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Særlig styregruppe

Projektet Fælles Kroniker Data ledes af en 

styregruppe, der består af repræsentanter fra

Sundhedsstyrelsen, National Sundheds-it,

Danske Regioner, RSI, KL, sundhed.dk samt

MedCom. Derudover nedsættes en bredt sam-

mensat arbejdsgruppe med projektledere fra

hvert af de deltagende projekter samt en

sundhedsfaglig og en teknisk arbejdsgruppe. 

Læs mere om projektet på 

www.medcom.dk/kroniker 

Skriv til projektet på kroniker@medcom.dk
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Videndeling – et must

Borgere med kroniske sygdomme har behov

for indsatser fra flere forskellige instanser. De

har også brug for, at parterne kommunikerer

effektivt på tværs af sektorer og deler viden

om behandling, rehabilitering og omsorg.

Den praktiserende læge, sygehus og kommu-

ne udgør dermed borgerens vigtigste netværk

i forbindelse med pleje, træning og forebyg-

gelse. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet generiske

modeller for forløbsprogrammer for visse 

kroniske sygdomme. Styrelsen anviser på den

måde retningslinjer for det tværsektorielle

samarbejde, der skal foregå i tæt kontakt og

med aktiv medvirken fra borgerne. 

Her kommer MedCom ind

MedComs projekt Fælles Kroniker Data 

understøtter Sundhedsstyrelsens forløbs-

programmer. Dataene er det minimum, som

parterne i det tværsektorielle samarbejde 

skal benytte sig af i det tæt koordinerede og

planlagte forløb. 

Kronikerdatasættet skal være tilgængeligt i

de elektroniske journalsystemer og på sund-

hed.dk. Datasættet formuleres som standard

inden for rammerne af National Sundheds-its

nationale standardiseringsarbejde. Fælles 

Kroniker Data tilbyder et fælles overblik og

referencegrundlag, uanset hvor borgeren

med den kroniske sygdom henvender sig. 

MedCom udvikler standarden trinvis i løbet af

projektperioden fra 2012 til 2013. Version 0

blev offentliggjort i juni 2011, mens deadline

for næste version (version 1) er 3. kvartal

2012. Versionen implementeres derefter i en

række pilotprojekter. Parallelt hermed udvik-

les et testsystem, der kan benyttes af leveran-

dører og andre interesserede.

Første skridt i et samarbejde 

mellem eksisterende kroniker-

projekter og MedCom er en sam-

arbejdsaftale. Derefter følger: 
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Fælles Kroniker Data indeholder Opdatering 

15 forskellige datasegmenter

1. Borgerens stamdata Hentes automatisk fra CPR-registeret

2. Egen læges navn og adresse Hentes automatisk fra Yderregisteret

3. Pårørende Indtastes af borgeren på sundhed.dk

4. Borgerens samtykke Indtastes af borgeren på sundhed.dk

5. Borgerens dagbog Indtastes af borgeren på sundhed.dk

6. Praktiserende læges udredning Diagnose og sygehistorie m.v. hentes automatisk fra

DAK-E. Henvisninger modtages fra lægefaglige syste-

mer gennem en Service eller MedCom-henvisning

7. Kommune- og sygehus- Registreres af sygehuse og kommuner og modtages 

kontaktpersoner som Servicekald

8. Relevante diagnoser fra  Kronikerdiagnoser kommer fra hospitaler og 

sygehuse og praksis lægepraksissystemer som MedCom-henvisninger eller

Servicekald

9. Relevante lab-svar fra sygehuse Laboratoriesvar hentes automatisk fra Lab- 

og praksis portalen

10. Aktuel medicinering (FMK/PEM) Ordineret og udleveret medicin hentes automatisk fra

FMK

11. Relevante SKL-noter fra SKL-noter kommer via en Service eller som MedCom-  

sygehus, kommune og almen korrespondancemeddelelser fra sygehuse, kommune

praksis og læger

12. Borgerens kalender med dato Aftaler fødes ud fra borgerens indtastninger 

og tidspunkt for kommende på sundhed.dk, Servicekald og fra MedCom-booking-

ydelser meddelelser

13. Booking Bestillinger registreres ved udveksling af MedCom 

booking-meddelelser eller Servicekald

14. Monitoreringsdata Monitoreringsdata afleveres ved Servicekald

15. Borgerens personlige mål Indtastes af borgeren på sundhed.dk

V0 V1 V2

Fra test og afprøvning til endelig version

l Fokus på systemudvikling og integration på tværs af 

systemer.

l Kronikerstandarden afprøves i daglig drift i projek-

terne.

l Forslag til ændringer indarbejdes.

l Endelig version implementeres og udbredes nationalt.

Tidsplan 2012–2013 1/12 2/12 3/12 4/12 1/13 2/13 3/13 4/13

National infrastruktur 

Kronikerstandard og testsystem

National infrastruktur

Projekter

Organisering og aftaler

Systemudvikling og integration

Pilotdrift

Udbredelse


