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Dato 18. maj 2021  

Implementering af MedCom FHIR-standard for ”Advis om sygehusophold” i alle 
5 regioner og 98 kommuner 

MedCom har udviklet en ny standard for sygehusadvisering (Advis om sygehusophold/HopitalNotifica-

tion), som skal implementeres i landets 98 kommuner og 5 regioner. Med implementeringen af den nye 

standard for sygehusadvisering udfases de nuværende standarder (X)DIS20 (indlæggelsesadviset) og 

(X)DIS17 (udskrivningsadviset), og alle regioner og kommuner er dermed forpligtede til at ibrugtage den 

nye standard for sygehusadvisering. Den nye FHIR-standard for sygehusadvisering skal – indtil fremtidig 

infrastruktur er realiseret – udveksles i eksisterende VANSEnvelope over eksisterende VANS-netværk.   

 

Dette notat beskriver implementeringsplanen for den nye standard for sygehusadvisering og indstilles til 

beslutning i MedComs styregruppe den 10. juni 2021.  

 

Implementeringsplanen, herunder tids- og aktivitetsplan, er aftalt og koordineret i samarbejde med: 

• Brugerrepræsentanter for kommuner og regioner i MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe 

• EOJ-leverandører: KMD, Systematic og DXC 

• Leverandører af KOMBIT beskedagent- og fordeler: MultiMed og KMD 

• EPJ-leverandører: Systematic og EPIC  

 

De vestdanske regioner har meldt, at de - pga. EPJ-skifte i Region Nordjylland og Region Syddanmark – 

ikke kan ibrugtage det nye sygehusadvis 1. november 2022. De vestdanske regioner er nuværende tids-

punkt ikke afklarede omkring forventet ibrugtagningstidspunkt. 

 

Implementeringsplan: 

Der indstilles til: 

1. at det nye FHIR-advis om sygehusophold idriftsættes i landets 98 kommuner samt på alle syge-

husene i Region Sjælland og Region Hovedstaden den 1. november 2022.  

2. at der sker en trinvis implementering i de vestdanske regioner (Region Nordjylland, Region 

Midtjylland og Region Syddanmark) fra 1. november 2022.  

 

Med implementeringsplanen imødekommes ønsket om hurtigst mulig implementering af den nye advis-

standard blandt de parter, der er klar1. 

 

Implementeringsplanen forudsætter: 

1. At kommunernes EOJ-systemer, samt KOMBIT beskedagent- og -fordeler er i stand til at håndtere 

både nuværende advisstandarder og den nye advisstandard samtidigt i en overgangsperiode, 

indtil også de vestdanske regioner ibrugtager den nye advisstandard. Parterne har til MedCom 

bekræftet, at de er i stand til ovenstående. 

2. At alle landets kommuner, herunder kommuner, som er i udbud, kan modtage det nye sygehus-

advis senest den 1. november 2022. Dette er en forudsætning for, at regionernes EPJ-systemer 

kan omlægge til afsendelse af det nye sygehusadvis, og at det efterfølgende kommunikations-

flow med hjemmepleje-sygehusmeddelelser kan fungere uændret. MedCom er i dialog med de 

pågældende kommuner og følger løbende op på emnet. 

 

 

 
1 EG Sensum (socialfaglig it-systemleverandør) har ligeledes accepteret tids- og aktivitetsplan, men er 

aktuelt ikke modtager af sygehusadviser, som i nuværende infrastruktur kun distribueres til ét mod-

tagelokationsnummer i hver kommune (= EOJ-system for sundhed/omsorgsområde).  
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Tidsplan og aktivitetsplan  

 

Tidsplanen nedenfor er gældende for landets 98 kommuner samt Region Sjælland og Region 

Hovedstaden. Der vil ske en trinvis ibrugtagning af det nye sygehusadvis i de vestdanske re-

gioner fra 1. november 2022. Det konkrete idriftsættelsestidspunkt for de vestdanske regio-

ner er fortsat uafklaret og derfor ikke indarbejdet i tidsplanen nedenfor.  

 

MedCom følger løbende op på planerne i de vestdanske regioner.    

 

 Fase Tid start  Tid slut  Aktiviteter  

1. Bestilling 

og fastlæggelse af tids-

plan 

1. februar 2021 30. juni 2021 Kommuner og regioner bestiller 

udvikling af FHIR-advis om syge-

husophold hos EPJ- og EOJ-leve-

randører. Proces igangsættes gn.  

MedComs hjemmepleje-sygehus-

gruppe og via MedComs direkte 

samarbejde med it-leverandø-

rerne. Fælles tidsplan afklares og 

fastlægges.  

 

2. Test og certificering 

 

1. august 2021 15. oktober 2022 Test og certificering af EPJ og EOJ-

systemer, samt SAPA og KOMBIT 

beskedfordeler.  

 

3. Udrulning/klargøring 

hos afsender og modta-

ger  

 

1. april 2022 30. oktober 2022  EOJ-leverandører udruller til alle 

98 kommuner. I perioden sikres 

det, at alle modtagere af sygehus-

advis er klar til at modtage advis 

om sygehusophold, inkl. KOMBIT 

beskedfordeler og SAPA  

Intern test i EPJ-system før go live.  

 

4. Klarmelding fra alle par-

ter til GO LIVE 

15. oktober 2022 Alle parter er testede og certifice-

rede og har meldt klar til ’go live’.  
 

5. Ibrugtagning  

 

GO LIVE 1. nov. 2022.  Idriftsættelse i 4. kvartal 2022. 

Regioner og kommuner går live 1. 

nov. 2022.  

 

 

 

 


