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Dagsorden: 

Kl. 10-10.30 1 Velkomst og meddelelser 

• Status på moderniseret infrastruktur v. Ole Vilstrup 
• Rettelser i dokumentationen til hjemmepleje-sygehusstandarder v. 

Ole Vilstrup 
• Udfordring i skemaet til hjemmepleje-sygehusstandarder v. Ole Vil-

strup 
• Orientering om opdaterede syntaks- og kommunikationsregler (EDI-

fact og OIOXML) v. Michael Johansen 
• Henvisning til tele-KOL fra regioner til kommuner nu og fremadret-

tet v. Dorthe Skou Lassen 
• Henvisning til kommunale forebyggelsestilbud fra forløbsplaner v. 

Dorthe Skou Lassen 
 

Kl. 10.30-11.00 2 CareCommunication – ny korrespondancemeddelelse  

• Status på projektet v. Karina Møller Lorenzen 
• Implementeringsplaner – råskitse (se bilag I) v. Kirsten Tapia Ravn 

Christiansen 
 

Kl. 11.00-12.00 3 HospitalNotification – ny standard for sygehusadvisering 

• Status på projektet v. Mie Borch Dahl Kristensen 
• Implementeringsplan v. Mie Borch Dahl Kristensen 
• Modtagelse af sygehusadviser gennem den fælleskommunale be-

skedfordeler v. Anders Musiat 
• Kvitteringsflow v. modtagelse af sygehusadviser gennem den fælles-

kommunale beskedfordeler v. Ole Vilstrup 
 

12.00 – 12.45 Frokost 

12.45 – 14.15 4 Præsentation af den tekniske dokumentation 

• HospitalNotification v. Thea Mentz Sørensen 
• CareCommunication v. Thea Mentz Sørensen 
• Acknowledgement (FHIR-kvittering) v. Thea Mentz Sørensen 
• Governance v. Ole Vilstrup 

 

14.15 – 14.30 Kaffe og kage 

14.30 – 15.00 5 Konverteringsløsning ifm. med CareCommunication v. Michael 

Johansen  

 

15.00 – 15.30 6 Eventuelt 
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1 Velkomst og meddelelser 

1.1 Status på moderniseret infrastruktur v. Ole Vilstrup 

MedCom har gennemført en pilotafprøvning af moderniseret infrastruktur, som blev afsluttet 
med en Connectathon i marts 2022 og efterfølgende en evalueringsrapport i maj 2022. På bag-
grund af evalueringsrapporten anbefalinger gennemføres der i MC13 (2023-2025) en produkti-
onspilot, som skal give læring til arbejdet med bl.a. governance og management.  

1.2 Rettelser i dokumentationen til hjemmepleje-sygehusstandarder v. Ole Vilstrup 

Det har vist sig, at der er diskrepanser mellem specielt namespace-værdier i facitlisten og XML-
schemaerne. Dokumentationen opdateres, så det følger schema’ernes namespace-specifikatio-
ner. 

1.3 Udfordring i skemaet til hjemmepleje-sygehusstandarder v. Ole Vilstrup 

Værdisæt pårørende peger på 1.0 version og ikke 1.0.3-version. På mødet ønskes en feedback 
på, om det giver udfordringer i praksis?  

1.4 Orientering om opdaterede syntaks- og kommunikationsregler (EDIfact og OIOXML) v. 

Michael Johansen 

På mødet orienteres om opdateringer/præcisering i syntaks og kommunikationsreglerne for 
EDIfact og OIOXML. 

1.5 Henvisning til tele-KOL fra regioner til kommuner nu og fremadrettet v. Dorthe Skou 

Lassen 

I MedComs bølgeplan for FHIR-meddelelser indgår en revision af XREF15 med overskriftsfelt, 
som forventes at skulle anvendes til henvisning til tele-KOL. Mens vi venter på denne, skal syge-
hushenvisningen (REF01) anvendes.  

1.6 Henvisning til kommunale forebyggelsestilbud fra forløbsplaner v. Dorthe Skou Lassen 

Praksislægerne har siden 2017 anvendt digitale forløbsplaner i et samarbejde med deres KOL-, 
diabetes-, og hjertepatienter. To kommuner har henvendt sig til projektet med ønsket om et 
samarbejde mhp. at øge antallet af kommunale henvisninger og deling af flere data. Projektet 
har foreslået en løsning, hvor der kan trigges afsendelse af en kommunehenvisning (XREF15) 
direkte fra den formular i lægesystemet, hvor lægen laver patientens forløbsplan. Løsningen 
forventes afprøvet i et pilotprojekt i 2023.  
 
Det er forventningen, at dette vil betyde, at en større andel af de mest sårbare patienter vil 
blive tilbudt kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud, og muligheden for automatisk 
overførsel af data fra forløbsplanen til henvisningen vil kunne støtte et tættere samarbejde og 
bedre brug af data i det nære sundhedsvæsen.  

2 CareCommunication – ny korrespondancemeddelelse 

2.1 Status på projektet v. Karina Møller Lorenzen 

MedCom giver status på projektet CareCommunication, herunder færdiggørelse af det øvrige 
materiale ift. CareCommunication bl.a. testprotokoller.  

2.2 Implementeringsplaner - råskitse v. Kirsten Tapia Ravn Christiansen 

MedCom er i gang med implementeringsplanlægningen af FHIR-Korrespondancemeddelelsen, 
som har været pauseret grundet udarbejdelsen af en analyse af økonomi, omkostningsdrivere 
og timing vedrørende modernisering af MedComs meddelelser.  

https://www.medcom.dk/media/13232/evaluering-af-maalbillede-og-pilot-for-meddelelseskommunikation-paa-sundhedsomraadet-100.pdf
https://www.medcom.dk/media/12908/analyse-omkostningsdrivere-ved-modernisering-af-medcom-standarder-003.pdf
https://www.medcom.dk/media/12908/analyse-omkostningsdrivere-ved-modernisering-af-medcom-standarder-003.pdf
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Implementeringsplanlægningen tager først og fremmest udgangspunkt i de store anvendere af 
den eksisterende korrespondancemeddelelse, hvilke er regioner, almen praksis og kommuner. 
Vi har i MedCom udarbejdet en råskitse over to mulige implementeringsplaner for FHIR-Korre-
spondancemeddelelsen for de store anvendere (se bilag I). Der er udarbejdet en implemente-
ringsplan, som skitserer mulighederne – samt krav – ved trinvis idriftsættelse for de store an-
vendere, og en implementeringsplan, som skitserer mulighederne ved fælles idriftsættelse for 
de store anvendere. Implementeringsplanerne er de første udkast efter genstart af implemen-
teringsplanlægningen, og er derfor endnu ikke godkendt af repræsentanter fra regioner, kom-
muner, og almen praksis eller EPJ-, LPS- og EOJ-leverandører. 
De to implementeringsplaner gennemgås kort på mødet, og dernæst ønsker MedCom at få je-
res tilbagemelding på dem, herunder hvorledes udviklingen vil passe ind i roadmaps, samt hvil-
ken af implementeringsplanerne I kan bakke op omkring. 
På baggrund af de modtagne tilbagemeldinger kan der arbejdes videre med yderligere detalje-
ring i implementeringsplanlægningen.  
 

3 HospitalNotification – ny standard for sygehusadvisering 

3.1 Status på projektet v. Mie Borch Dahl Kristensen 

Efter at projektets implementeringsaktiviteter har været pauseret pga. analyse af økonomi, om-
kostningsdrivere og timing vedr. modernisering af MedCom-standarder, er vi nu atter i gang 
med de forberedende aktiviteter vedr. implementering af den nye FHIR-standard for sygehus-
advisering. Der er lagt en ny implementeringsplan, og implementeringsaktiviteter genoptages i 
regi af hjemmepleje-sygehusgruppen og kommune-sygehusleverandørgruppen. MedCom giver 
status på projektet og de emner, som aktuelt er i fokus.   

3.2 Implementeringsplan v. Mie Borch Dahl Kristensen 

Der er – sammen med relevante parter, herunder de to EPJ-leverandører og de tre EOJ-leveran-
dører - lagt en ny implementeringsplan for HospitalNotification. MedCom præsenterer på mø-
det den nye implementeringsplan for HospitalNotification. 

3.3 Modtagelse af sygehusadviser gennem den fælleskommunale beskedfordeler v. Anders 

Musiat 

I 2020 blev den fælleskommunale beskedfordeler og SAPA testet og godkendt af MedCom til 
hhv. at videreformidle og modtage indlæggelses- og udskrivningsadviser (X-/DIS20 og X/-DIS17), 
og kommunernes omlægning til modtagelse af sygehusadviser gennem beskedfordeleren er i 
gang og vil ske i en løbende proces i løbet af 2022. Status for udrulning kan følges her. Der er 
derudover indgået aftale mellem KL og KOMBIT om, at beskedfordeleren videreudvikles, så det 
bliver muligt for andre kommunale fagsystemer end EOJ at modtage sygehusadviser. På mødet 
præsenterer KOMBIT løsningsmodellen for modtagelse af sygehusadviser gennem den fælles-
kommunale beskedfordeler. 

3.4 Kvitteringsflow v. modtagelse af sygehusadviser gennem den fælleskommunale be-

skedfordeler v. Ole Vilstrup 

Ved implementering af FHIR-advis om sygehusophold skal kvittering til afsender/EPJ ske i FHIR-
format og gennem den fælleskommunale beskedfordeler. På mødet præsenteres kvitteringsflo-
wet v. modtagelse af sygehusadviser gennem den fælleskommunale beskedfordeler. 
 

4 Præsentation af den tekniske dokumentation (CareCommunication og Hospital-

Notification) 

Introduktion til ny opdeling af implementation guides, testprotokoller og øvrigt testmateriale, 
samt ny website.  

https://www.medcom.dk/media/12908/analyse-omkostningsdrivere-ved-modernisering-af-medcom-standarder-003.pdf
https://www.medcom.dk/media/12908/analyse-omkostningsdrivere-ved-modernisering-af-medcom-standarder-003.pdf
https://www.medcom.dk/media/13182/implementeringsplan-for-advis-om-sygehusophold.pdf
https://www.medcom.dk/media/13182/implementeringsplan-for-advis-om-sygehusophold.pdf
https://app.fleximap.dk/e/Z6UDHF1YECULPXR2RRUXPWFZ


 

 5 

4.1 HospitalNotification v. Thea Mentz Sørensen 

4.2 CareCommunication v. Thea Mentz Sørensen 

4.3 Acknowledgement (FHIR-kvittering) v. Thea Mentz Sørensen 

4.4 Governance v. Ole Vilstrup 

 

5 Konverteringsløsninger ifm. CareCommunication v. Michael Johansen 

Migrering til FHIR-KM vil ske løbende, hvilket betyder, at det bliver nødvendigt med en konver-
teringsløsning for FHIR-KM til nuværende korrespondancemeddelelse (XDIS91). 
 
 

6 Eventuelt  
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Inviterede 

 

Dedalus 

Torben Flor Langhoff 
Annette Greisen 
Jannie Byrsting (afbud) 
Malene Møller Larsen 
Vivi Orthmann, Vordingborg kommune 
 
KMD Nexus 

Nina Granath (afbud) 
Claus Jørgen Pedersen 
Randi Jørgensen 
Martin Hejl 
Martin Pagh Kohl 
Kim Emil Rasmussen 
Mette Fredensborg, Assens Kommune 
Pia Wisbøl, Herlev Kommune 
 
Systematic Cura 

Martin Pekruhn 
Susanne Grøndahl 
Birgit Bækmann Jeppesen 
Esben Pilgaard Møller 
Bibi Kaave Toftemann, Københavns 
Kommune 
 
EG Sensum 

Rune Møller Larsen 
Peter Damsted Nørager Holm 
Jeppe Bukh Madsen 
Annette Bonde Bertelsen, Esbjerg 
Kommune (afbud) 
Steffan Skøde Kristensen, Esbjerg Kom-
mune (afbud) 
 
Netcompany 

Jesper Molbo 
Jannie Heinsbæk Frank, Københavns Kom-
mune 
 
EPIC 

NN. 
Per Larsen, Region Hovedstaden 
Jesper Køhler Christensen, Region Hoved-
staden 
Jesper Siebert Tolonen, Region Sjælland 
 

 

 

 

Systematic 

Claus Åge Jensen 
Inge Lise Korsholm 
Rikke Drewsen Andersen 
Henrik Hermind, Region Midtjylland 
Kirstine Aagaard, Region Midtjylland 
Tina Holgaard, Region Midtjylland 
Susanne Pedersen, Region Syddanmark 
Susan Feldborg, Region Syddanmark 
Linda Kromann, Region Syddanmark 
Linette Krell, Region Syddanmark 
Rikke Kristensen, Region Nordjylland 
Linda Ingemann Madsen, Region Nordjyl-
land 
 
CGI 

Kim Bjørn Hansen 
 
Novax 

Line Olsen Særkjær 
 
VANS 

Elisabeth Nygaard, KMD 
Jesper Vagn Brynildsen, KMD 
Niels Heikel Vinter, KMD 
Jakob Vestergaard, TrueCommerce (afbud) 
Kristian N. Foged, MultiMed (afbud) 
Thomas Kristensen, MultiMed (suppleant) 
 
KOMBIT 

Sabina Hedefelt Leopold (afbud) 
Anders Musiat 
 

MedCom 

Dorthe Skou Lassen 
Kirsten Tapia Ravn Christiansen 
Karina Møller Lorenzen 
Jeanette Jensen 
Mie Borch Dahl Kristensen 
Michael Johansen 
Ole Vilstrup 
Thea Mentz Sørensen 
Marta Burek 
Iben Søgaard 
Karina Hasager Hedevang 
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