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• Status og året, der gik for SDN

• Nyt ‘udefra’ med relevans for SDN

• Netværk og erfaringsudveksling

Velkommen til 15. temadag



Hvad er MedCom?

• Etableret i 1994 som en offentligt finansieret, non profit 
organisation. 

• Faciliterer samarbejde mellem myndigheder, organisationer 
og private firmaer med tilknytning til den danske 
sundhedssektor. 

• Finansieres og ejes i forening af Sundhedsministeriet, 
Danske Regioner og Kommunernes Landsforening

• 4 hovedopgaver: 
• National udbredelse
• Standarder, test og certificering
• Systemforvaltning; VDX, SDN og KIH
• Internationale aktiviteter 



Vision for MedCom12



MedCom12 og 
systemforvaltning

• Sundhedsdatanettet (SDN): I MedCom12 vil fokus 
være på idé- og designproces i tæt samarbejde med 
parterne, frem mod udbud af SDN-version 4 i 2023.

• Videoknudepunktet (VDX): I MedCom12 vil fokus være 
på implementering af ny VDX-kontrakt, videreudvikling 
af VDX-API og integration til lokale systemer, samt tæt 
samarbejde med parterne om forberedelse af det 
næste VDX-udbud.

• Hjemmemonitoreringsdatabasen (KIH)): I MedCom12 
vil fokus være på styrkelse af kontraktgrundlag for KIH, 
i takt med en forventet øget anvendelse gennem 
dataopsamling fra FUT og PRO-løsninger, samt 
konsolideret visning af KIH-data på sundhed.dk

MedComs systemforvaltning vil i 2021 og 2022 herudover 
generelt have fortsat fokus på stabil drift, interne 
styringsprocesser (ISO27001) og risikobaseret styrkelse af 
informationssikkerheden, herunder bidrag til det nationale 
arbejde for øget cybersikkerhed.



MedCom13 (2023-2025)

MedComs kommunikationskoncepter afspejler den til enhver tid gældende 
arbejdsdeling mellem sundhedssektorens parter. 

MedComs arbejdsprogram for de kommende år skal derfor ses i lyset af 

• Den kommende sundhedsreform
• Udmøntning af psykiatriplan
• Revision af National Strategi for Informations- og Cybersikkerhed
• Den kommende revision af strategi for Digital Sundhed
• Det fortsatte arbejde i program for Digital Almen Praksis 

Modernisering og omlægning af MedComs meddelelsesbaserede 
kommunikation kræver særlig opmærksomhed i de kommende år:
• Fra EDIFACT/OIOXML til HL7/FHIR
• Fra VANS-net til eDelivery og National Service Platform



MedCom13-proces

MedComs arbejdsprogram og budget er underlagt den Nationale 
Bestyrelse for Sundheds IT:

• Bilaterale dialogmøder med en række parter i perioden ultimo august - medio 
oktober 2022

• Behandling af aktiviteter og budget i MedComs formandskab, styregruppe og 
den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT i perioden november - december 
2022

• MedCom13: Januar 2023 – december 2025



Program - formiddag



Program – eftermiddag 



Praktisk information



WORKSHOPS



Workshops kl. 14.00 – 15.00 

SESSION 1

Mødelokale K3 - Koncerthus

MISP / Tenable / Cycognito

SESSION 2

Mødelokale K4 - Koncerthus

Spørgsmål og svar om SDNv4-udbud

SESSION 3

Mødelokale K2 Pro Musica - Koncerthus

Operationel logning og overvågning
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Opsamling og tak for i dag

Husk at udfylde og aflevere evalueringsskema 


