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Dagsorden

10.00-10.15 Velkomst og meddelelser v. Lars Hulbæk, MedCom

10.15-11.00 Automatisk brugeroprettelse og SSO til SP-Link for eksterne 
sundhedsprofessionelle. v. Anne Danborg, Region Hovedstaden

11.00-12.00 Analyse af økonomi, omkostningsdrivere og timing vedrørende modernisering 
af MedComs meddelelser v. Kirsten Lei Hansen, Deloitte

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.45 Forberedelserne til MedCom13 

• Intro (15 min) v. Lars, MedCom

• Dataudveksling og psykiatri (45 min) v. Dorthe, MedCom

• Konvertering mellem OIOXML og FHIR (45 min) v. Michael, MedCom

14.45-15.00 Næste møder og tak for i dag v. Mie H. Matthiesen, MedCom
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Meddelelser

MedComs styregruppe 9. marts 2022

• Lovpligtigt SDN udbud

• Ny kontrakt i drift pr. 1/4-23

• SD-WAN: Segmentering, kryptering, 

”plug&play”
• 5+1+1 år

• Indenfor eksisterende finansiering (venteligt)

Fra 2 til 4 MedCom CDA’er:
• Resumé

• Klinikermålinger

------

• Graviditetskort

• Graviditetsplan
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MedComs styregruppe 9. marts 2022

Om FHIR, korrespondance & Sygehusophold

• godkender at implementeringsplanerne for korrespondancemeddelelsen og advis om 
sygehusophold i FHIR justeres med hensyntagen til de regionale behov for tilsvarende OIOXML 

formater i en overgangsperiode, som minimum svarende til MedCom13-perioden.

• godkender at der udarbejdes et estimat for omkostningerne forbundet med 

implementeringsplanerne, herunder til systemudvikling i alle 3 sektorer, konvertering mellem 

OIOXML og FHIR, samt MedComs husning af dokumentation, test og certificering i de to parallelle 

formater.

• godkender at der udarbejdes forslag til pilotafprøvning af FHIR baseret dataudveksling på den 

moderniserede infrastruktur, for at opnå erfaring med det fulde potentiale ved modernisering af 

MedCom kommunikationen.

• godkender at roadmap for moderniseringen af MedCom’s standarder styres af forretningsmæssige

behov for indholdsmæssige ændringer og omfatter analyse og aktiv stillingtagen til, om de 

forretningsmæssige behov bedst understøttes ved datadeling eller meddelelseskommunikation.

• Drøfter udgiftsbehov og ambitioner for modernisering i lyset af kommende ØA23.
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• EDIfact og VANS bør udfases

• Målbilledet for fremtidens meddelelseskommunikation holder

• Forretningsmæssige behov styrende for balancen og sammenhæng mellem dataforsendelse og datadeling, 

usecase for usecase

• Presserende behov for indholdsmæssige justeringer i flere af MedComs standarder

• FHIR som indholdsmæssig standard er den foretrukne, fremtidige standard

• Forsendelse, deling, opslag, systemadgang (SP-link, Columna Insight), fælles platforme 

(graviditetsmappe, sårjournal). NB: Sikkerhed og jura spørgsmål ifm. datadeling.

• Korrespondancemeddelelsen og advisering af sygehusophold er velegnet til messaging

• Regionerne har behov for en opdateret version af OIOXML, der 1:1 matcher FHIR udgaverne, for selv at 

kunne bestemme timing for/investering i overgang mellem OIOXML og FHIR. Forudsætter 

konverteringskomponent + styr på adressering. 

• FHIR er styrende for ambitionsniveauet i OIOXML (indhold og flow).

• Vigtigt at komme videre med standardisering af de grundlæggende FHIR ressourcer i samspil mellem RUSA, 

HL7/Affiliate og MedCom

• Behov for pilotafprøvning af FHIR message på moderniseret infrastruktur på ny kommunikationsstrøm

• Udeståender

• Prioritering, timing, prissætning og finansiering er centralt

• Håndtering af de øvrige presserende forretningsmæssige behov for justeringer af 

MedCom standarder

Konklusioner på FHIR workshop med RITA, SDS & MedCom den 11. februar 2022
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MedCom13

• 3-årigt arbejdsprogram: 2023-2025

• Opprioritering af modernisering og omlægning af MedComs meddelelsesbaserede 
kommunikation (standarder og infrastruktur)  - for at understøtte:

• Kommende sundhedsreform

• Udmøntning af psykiatriplan

• Kommende revision af national strategi for informations- og cybersikkerhed

• Kommende revision af strategi for Digital Sundhed

• Digital Almen Praksis

• Lette hverdagen for de sundhedsfaglige (personalemangel)
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MedCom13-proces

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

• Internt proces i den enkelte MedCom-teams og lederteamet i Q2 2022

• Bilaterale dialogmøder Q3 2022

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

• MedCom13 opstart 1. januar 2023
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Bilaterale dialogmøder om MedCom13
Region Nordjylland & kommuner
Region Midtjylland & kommuner
Region Syddanmark & kommuner
Region Sjælland & kommuner
Region Hovedstaden & kommuner
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhed.dk
Danske Patienter
Det Kommunale IT-råd
KKR Digitaliseringsnetværk
FAPS
PLOs IT- & Dataudvalg
PL Forum / PLSP
DaCHI leverandørforum
MedComs koordineringsgruppe
KL
Danske Regioner, RSI- & RLTN-sekretariatet
Sundheds- og Ældreministeriet

Primo november: Prioriteringsseminar for MedComs styregruppe
Ultimo november: National Bestyrelse for Sundheds IT
Primo december: MedComs styregruppe: Ordinært møde og godkendelse af endeligt arbejdsprogram for 2023-2025

• status på samarbejdet med MedCom

• forslag til aktiviteter i arbejdsprogrammet for 
MedCom13

• input til den praktiske gennemførelse af allerede 
prioriterede MedCom13-aktiviteter fra nationale 
aftaler (kendes senere på året)
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Næste møder og tak for i dag 

• Forslag til emner fra gruppen?

Fremtidige møder afholdes:

• 9. juni 2022, kl. 10-15, Fredericia

• 1. september 2022, kl. 10-15, Region Syddanmark, Regionshuset, Damhaven 
12, 7100 Vejle

• 14. december 2022, kl. 10-15, Nyborg (MedCom12-afslutning)


