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Dagsorden: 

1 Velkomst og præsentation 

 

2 Teknisk implementering af FHIR korrespondance v./Dorthe 

Problem 

År 2021 skal bruges til at sikre teknisk implementering af den nye FHIR korrespondance 
meddelelse (FHIR KM), så vil det være en stor fordel med løbende information og dialog 
med medlemmerne af PL-forum omkring dette. Aktuelt har MedCom sendt forespørgsel ud 
til deltagerne (it-leverandører, regioner og kommunale repræsentanter) i MedComs FHIR 
workshops om roadmaps og implementeringsplaner af FHIR-KM (notat vedlagt). MedCom 
forventer at have en første tidlig kortlægning af henholdsvis tekniske og organisatoriske im-
plementeringsplaner i løbet af marts måned 2021. Det kan oplyses, at der er en kendt udfor-
dring, idet Region Syddanmark og Region Nordjylland er i gang med at implementere nyt 
EPJ-system i perioden 2021-2022-evt. 2023, mens f.eks. NOVAX er en absolut frontløber, 
som kan blive klar sommeren 2021. 
MedCom kommuneteam vil gerne fortsætte den direkte dialog med LPS-leverandørerne 
omkring tidsplaner for implementering af FHIR korrespondance samt en opdatering for 
hvilke andre systemer som den enkelte systemleverandør har i sin produktportefølje. Men 
det vil også være en fordel at drøfte kortlægning af tidsplaner samt overgangsperiode på 
Primærsektor-forum møderne. 
 
Løsning 

At repræsentant fra MedComs kommuneteam deltager på kommende møder med kort ori-
enteringsstatus for FHIR implementering samt har mulighed for at drøfte overgangsfase og 
eventuelle udfordringer. 
 
Indstilling 

At godkende forslag om at det bliver et fast punkt på Primærsektor-forum møder at få sta-
tus på FHIR korrespondance implementeringsplaner med tilhørende mulighed for at kunne 
drøfte relaterede emner. 
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3 Gennemgang af emner til testcamp efteråret 2021 

Se oversigt over emner for testcamp 2021 

ID 
MedCom Testcamp 2021-09 
 PL-leverandører opgaver  

"Øfeldthenvisning" 

O
b

li
g

a
to

ri
s
k
 

2021-09_001 Revideret Øfeldt henvisning (REF12) med befordring og bilag, afsendelse Ja 

2021-09_002 Ny bekendtgørelse om journalføring pr. 1/7-2021   

2021-09_003 Anonyme patient-ID begyndende "7" for dermatologer (RUC02) Ja 

2021-09_004 

Anonyme patient-ID i sygesikringsafregning. HPV-vaccinationer "5" 
(RUC01) 

Ja 

2021-09_005 Revideret fodterapihenvisning (REF08) mere struktureret, afsendelse Ja 

2021-09_006 Udskiftning af patient-ID på modtagne laboratoriesvar (fejl & substitution) Ja 

2021-09_007 Akkreditering af laboratoriesvar modtagelse, patologi Ja 

2021-09_008 Bookingsvar (DIS13) udvides med henvisnings-ID (fra privathospital) Ja 

 
Se oversigt over emner for testcamp 2022 

ID 
MedCom Testcamp 2022-04 
 PL-leverandører opgaver  

"Fælles stamkort" 

O
b

li
g

a
to

ri
s
k
 

2022-04_001 Download af CDA aftaler ifm "samlet patientoverblik" projektet Ja 

2022-04_002 Fælles stamkort på NSP Ja 

2022-04_003 Erstatning for udfaset reminderserver (tilbagesvar), lokal beregning   

2022-04_004 Diagnosekort   

2022-04_005 Graviditetsjournal   

2022-04_006 Patientcockpit   

2022-04_007 Datakvalitet   

 

4 Andre emner? 

 

5 Evt. 
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