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Modernisering af meddelelsesforsendelse

• FHIR meddelelser

– Advis om sygehusophold

– Korrespondancemeddelelse

• VANS-forsendelse ved opstart

• Finansiering

– Statens andel er bevilget

– ØA23 aftale på trapperne

• Transition

– OIOXML version af FHIR standarderne

– Teknisk regionsrunde

– Mapningskomponent
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MedComs FHIR standarder

• Advis om sygehusophold og Korrespondancemeddelelse

– Version 2.0 med IG for hver standard

– Terminologiserver

• Fællesfaglige begreber, uddataudtræk (FFB)

– MedCom udarbejder testmateriale

• Kommunale målinger

– MedCom13 projekt, inkl. moderniseret infrastruktur

• Danske kerneprofiler ”DK-core”
– Samarbejdsaftale med HL7, som forvalter at gennemføre høring og RUSA sagsfremstilling

– Høring af version 1.1 (Patient, Organization, Practitioner) frem til d. 20/6, 
forventes behandlet på RUSA-møde d. 23/9

– MedCom besvarer spørgsmål vedr. DK-core



4

FHIR transition

• OIOXML version af FHIR standarderne

– Behov for 1:1 mapning på FHIR præmisser (RSI afklaringsmøde)

• Teknisk regionsrunde

– Opnå viden om de regionale integrationsplatforme/miljøer

– Samle input til hvordan OIOXML designes for maksimal udbytte

– Samle input til mapningskomponent

– RH+RSJ d. 10/6, RSD d. 22/6, RM d. 23/6, RN ?

• Modtagere understøtter ny FHIR (taber ikke evne til at modtage nuværende standard)

• KOMBIT fordeler modtagne ”sygehusadvis” og ”advis om sygehusophold”
– Kvitteringsflow ændres ved overgang til KOMBIT beskedfordeler version 2
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Mapningskomponent

• Kravspecificering af mapningskomponent

– Mapning fra FHIR til OIOXML 1:1

– Mapning fra FHIR til OIOXML

– Mapning fra FHIR til EDIfact

– Mapning OIOXML 1:1 til FHIR

– Danne vifte af kvitteringer (positiv og negativ) ved modtagelse

• Udbud

– Udbudsform afhænger af funktionalitetsmængde

• Udvikling af komponent

• Informationsmøde

– Komponent er opensource der lokalt anvendes eller kildekoden plankes

– Komponent er ikke en central omvekslingsservice
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Aktiviteter indenfor MedCom12

• Dokumentation 2.0 komplet (mens finansiering kommer på plads)

– Forbedret online præsentationsmåde

– Testmateriale for automatiseret test (Touchstone)

– Rådgivning til leverandører+ (herunder webinar serie)

– Afvente testanmodninger

• Kanalstrategi

– Fordelingen mellem meddelelsesforsendelse og servicebaseret datadeling (API eller 
dokumentdeling), eller alternativt opslag i hinandens IT-systemer

– Kombinationer af kanaler
fx laboratoriesvar der sendes til rekvirent og vises i journalsystem, og samtidigt uploades til 
laboratoriesvardatabank (hvorfra de vises i sundhedsjournal, MinSundhed eller MinLæge)

• Bølgeplan for den resterende del af MedComs standardkatalog


