Afsluttende rapport for initiativ 4.3 Sikker og sammenhængende
digital kommunikation
Stamdata
Tabel 1: Stamdata for initiativ 4.3
Initiativnavn

Sikker og sammenhængende digital
kommunikation

Ministerium

-

Institution

Regionerne

Budget og finansiering

Initiativet indgår i den aftale om sundheds-it, som aftaltes i
forbindelse med økonomiaftalen for 2011.

Ansvarlig for statusrapportering

Danske Regioner

Formand for følge-/arbejdsgruppe

-

Projektleder

MedCom

Projektejer

Danske Regioner

Programleder

-

Starttidspunkt

2010

Sluttidspunkt

2015

Øvrige kommentarer

Resultater
Ved at gennemføre initiativet har regionerne fortsat arbejdet med at udrulle de
MedCom-standarder, som er relevante for sygehusenes indbyrdes kommunikation
og deres kommunikation med den praktiserende læge og kommunen. Dette drejer
sig om 25 MedCom-standarder. De 25 meddelelser omfatter standarder i
kommunikationen mellem hhv. region-lægepraksis og region–kommune og
omfatter ikke status for kommunikationen mellem kommuner og lægepraksis. Der
udestår fortsat en implementering af enkelte beskedtyper, fx bookingsvar og
muligheden for at vedlægge bilag til henvisninger. For en detaljeret oversigt over
status implementeringen henvises til MedCom.
Som del af initiativet skulle staten ”vurdere, om der er juridiske barrierer for, at regionerne
anskaffer fælles it-systemer og deler data. Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse vil senest
inden udgangen af 2011 evaluere reglerne for fælles anskaffelse af it-systemer. Som led i
evalueringen vil det blive vurderet i hvilken udstrækning der er behov for ændring af gældende
retningslinjer, regler og/eller lovgivning”.

Side 2 af 2

Regionerne har vurderet, at der foreligger en udbudsteknisk mulighed for at
udbyde fælles systemer. Senest har regionerne sammen med kommunerne udbudt
et fælles afregningssystem for sygesikringen, ligesom de fem regioner har udbudt
og udviklet en fælles ambulancejournal. Region Sjælland og Region Hovedstaden
har udbudt en fælles sundhedsplatform. I alle tilfælde er det sket ved brug af
optioner.
Økonomi
MedCom har i perioden 2014-2015 anvendt ca. 2,7 millioner kroner på
udrulningen af de 25 standarder. Det er ikke muligt at lave en samlet opgørelse
over økonomien, der er anvendt i de 5 regioner, 98 kommuner og lægepraksis.
Fremtidigt ejerskab
RSI-direktørkredsen godkendte den 8. maj 2015 pejlemærket som gennemført i
RSI-regi, da den tekniske implementering af MedCom-standarderne er nær 100
pct. (over 98 pct.). RSI følger fortsat den resterende implementering, som
overlades til gennemførsel i regionerne.
Initiativet følges fortsat i den nationale bestyrelse for sundheds-it.
Der er i regi af MedCom iværksat arbejde inden for udbredelse af MedComstandarder inden for psykiatrien, ligesom en række standarder opgraderes og
ændres løbende (fx standarderne for genoptræningsplan, sygehushjemmeplejekommunikation og laboratoriesvarstandarderne).

