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FHIR korrespondance meddelelse
(FHIR KM)
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• Koordineringsgruppe nedsat arbejdsgruppe for FHIR KM 2019

• Indhold defineret efteråret 2019 

• Høring via MedCom grupper samt via orientering via MedCom hjemmeside

• Arbejdsgruppedeltagere i MedCom FHIR workshops

• Emner fra FHIR udvikling og workshops behandlet i arbejdsgruppe for FHIR 
KM

• Governance for national klassifikation for kategorier i FHIR KM på MedComs 
terminologiserver skal aftales og godkendes – koordineringsgruppen og 
arbejdsgruppen

• Arbejdsgruppe fortsætte som sparringspartner for MedCom i MC12

National arbejdsgruppe FHIR KM



• Udvidet Korrespondancemeddelelse skal indeholde 
information om:

• Borger/patient som henvendelsen vedrører

• Afsender

• Modtager

• Kategori*

• Meddelelsestekst

• Signeret af (herunder bl.a. afsenders navn, 
stillingsbetegnelse og overordnet telefonnummer)*

• Udvidet Korrespondancemeddelelse kan (=frivilligt) 
indeholde:
• Emne 

• Bilag/Vedhæftet filer*

Indhold/Funktionalitet

OBS ved fremtidig 

borgervisning –
beskytte sundheds-

professionelle
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Behov for plan 
Overgangsfase & ibrugtagelse/drift
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MedCom plan + 
release version 
1.0

Sammenstilling 
roadmaps
Organisatorisk 
forberedelser

Tidsplan for 
certificering

Teknisk 
implementering/ 
release i 
fagsystemer

I drift –
organisatorisk 
ibrugtagning

Evaluering 

Lokale aftaler & tidsplaner

National tidsplan

Mange information sammenstilles = fælles plan
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MedCom dataindsamling til tidsplan februar – marts 2021
- for at implementering kan aftales og fastlægges

Hvem

Advis om 
sygehus-
ophold

FHIR 
korrespondance

Certificering 

dd.mm.åå

Teknisk 
implementering

dd.mm.åå

Organisatorisk 
ibrugtagelse/drift

dd.mm.åå

4 EOJ-leverandører*

98 kommuner*
x x ? ? ?

7 PLS 

Lægesystemlev.*

3.275 læger*

x ? ? ?

5 Regioner*

Ca. 47 hospitaler*
x x ? ? ?

KOMBIT 

beskedfordeler
x ? ? ?

Privat hospitaler ? x ? ? ?

1800 fysioterapeuter, 

400 apoteker,  224 

kiropraktorer m.m.

x ? ? ?

* Udgør ca. 95% af korrespondance meddelelser
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Implementering af FHIR korrespondance ?

2019 

• Sundhedsfagligt 

indhold defineres

• FHIR- samarbejds-

kontrakter IT-

leverandørerne 

2020 

• MC FHIR workshops

• Releases

• Eksisterende vans-

envelope anvendes

• Lokalt roadmaps og 

sundhedsaftaler

• Aftale lokalt 

ibrugtagelsesdato

• Identificere udbud 

og skift af it-

systemer

2021 

• MC release version 

1.0

• MC test & 

certificering 

tilgængelig

• MC overgangs-

periode og løsning 

skal aftales

• Teknisk tilgængelig i 

it-systemerne?

• Lokal teknisk og 

organisatorisk 

forberedelser

2022

• Ibrugtagning ?

• Overgangsperiode 

håndteret 

2023 

• Ibrugtagning ?

• Drift?

• Plan for 

nedlukning 

edicfact & 

oioxml format?
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MedCom status og  oplæg 

samt status fra alle parter.

- Tilbud certificering?

- Release plan/ teknisk impl.

- Organisatorisk impl.

- Drift dato

- Input til MedComs 

kommende fase med næste 

FHIR meddelelser

FHIR meddelelser forberedelse implementering 2021

2020
Workshop

11. Januar 

videomøde

MedCom 

styregr. 

17. marts 2021

4. FHIR-møde 

omhandlende FHIR-

standarderne 

’CareCommuncation’ og 
’HospitalNotification’ 

Intro: 

Touchstone

Jan. Feb. Marts Apr. Maj Juni. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

5. FHIR møde

Testprotokoller

Testværktøj 

”Touchstone”

Dataindsamling til 

aftale overgangsfase

Udbud/skift af it-

system forskydninger

2022
Workshop 

Evaluering

Opfølgning

MedCom status 

og  oplæg samt 

status fra alle 

parter.

Feedback & 

evaluering

1.0 release   

MedCom dialog  med it-leverandører, 

regioner, kommunegrupper, PL-forum

Opfølgning

MedCom status og  oplæg samt status 

fra alle parter.

- Plan for certificering

- Release plan/ teknisk impl.

- Organisatorisk impl.

- Drift dato

- Drøfte dato udfase oioxml/edifact

Formidlings- og 

koordineringsmøder?

Fælles eller bilateralt

MedCom 

styregr.

10. juni 2021

MedCom 

styregr

8. sept. 2021

MedCom 

styregruppemøde 

1. december 2021

Formidlings- og 

koordineringsmøder?

Fælles eller bilateralt

Overgangsperiode/løsning fastlagt 

og klargjort

DRAFT

Testprotokol release   Overgangsfase aftalt??
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Dataindsamling vedrørende planer og 
overgangsfase FHIR-KM februar-marts 2021

Flere har overordnet plan men …

▪ Er der nogen at udveksle med?

▪ MedCom beslutning for overgangsløsning er efterspurgt 
blandt flere aktører 

▪ Nogle afventer national tidsplan eller at it-leverandørs 
tidsplan meldes ud

▪ Nogle i gang med at skifte EPJ-system, andre i udbud
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dsl@medcom.dk


