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Dagsorden

10.00-10.30 Velkomst og meddelelser v. Lars Hulbæk, MedCom

10.30-12.00 Rundvisningen på Fredericia Sundhedshus og oplæg om brugen af virtuelle løsninger 
v. Projektchef Sille Kloppenborg, Fredericia Kommune

12.00-12.45 Frokost

12.45-13.15 MedComs statistikdatabase v. Janne Rasmussen

13.15-13.45 Status på modernisering af meddelelsesforsendelse v. Michael Johansen, MedCom

13.45-14.10 Implementeringsplan for FHIR-advis v. Jeanette Jensen, MedCom

14.10-14.50 Evaluering af moderniseret infrastruktur og videre planer v. Ole Vilstrup, MedCom

14.50-15.00 Næste møder og tak for i dag v. Mie H. Matthiesen, MedCom
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Meddelelser

• Tilbagemelding fra møde i MedComs styregruppe 1. juni

• Henvisning til Tele-KOL i kommunerne

• Forslag til understøttelse af/øget antal henvisninger til kommunale 
forebyggelses-tilbud fra praksislæger via forløbsplaner

• Orientering om invitationer til dialogrunde om MedCom13

• Mikrobiologisvar RPT02 og mapning af genoptræningsplan GGOP til 
korrespondancemeddelelse DIS91 udfases pr. 31/12-2022.

• Den nationale henvisningsformidler DNHF begynder at validere 
henvisningstype ved fritvalgsordning for henvisninger. Fra d. 1/9-2022 afvises 
fx en billeddiagnostisk henvisning REF02 sendt til lokationsnummer der er 
dedikeret til at modtage speciallægehenvisning REF06.



4

MedCom styregruppe 1. juni 2022

1) Status på modernisering af standarder og godkendelse af ny plan for sygehusophold

• Indstillinger og dermed ny implementeringsplan tiltrådt, under forudsætning af pulje i Regeringens Digitaliseringsstrategi og ØA-forhandlinger 
(der ser lovende ud)

• Både regioner og kommuner nævnte at moderniseringen skal have højeste prioritet, herunder roadmap for de næste FHIR-bølger, balancen 
mellem datadeling og dataforsendelse - og at infrastrukturen ikke må glemmes i vores fokus på FHIR-standarder

2) Modernisering af infrastruktur

• Evaluering godkendt, herunder opdatering af Sundhedsdatastyrelsens målbillede for sundhedssektorens meddelelseskommunikation

• Nu fokus på ”produktionspilot”: FHIR lab-svar fra kommune til lægepraksis via eDelivery

• SDS prioriterer klargøring til ”ny MedCom infrastruktur” i NSP udviklingspuljen

3) MedComs standardteam

• Bindeled mellem HL7 Affiliate og RUSA, med fokus på MedCom’s forvaltning af HL7-DKs FHIR kerneprofiler

• Prioriterede opgaver i 2. halvår 2022: FHIR advis, FHIR korrespondance, OIOXML konvertering, PRO (CDA), certificering af borgerrettet visning

• Kendte skal-opgaver i MedCom13: IT løsning til gravide (CDA), planer/indsatser (CDA), henvisningsflow, lab-området, ICD11, m.m.m.

4) Blanketter mellem psykiatri og jobcentre (udløber af Rigsrevisionskritik af regioner og kommuner)

• Usikkerhed om MedCom skal pålægges denne opgave i lyset af de mange opgaver, der allerede er på paletten til MedCom13.

• Uddybende notat om vores syn på problemstillingen og mulige praktiske, tekniske løsninger (tunnelmail, korrespondance)
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Henvisning til Tele-KOL

• FHIR-henvisningen lader vente på sig!

• Region Hovedstaden og Region Syddanmark har i mellemtiden behov for fortsat at anvende sygehushenvisningen

• KL har nikket til dette, selvom kommunerne ønsker at udfase denne

• Region Hovedstaden overvejer at anvende henvisning til kommunale forebyggelsestilbud (XREF15) ifm. Tele-KOL, 

men det er ikke så enkelt da henvisning til Tele-KOL skal sendes til hjemmesygeplejen og XREF15 sendes til 

kommunal forebyggelse/sundhed og de anvender ikke altid samme lokationsnummer. 

• MedComs kommuneteam er i dialog med Region Hovedstaden om dette. 
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• Godkendelse af første fase i Forløbsplanstyregruppen 8/6-2022:
Klinisk og teknisk afklaring og udarbejdelse af løsningsbeskrivelse.

• Indledende drøftelser:

– Fokus på ressourcesvage patienters tilslutning til kommunale tilbud om diabetesskole

– Understøtte praksislægens afsendelse af henvisning (XREF15) til kommunal diabetesskole fra 
lægesystemets forløbsplan-modul

– Pilotprojekt med 1-2 lægesystemer (hele landet)

– Fokus på erfaringsopsamling i Guldborgsund og Københavns kommuner

– Ønske om ”returdata” (afslutningsnotat fra kommunen)
– KL og PLO

Forslag til FLP-projekt vedrørende henvisning 

til kommunale forebyggelsestilbud
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Dialog-runde om MedCom13 (2023-2025)
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
Sundhedsministeriet

14. November 2022: Prioriteringsseminar for MedComs styregruppe
30. November 2022: National Bestyrelse for Sundheds IT
14. December 2022: 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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Strategiske rammer for MedCom13

MedComs kommunikationskoncepter afspejler den til enhver tid gældende 

arbejdsdeling mellem sundhedssektorens parter. 

MedComs arbejdsprogram for de kommende år skal derfor ses i lyset af 

• den kommende sundhedsreform

• udmøntning af psykiatriplan

• den nationale strategi for informations- og cybersikkerhed

• den kommende natinale strategi for Digital Sundhed

• det fortsatte arbejde i program for Digital Almen Praksis. 

Modernisering og omlægning af MedComs meddelelsesbaserede kommunikation 

(standarder og infrastruktur) kræver særlig opmærksomhed i de kommende år.
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Meddelelser

• Mikrobiologisvar RPT02 og mapning af genoptræningsplan GGOP til 
korrespondancemeddelelse DIS91 udfases pr. 31/12-2022.

• Den nationale henvisningsformidler DNHF begynder at validere 
henvisningstype ved fritvalgsordning for henvisninger. Fra d. 1/9-2022 afvises 
fx en billeddiagnostisk henvisning REF02 sendt til lokationsnummer der er 
dedikeret til at modtage speciallægehenvisning REF06.
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Næste møder og tak for i dag 

• Forslag til emner fra gruppen?

Fremtidige møder afholdes:

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

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


