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HVAD ER MEDCOM? 
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MedCom er bindeleddet i det samarbejdende sundhedsvæsen, idet vi udvikler og udbreder 

tværsektorielle digitale kommunikationsløsninger. Med andre ord er MedCom et vigtigt mellem-

led i samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger. MedCom understøtter 

sammenhængen i sundhedsvæsenet med digitale løsninger, der er med til at sikre patienten og 

borgeren bedre service samt minimere fejl. Vi understøtter det tværsektorielle sundhedsfaglige 

samarbejde, og arbejder tæt sammen med sundhedssektorens parter og IT-leverandører om at 

definere kvalificerede løsninger. 

MedCom sørger for sikrede forhold, så de specialiserede IT-systemer kan udveksle de nød-

vendige data. Det gælder f.eks. når patientens forløb indebærer kontakt til forskellige dele af 

sundhedsvæsenet, eller når telemedicinsk samarbejde giver patienten mulighed for at blive i 

eget hjem, i stedet for at møde op hos en behandler. 

Ved at gå pragmatisk frem sikrer vi os, at løsningerne 

realiseres i praksis. Og vi slipper først et projekt, 

når løsningerne er velintegrerede og fungerer godt 

i den kliniske hverdag. 
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BAGGRUND 
MedCom blev etableret i 1994 som en fællesoffentlig non-profit organisation. MedCom 

faciliterer samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer vedrørende 

projekter om digital kommunikation i den danske sundhedssektor. 

I økonomiaftalen for 1999 blev det besluttet at permanentgøre MedCom. Parterne bag 

MedCom udgøres i dag af Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL. 

Af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 fremgår det, at MedCom refererer til den 

Nationale Bestyrelse for Sundheds-IT, herunder godkendelse af projektperiodens 

arbejdsprogram og budget. 

MedComs styregruppe består af repræsentanter fra Sundheds-

og Ældreministeriet (formandskab), KL (næstformand), Danske 

Regioner (næstformand), Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliserings-

styrelsen, Københavns Kommune, Odense Kommune, Region 

Hovedstaden, Region Syddanmark og MedCom. Herudover deltager 

en repræsentant fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO), en 

repræsentant fra sundhed.dk samt relevante fagmedarbejdere fra 

MedCom som observatører. 
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AKTIVITETERNE I MEDCOM FINANSIERES PÅ TRE MÅDER: 

• Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. 
Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne. 

• Driftsbidrag: MedComs driftsansvar for fælles IT-systemer og infrastrukturer 

finansieres af brugerne efter fællesoffentligt aftalte finansieringsmodeller. 

• Særskilte projektbevillinger: Ekstraordinære opgaver og internationale projekter følges 

af særskilte projektbevillinger fra eksempelvis Finansloven, fonde og EU-programmer. 
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MEDCOMS AKTIVITETER 
Vi skal give det danske sundhedsvæsen de bedst mulige forudsætninger for at tilbyde behand-

ling og pleje til patienter baseret på rettidige og relevante informationer. Det gør vi gennem en 

række forskellige projekter og aktiviteter. 

Udvikling, implementering og den praktiske udbredelse af tværsektorielt IT-samarbejde er for-

ankret i regioner, kommuner og blandt lægepraksis, og sker typisk i forbindelse med udmønt-

ning af sundhedsaftaler og overenskomstaftaler med praksissektoren. Implementeringen af 

en ny standard for genoptræningsplaner, som deles mellem sygehus, patientens bopælskom-

mune og praktiserende læge, er et godt eksempel på dette. MedComs væsentligste aktiviteter 

er understøttelse af det lokale arbejde med national koordinering af fælles projektplaner og 

konkrete målsætninger. Ligeledes sikrer vi udviklingen af den tekniske kommunikations-

standard samt implementeringen i og test af de anvendte IT-systemer. Dette foregår i et tæt 

samarbejde med regioner, kommuner, praksissektor og IT-leverandører. 

MedCom arbejder i 2-årige projektperioder, hvor styregruppen beslutter projektporteføljen ved 

projektområder fra tidligere projektperioder via f.eks. fortsat udbredelsesaktiviteter, implemen-

tering af nye versioner af standarder, monitorering mv. 

MEDCOMS AKTIVITETER OMFATTER 4 OMRÅDER: 

1. Tværsektoriel udbredelse 

MedCom har en rolle i forbindelse med projektkoordinering, sundhedsfaglig support og infor-

mation samt inddragelse i nationalt udvalgsarbejde, herunder forberedelse af nye tiltag samt 

statistisk monitorering af implementering og udbredelse. 

I disse år er fokus rettet mod det digitale grundlag for bedre samspil mellem social- og sund-

hedsområdet samt landsdækkende implementering af fremtidens digitale lægepraksis’ rolle i 

det samarbejdende sundhedsvæsen. 
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2. Standarder, test og certificering 

MedComs standarder er grundlaget for udveksling af relevante data mellem sundhedssekto-

rens parter. MedCom dokumenterer, afholder kurser, tester og certificerer IT-leverandørers im-

plementering samt yder support og rådgivning.  MedComs standarder omfatter blandt andet 

EDI-breve til meddelelsesbaseret dataudveksling, XML-breve til meddelelses- eller online-ba-

seret dataudveksling og danske profiler af relevante HL7-standarder. MedCom har specielt i 
disse år fokus på en moderniseret udgave af MedCom-kommunikationen med særlig vægt på 

sikker deling af patientdata ved brug af internationale standarder. 

3. Systemforvaltningsansvar 

Ansvaret for enkelte fællesoffentlige IT-løsninger ligger hos MedCom. Det indebærer kravspe-

cifikationer, udbud og kontraktopfølgning, leverandørstyring, samt facilitering af brugergrupper 
og videreudvikling. MedCom varetager systemforvalterrollen i forhold til Sundhedsdatanettet 

(SDN), Videoknudepunktet (VDX) og den nationale hjemmemonitoreringsdatabase (KIH). 

4. Internationale aktiviteter 

I MedCom beskæftiger vi os også med internationale aktiviteter og projekter. Det overordnede 

formål med disse er at sikre, at udenlandske erfaringer tilgodeses i danske sammenhænge, 

og at de danske erfaringer indarbejdes i internationale løsninger og standarder. 

De internationale aktiviteter består blandt andet i ansøgning, deltagelse og projektledelse i 

forbindelse med EU-projekter, international promovering af dansk sundheds-IT, samt internati-

onalt standardiseringsarbejde. 

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.medcom.dk/projekter-og-aktiviteter 

7 

www.medcom.dk/projekter-og-aktiviteter


 

 
 

 

medcom 

0 

0 

MedCom Følg os på: Udgivet af MedCom september 2018 

Forskerparken 10 

5230 Odense M 

Tlf. 65 43 20 30 

/medcom 

/company/medcom_3 

Tekstredigering: MedCom 

Grafisk design: Idé Bureauet 
Illustrationer: Dam De Lux 

www.medcom.dk Tryk: Lasertryk A/S 
Oplag: 500 stk. 

ISBN 9788791600401 
MC-S244 


