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MedCom
- det danske 
Sundhedsdatanet

MedCom 
International

Center for  
Sundheds-telematik

Center for Sundheds-telematik blev oprettet af

Fyns Amt i 1994 og har fra starten arbejdet med

elektronisk kommunikation i sundhedssektoren

på regionalt, nationalt og internationalt plan.

I forbindelse med strukturreformen ved 

årsskiftet 2006/2007 er ansvaret for Center for

Sundheds-telematik overtaget af MedCom.

Center for Sundheds-telematik huser udover

MedComs nationale og internationale aktiviteter

også Digital Sundheds enhed for IT-arkitektur og

Region Syddanmarks enhed for elektronisk sam-

arbejde mellem kommuner, sygehuse og praksis-

sektor.

MedCom 
Rugårdsvej 15. 2. sal, DK-5000 Odense C

Telefon +45 6543 2030, Fax +45 6543 2050

www.medcom.dk
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MedCom er en national projektorganisation,

der arbejder med udvikling, afprøvning, ud-

bredelse og kvalitetssikring af elektronisk

kommunikation og information i sundheds-

sektoren.

Parterne bag MedCom er Ministeriet for

Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrel-

sen, Danske Regioner, Kommunernes Lands-

forening, Velfærdsministeriet og Danmarks 

Apotekerforening.

De primære arbejdsområder er:

● Projektgennemførelse: 

Pilot-, udrulnings- og konsolideringspro-

jekter, med fokus på IT-understøttelse af

det kliniske samarbejde mellem almen 

lægepraksis, offentlige sygehuse, privat-

hospitaler, speciallægepraksis, kommunal

sundhedssektor, laboratorier og apote-

ker, herunder telemedicin.

● Kommunikationsstandarder: 

EDI, XML, Webservice, der anvendes af

alle IT-leverandører til den danske sund-

hedssektor. Ensartet implementering af

standarderne sikres gennem dokumenta-

tion, leverandøraftestning og certifice-

ring samt kursusafholdelse.

● Sundhedsdatanet: 

Sikker national infrastruktur for alle 

offentlige og private parter i sundheds-

sektoren til brug for dataudveksling, 

billedkommunikation, videokonference

og opslag i eksterne IT-systemer, herun-

der fra den fælles offentlige sundheds-

portal sundhed.dk.
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MedCom International blev etableret den 

1. januar 2007 med henblik på at videreføre

MedComs aktive rolle i det internationale

samarbejde inden for sundhedstelematik.

MedCom International er en offentlig 

organisation, der blandt andet står for føl-

gende opgaver i forbindelse med interna-

tionale projekter og opgaver: telemedicin,

velfærds teknologi, infrastruktur for benyt-

telse af telemedicinske ydelser samt standar-

disering af elektronisk kommunikation i

sundhedssektoren. 

Aktiviteterne i MedCom International er

vidtfavnende og omfatter blandt andet til-

bud til eksterne samarbejdspartnere om:

● Udvikling og udarbejdelse af ansøgninger

til internationale projekter

● Projektledelse og administration af 

internationale projekter

● Opbygning af internationale netværk og

kontakter

MedCom International har tætte samarbejds-

relationer til flere danske og udenlandske 

organisationer og institutioner – herunder

også danske regioner, kommuner og syge-

huse.


