
SundhedsDIXen

VPN knudepunktet, populært

kaldet ’SundhedsDIXen’, har

eksisteret siden 2003. Nettet står

til rådighed for hele sundheds-

sektoren med nye muligheder

for sundhedskommunikation.

Filosofien bag SundhedsDIX-

en er, at sundhedssektorens par-

ter skal have opfyldt alle deres

kommunikationsbehov via én og

samme netværksforbindelse.

SundhedsDIXen er på den måde

det elektroniske samlingspunkt

for kommunikationen i sundhed-

svæsenet, uanset om brugerne

hører hjemme i den offentlige

eller private sektor. Amter/H:S,

offentlige og private sygehuse,

praksisydere under den offentli-

ge sygesikring, kommuner, apo-

teker og private laboratorier er

forhåndsgodkendte som brugere

af sundhedsdatanettet.

En række af sundhedssekto-

rens parter har allerede etableret

den nødvendige forbindelse til

SundhedsDIXen. Det gælder for

eksempel alle amter og H:S, li-

gesom den fællesoffentlige

sundhedsportal Sundhed.dk er

tilkoblet og anvender Sundheds-

DIXen til at skabe sikker forbin-

delse til grundsystemerne i

sundhedssektoren, eksempelvis

laboratoriesystemer, SUP-data-

basen og PEM.

Tre adgangsniveauer

Adgangen til services hos eks-

terne samarbejdspartnere via

sundhedsDIXen kræver tre ting:

1) VPN forbindelse til 

centralt knudepunkt

Sundhedsdatanettet består af ét

centralt knudepunkt, som al tra-

fik mellem aktørerne går igen-

nem. Det betyder, at brugeren

for at blive tilsluttet skal etable-

re en VPN-forbindelse (Virtual

Private Network) fra sit eget

sikre net til Sundhedsdatanettets

knudepunkt. 

2) Aftaler mellem brugerne 

Før aktøren kan anvende VPN-

forbindelsen, er det nødvendigt

at indgå bilaterale aftaler med

andre interessenter, som er til-

sluttet SundhedsDIXen. De bila-

terale aftaler fastlægger på IP-

niveau, hvem der har lov til at

opnå forbindelse med hinanden

og med hvilket formål. I praksis

indgår netværksadministratorer-

ne aftalerne via Sundhedsdata-

nettets aftalesystem på interneta-

dressen

https://aftale.medcom.dk/

3) Brugerstyring og 

patientrettigheder

Ekstern brugere skal have tildelt

brugernavn og password på lige

fod med interne brugere af en

given service. Dels af sikker-

hedshensyn, dels af hensyn til

logning. I overensstemmelse

med patientrettighedsloven skal

brugeren, som ved anvendelse

af andre former for patienthen-

førbare data, desuden indhente

patientens samtykke eller have

anden legitim adgang til data.

Den telemedicinske værktøjs-

kasse på sundhedsdatanettet

Med etableringen af Sundheds-

DIXen har den danske sund-

hedssektor som noget nyt fået

adgang til en landsdækkende te-

lemedicinsk  værktøjskasse, bes-

tående af

l Adgang til opslag i eksterne IT

systemer

l Videokonference mellem to el-

ler flere parter

l ”Sundheds-chat” via collabo-

rationserver

l Integreret billed-udveksling

via MedBin

Adgang til opslag i eksterne IT

systemer

I en række situationer kan der

være behov for at klinikerne

selv kan tilgå sundhedsdata hos

samarbejdspartnere, i stedet for

altid at få tilsendt data. Det gæl-

der for eksempel i akutte situati-

oner. SundhedsDIXen giver mu-

lighed for at slå op i data hos

andre sundhedsydere og dermed

få adgang til den nødvendige in-

formation.

HYPERLINK Eksempler på  te-

lemedicinske opslagsløsninger,

der i dag er tilgængelige via

SundhedsDIXen, er EKG-dia-

grammer, Røntgenbilleder og

Ultralydsscanninger af hjertet.

Videokonference mellem to eller

flere parter

Aktører i sundhedssektoren kan

i dag koble udstyr til videokon-

ferencer til SundhedsDIXen i

forbindelse med telemedicinske

online-konsultationer. I foråret

2005 frigiver MedCom en

såkaldt Multi Control Unit

(MCU) på SundhedsDIXen.

Dermed bliver det muligt at af-

vikle sikre telemedicinske vi-

deokonferencer med deltagelse
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MEDICO Elektronisk udveksling af MedComs EDI meddelelser

i Det Danske Sundhedsdatanet er siden midten af

1990’erne stødt og roligt vokset til at blive Europas

mest udbredte. Der udveksles således mere end 2,6

mio. EDI meddelelser pr. måned mellem bl.a. sygehu-

se, lægepraksis, hjemmepleje, apoteker, laboratorier

og den offentlige sygesikring. Fra og med  2003 er

denne tekst baserede rutine kommunikation blevet

suppleret med forskellige muligheder for Telemedi-

cinsk samarbejde mellem sundhedssektorens parter, i

forbindelse med den praktiske udmøntning af Med-

Coms Internet strategi. Dels i kraft af etableringen af

et knudepunkt for VPN forbindelser i sundhedssekto-

ren (SundhedsDIXen). Dels  i form af muligheden for

at udveksle billedmateriale via EDIFACT/OIO-XML

( MedBin-standarden)

mailto:medcom%40medcom.dk?subject=Bestilling%20af%20tilg%c3%a6ngeligt%20dokument&body=Afsend%20denne%20e-mail%20for%20at%20bestille%20en%20sk%c3%a6rml%c3%a6ser-%20og%20tastaturvenlig%20udgave%20af%20f%c3%b8lgende%20dokument%3a%0D%0A%0D%0Atelemedicin-og-sundhedsdatanettet.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0AMedCom


af mere end to parter, for ek-

sempel på tværs af amtsgrænser.

SundhedsDIXens MCU vil i pi-

lotprojekter blive anvendt til vi-

deokonferencebaseret samarbej-

de indenfor følgende områder:

Onkologi, Kardiologi, Traumer

og Uddannelsessamarbejde.

”Sundheds-chat” via collaborati-

onserver 

HYPERLINK MedCom af-

prøver en elektronisk samar-

bejdsplatform, ”Collaboration-

server”, der skal styrke mulighe-

den for dialog og informations-

udveksling mellem sundheds-

sektorens parter. Collaboration-

serveren er tilgængelig via

SundhedsDIXen og kan sam-

menlignes med andre internetba-

serede chat-systemer – blot

målrettet anvendelse i sundheds-

sektoren, hvilket bl.a. indebærer

at den sikkerhedsmæssigt ikke

er synlig på det åbne Internet og

at aktiviteterne på serveren lo-

gges.

Collaborationserveren udgør

således et ”sikkert rum” på net-

tet, hvor udvalgte sundhedspro-

fessionelle kan diskutere et kon-

kret patientforløb og udveksle

alle former for kliniske doku-

menter, grafik og billeder i digi-

tal form. 

Integreret billed-udveksling via

MedBin 

MedBin standarden dækker be-

hovet for at supplere den eksi-

sterende EDI kommunikation

med billeder eller anden grafik.

Eksempelvis henvisninger, re-

kvisitioner eller epikriser, der

kan vedlægges fx videoklip,

hudbilleder, øjenbaggrundsbille-

der patologiske mikroskopibille-

der eller elektrokardiogrammer.

Teknisk set anvendes EDI stan-

darderne til den tekstbaserede

del af informationsudvekslingen

uændret, bortset fra at der ind-

føres en entydig reference til

MedBin standarden, der bærer

den grafiske information. Med-

Bin standarden sikrer således, at

den elektroniske journal hos

modtageren af informationen

automatisk kan ”parre” tekst og

grafik og lagre elektronisk under

det relevante cpr-nummer. Ved

anvendelse af MedBin standar-

den bliver den   telemedicinske

konsultation således blot det

specialtilfælde af de almindelige

visitationsmønstre i sundheds-

sektoren, hvor man sender er

billede i stedet for at sende pati-

enten.

253/04 · MEDICINSK TEKNOLOGI 

anettet

Sundhed.dk      

NIP

KPLL

Indenrigs- og 

sundheds-

ministeriet

Amt Lægesystem H:S

Lægepraksis

VPN

VPN

VPN

VPN

VPN

VPN

VPN VPN VPN VPN VPN VPN VPN VPN

VPN

Lægepraksis

Lægepraksis

Amt

Kommune

Lægesystem

Amt

Kommune

Lægesystem

KMD

edi-mail

Smart Host

Københavns

Kommune
Dan Net

Apoteksnet

edi-mail

Smart Host

MCU-Video

SUP

RøntgensystemSundheds-

datanettets 

knudepunkt

Internet

DNS cache og

server

Router


