeside under www.medcom.dk/dosisdispensering

http://www.medcom.dk/dosisdispensering


Statistik

28

Statistik siden 1. januar 2022:

• Den 1. januar 2022 = 32.700 borgere på dosispakket medicin 

• Den 1. februar 2022 = 33.260 borgere på dosispakket medicin

• Den 1. marts 2022 = 33.800 borgere på dosispakket medicin

• Den 1. april 2022 = 35.100 borgere på dosispakket medicin

• Den 1. maj 2022 = 35.700 borgere på dosispakket medicin

• Den 1. juni 2022 = 36.200 borgere på dosispakket medicin

En lille fremgang at spore på 3.500 nye borgere på dosispakket medicin siden 1. januar 2022 (nettotal)

• I år 2013 var der 62.982 borgere på dosispakket medicin

• I år 2017 var der 51.644 borgere på dosispakket medicin

• I år 2021 var der 32.700 borgere på dosispakket medicin – trods mange nye forbedringer i FMK



De største udfordringer lige nu

29

• Kæmpe uddannelsesopgave for lægerne

o Der mangler undervisning af almen praksis 

o Alle lægepraksisleverandørerne har udarbejdet videoer over oprettelse af dosispakket medicin

▪ Videoerne er gode, men de bliver ikke set! 

o Mange læger ønsker ikke at gå ind i arbejdet, før der er en permanent aftale

o Mange læger ønsker ikke at gå ind i arbejdet, før sygehusene også begynder at tage ansvar for borgerens 

dosispakkede medicin

• Stor implementeringsopgave i kommunerne

• Holdningsændring hos regionerne

o Der skal laves opdateringer af retningslinjerne ved udskrivning fra sygehusene

• God dialog med apotekerne

• Tålmodighed…… det tager tid at lære noget nyt!!!



Næste skridt

• Der er afsat midler til en større analyse af dosispakket medicin

• Analysearbejdet skal projektsættes

• Alle parter skal være repræsenteret i analysearbejdet

o Danske Regioner og KL forventes af få et delt formandskab

o Analysen skal pege på muligheder for tilrettelæggelse og organisering af dosispakket medicin 
på lang sigt

▪ Kan opgaven flyttes væk fra almen praksis?

▪ Hvad skal der til både lovgivningsmæssigt og teknisk før det kan blive en realitet?

• Alle parter skal tage del i borgerens dosispakket medicin, hvis vi skal lykkes med at øge brugen af 
dosispakket medicin
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Spørgsmål?



Et Samlet Patientoverblik

v. Jeanette Jensen, MedCom



Et Samlet Patientoverblik

33

• Fælles Stamkort
• Aftaleoversigt:

Sundhed.dk og 

fagsystemer i 

kommuner, på 

sygehuse og 

lægepraksis (og 

speciallægepraksis)

Mål, planer og 

indsatser

(under 

forberedelse) Prøv 

selv!



Overordnet status/tidsplan for ibrugtagning
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• Aftaleoversigt : 

Almen praksis: Aftaledeling siden okt. 2021. Visning af 
aftaler forventes ultimo Q2 2022

Speciallæger: Aftaledeling siden 11. januar 2022. 

Regioner: 

Hovedstaden og Sjælland: Deler  aftaler fra 17. maj 2022. 
Egen visning via link til Sundhed.dk 

Region Midtjylland: Januar 2023. Deler dog fortsat 
aftaler via opkoblingen fra pilotafprøvningen. 

Syddanmark og Nordjylland: Tidsplan under planlægning 

• Fælles Stamkort: 

Kommuner: 30 kommuner i drift (start 22. marts)

Almen praksis og speciallæger: 

Forventet medio 2023

Regioner: 

• Hovedstaden/Sjælland: marts 2023

• Midtjylland: Januar 2023

• Syddanmark og Nordjylland: Tidsplan under 
planlægning 



Kendte leverancer og tidsplaner
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o Cura: (34 (stamkort) - 33 kommuner)

▪ Implementering af Fælles Stamkort er i gang fra uge 12/2022.

▪ Tidsplan Aftaler under planlægning- forventet implementering 4. kvartal 2022

o KMD Nexus: (63 kommuner) 

▪ Forventer samlet release af både Fælles Stamkort og Aftaleoversigt. 

▪ Tidsplan under afklaring og planlægning. 

▪ Pilotafprøvning i Silkeborg (upload af aftaler; hvornår?) 

o Dedalus: (1 kommune)

▪ Forbereder certificering Fælles Stamkort – implementering i Sønderborg kommune forventet 
tidspunkt? 



Status for implementering 
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o Fælles Stamkort er i drift i 30 Cura kommuner
▪ Forskellige erfaringer for drift og performance

▪ MedCom har ingen adgang til monitering af anvendelse

o KMD Nexus: Tidsplan afventes fortsat

o Forretningsregel nr. 1 om automatisk opdatering af Fælles Stamkort 
og knapløsning: 

▪ Proces mellem SDS, EOJ leverandører og KL/MedCom om opfyldelse 

▪ Fortolkning af krav: Opdatering med borger i kontekst - opdatering 
med liste af borgere, fx kørelister, planlægningsoversigter

Følg med på MedComs hjemmeside: 

Samlet Patientoverblik - kommuner - MedCom
Kommunernes ibrugtagning af 

Fælles Stamkort - FlexiMap

https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner
https://app.fleximap.dk/e/Q7LBBHQTM8RAVVWPPKHWARZC


Anvendelsesområde Fælles Stamkort

37

Ud af 29 kommuner: 

12 anvender stamkortet på sundhed og omsorg 

17 kommuner anvender stamkortet på sundhed, 

omsorg og socialområdet  

12; 41%

17; 59%

Anvendelsesområde Fælles Stamkort

Sundhed og omsorg Sundhed, omsorg og social



Anvendelse personalegrupper- adgang til Fælles Stamkort

38

Ud af 28 kommuner: 

7 adgang for sundhedsfagligt autoriserede

21 adgang for sundhedsfagligt og trustede

medarbejdere  

7; 25%

21; 75%

Adgang til Fælles Stamkort (personale)

Sundhedsfagligt autoriseret personale

Sundhedsfagligt autoriseret personale og trustede medarbejdere



Kort om lovgivning og rammer for anvendelse
Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur (retsinformation.dk)

39

Fælles Stamkort (fra drejebog til kommunale projektledere): 

”Sundhedsdatastyrelsen stiller Fælles Stamkort til rådighed for sundhedsvæsnet jf. Sundhedslovens § 220a. Det er kommunerne, 

der skal afgøre, om de har hjemmel til at modtage (dvs. se) oplysningerne i stamkortet efter databeskyttelsesforordningen artikel 

6 samt de grundlæggende principper i artikel 5. 

Det er KL’s og MedComs bedste vurdering, at dette giver lovhjemmel til at anvende Fælles Stamkort på både sundheds- og 

socialområdet. Såfremt der er tvivl om dette, henviser vi til kommunens egne jurister”.

Aftaleoverblikket

Aftaler deles under sundhedsloven - og efter ny lovændring pr. 1.3.22 nu udvalgte aftaler under serviceloven; §83, §83a, §84, 

§86, §79a. (= hjemmehjælp, rehabiliterende hjemmehjælp, midlertidigt ophold, genoptræning efter serviceloven, forebyggende 

hjemmebesøg). 

Adgang 

Sundhedsfaglige autoriseret personale + evt. trustede medarbejdere (lokal beslutning i egen kommune) 

Logning 

Opslag og ændringer logges med medarbejderens fulde navn, tidspunkt og organisation. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/255


Spørgsmål? 



Kort pause (5 min)



Bordet rundt
Kort status



Bordet rundt - Kort status 
(Eksempelvis: Hvor er I nu? Hvad har I haft fokus på i 2021-2022? Vigtige pointer?)

Region Hovedstaden
Gitte Krogager, Region Hovedstaden
Conni Christiansen, Region Hovedstaden
Jannie Heinsbæk Frank, Københavns Kommune
Karen Anja Iversen, Helsingør Kommune

Region Sjælland
Svend Christensen, Region Sjælland
Hanne Rasmussen Lærke, Region Sjælland
Birgitte Egeberg, Lolland Kommune 

Region Syddanmark
Susanne Magaard, Region Syddanmark
Maja Kjær Johannsen, Region Syddanmark
Arne Vesth Pedersen, Region Syddanmark 
Vivi Damkjær Sørensen, Socialområdet, Region Syddanmark
Annette Bertelsen, Esbjerg Kommune
Anne Cathrine Langfrits, Vejen kommune 

Region Midtjylland
Peter Skov Rasmussen, Region Midtjylland
Pernille Feldt Jørgensen, Region Midtjylland 
Mona Bünning Christiansen, Socialområdet, Region Midtjylland
Vibeke Kjær-Jensen, Socialområdet, Region Midtjylland
Anette Boysen Schultz, Aarhus Kommune 
Henrik Gravgaard, Aarhus Kommune
Signe Dyekjær Skovsgaard, Holstebro Kommune
Annette Holm, Holstebro Kommune
Charlotte Funderskov, Herning Kommune
Alice Clausen, Skanderborg Kommune

Region Nordjylland
Tine Blach, Region Nordjylland
Pernille Mejer Højholt, Teamleder psykiatrien, Region Nordjylland
Carsten Stanley Mortensen, Aalborg Kommune

KL
Poul Erik Kristensen, KL

MedCom
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Anvendelse af MedComs eksisterende 
korrespondancemeddelelse

v. Dorthe Skou Lassen, MedCom



Eksisterende KM                  & Ny version korrespondance

OBS ved fremtidig 

borgervisning –
beskytte sundheds-

professionelle

Mulighed for tekst 

formattering

Større fritekstfelter 

= frigørelse edifact 

begrænsende  

format

Sammenkæde 

meddelelser via 

teknisk ID

MedCom13

2023-2025



10 års psykiatriplan

- Fælles læring

- Koordinatorer

- mm

OBS hvordan skal vi 

udveksle/dele data

OBS husk digital 

understøttelse og 

sammenkobling på 

lærings- og 

udviklingsmøder

Alle sociale enheder 

omfattet af     
1-flere 

lokationsnumre –
Adressering

SOR

Afklaring flow & 
24/7 dækning

Gode eksempel 

- Vordingborg 
kommune

- SAMBO

Arbejdsgang 
hospital

Sekretær – klinisk 
personale

Tekniske 
opsætninger

- forhindringer

- muligheder

Organisatoriske 
behov

Jura fortolkning

Opfølgning aftaler

Fælles 
forståelsesramme

KM mellem sygehus og 
socialområdet

Udfordringer

Regioner og 

samarbejdskommuner 

arbejder med 

udfordringerne

MedCom inviteret 

med på lokale møder

- Tak for det



Fortællinger efter indsats omkring KM

Hospitaler – kommunal socialområde

- Svært at komme videre selvom der både fra regional og kommunal side bruges 
ressourcer

- Følelse af at både løbe i ring og løbe panden mod en mur

- Behov for tekniske tilretninger (mere arbejdsgangsunderstøttelse i EPJ/for 
sygehuspersonale)

- Behov for fælles juridisk ramme mellem kommunerne



Anvendelse af MedComs eksisterende korrespondancemeddelelse

• Koordinering og anvendelse mellem sygehuse og sociale enheder i kommunen  - fælles 
møder og aftaler

• Behov for fælleskommunale rammeaftale SOR-data socialområdet ifm. adresserings-
udfordringer? 

• Arbejdsgange ifm. modtagelse af korrespondancemeddelelse, herunder juridiske 
variationer 

• Inspiration SAMBO Region Syddanmark og 22 samarbejdskommuner



Adressering

SOR



SOR centralt og tilbagevendende emne

MedCom

Et Samlet 

Patient-

overblik

Borger

Sundheds-
journalen

Digital kommunikation fra og til 

kommunerne

• Indlæggelsesadvis

• Indlæggelsesrapport

• Plejeforløbsplan

• Udskrivningsadvis

• Udskrivningsrapport

• Korrespondancemeddelelse

• Henvisning til forebyggelse

• Henvisning til akutområdet

• Genoptræningsplan

• FMK

Et samlet patientoverblik 

• Stamkort

• Aftaler

• (Planer inden for psykiatrien)

Sundhedsjournalen

• Journalnotater

• Lab.svar

• Billedbeskrivelser

• Aftaler

• Stamkort

• Hjemmemålinger

• DDV

• FMK

Borger

• FMK

• Journalnotater

• Lab.svar

• Billedbeskrivelser

• Aftaler

• Stamkort

• Hjemmemålinger

• DDV

• Min læge (kontakt lægen appén)

SOR
Vejledning til 

kommunerne

- eSP

FMK tilknytning til  

medicinhåndtering

Adressering 

MedCom 

kommunikation

Øvrige projekter, 

løsninger, 

indberetning



SOR socialområdet (kommuner)

• Kommunal adgang til SOR – ændringer på OE niveau i 
samråd med SOR og MedCom

• MedCom har udarbejdet vejledning ifm. oprettelse/ændring af 
SOR data

• Behov for ajourføring af data (forældede data, 
struktur/overskuelighed)

• Fælles rammeregler

• OBS flere behov skal understøttes

• Adressering

• Indberetning/statistik

• Nationale løsninger (eSP, FMK, behandlingsstedsregistret ….)

• MedCom modernisering infrastruktur

understøtte adressering



Kommunale SOR data – behov for fælles retningslinjer

Kommune IT-system 

fælles

Systemer i MC statistik (aug2021) SOR

Lolland Fælles EOJ? Rusmiddelcenter Lolland EDI Portalen (Social & Sundhed) Handicap og psykiatri – 9 under enheder

Rusmiddel – 2 under enheder, den ene med lok.nr. 

(EOJ- KMD Nexus)

Næstved Fælles EOJ? Center for Børn og Unge, Botilbud, KMD Nexus

Rådgivning for Stofmisbrugere, KMD Nexus

(Social) Handicap og Psykiatri – 9 under enheder

(Social) Rådgivning for Stofmisbrugere – 1 med lok.nr.

(EOJ- KMD Nexus)

Odsherred Siriusparken, EG Sensum Bosted Social og Psykiatri – 3 under enheder med lok.nr. Her af den 

ene Siriusparken

Ringsted Fælles EOJ Minus (EOJ Sundhed) (Social og Psykiatri) Handicap og Psykiatri – 2 under enheder

(Social og Psykiatri) Rusmiddel - 2 under enheder

(EOJ - VITAE 

omsorgssystem)

Roskilde Center for Alkohol og Stofbehandling, EG 

Sensum Bosted

Handicap og psykiatri, KMD Nexus

SCR Kommunikation

(Social&Sundhed) Center for Alkohol og Stofbehandling

(Social&Sundhed) Handicap og psykiatri med lok.nr. samt – 8 

under enheder

JOSA

Slagelse CSU-Slagelse, JOSA

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse, EG 

Sensum Bosted

Misbrugscentret Slagelse Kommune, EDI 

Portalen

Specialcenter Slagelse, EG Sensum Bosted

(Handicap og Psykiatri) Autisme Center Vestsjælland med 

lok.nr. – 17 under enheder

(Handicap og Psykiatri) Center for Psykosocial Udvikling 

Slagelse – med lok.nr – 1 under enhed

(Handicap og Psykiatri) – CSU Slagelse – 1 under enhed

(Handicap og Psykiatri)  Misbrugscentret Slagelse Kommune 

– 2 under enheder begge med lok.nr. 

(Handicap og Psykiatri) Specialcenter Slagelse – med lok.nr.

synscenter



Kommunale SOR administratorer
• Forår 2021 i projektet Et Samlet Patientoverblik: 

o I samarbejde mellem KL, SDS, og MedCom aftales udpegning af kommunale SOR 
administratorer i alle kommuner

o Undervisning afholdt online i 4 hold, seneste hold i uge 41

• Der efterspørges vejledning efterspørges ift. elektronisk kommunikation (lokationsnumre)

• MedCom vejledning til kommunerne: 
o Ensartet opsætning for anvendelse af lokationsnumre og enhedstyper

▪ Navngivning af enheder

▪ Valg af enhedstype for enheder

▪ Brug af nedarvning

MedCom inviterer til gennemgang af data på socialområdet + drøftelse om fælles overordnede 
regler – kommuner i Region Hovedstaden + Region Sjælland



Korrespondancemeddelelse
Eksempel på brug af skabelon

Fælles data mellem psykiatri & social psykiatri

Region Syddanmark og 22 samarbejdskommuner



Kommunikation patientforløb psykiatri & socialpsykiatri
https://regionsyddanmark.dk/sambo

Data ifm. f.eks. henvisning

Samtale med patient og evt. pårørende danner 
udgangspunkt for diagnostik, pleje og behandling. I 
vurderingen skal oplysninger fra henvisning 
anvendes.

Samtalen kan omfatte:

• Patientens habituelle tilstand

• Risikoadfærd og mestringsevne /-strategier

• Selvmordsrisiko

• Information til patienten om forventning til 
diagnostik, behandling og afslutning af forløbet

Skabelon i KM/

socialpsykiatrisk korrespondance

I forbindelse med det tværsektorielle samarbejde skal man 
være opmærksom på patientens mestringsevne og ressourcer i 
nærmiljøet i forhold til: 

• Psykiatriske problemstillinger - selvmordsrisiko -
risikoadfærd - mestringsevne /-strategier 

• Netværk - privat og professionelt 

• Særlige forhold i relation til bolig - udsættelsestruede -
hygiejniske forhold - økonomi 

• Behov for socialpsykiatrisk støtte - nuværende behov -
ændret behov 

• Videre forløb - specifikke aftaler med borgeren/ patienten 

https://regionsyddanmark.dk/sambo


Eksisterende KM

2022

▪ Samarbejde Hovedstadsregionen, Tværsektorielt 
Samarbejdsforum for Digital Kommunikation 
(TSDK). 

▪ Tovholderforum Region Sjælland
▪ SOR-data gennemgang og fælles rammeregler
▪ Arbejde med juridiske fortolkninger

Plan

2023-2025

▪ Opfølgning SOR-data gennemgang og fælles 
rammeregler

▪ Opfølgning arbejde med juridiske fortolkninger
▪ Implementering FHIR advis, KOMBIT 

beskedfordeler
▪ Implementering FHIR korrespondance
▪ Planer Et Samlet Patientoverblik - SDS



Eventuelt

Næste møde d. 3. oktober 2022 kl. 10.00-15.00. Planlægges som et fysisk møde hos MedCom

Invitation til MedComs projektafslutning d. 14. december 2022 



Tak for i dag ☺


