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Kommissorium for 

Arbejdsgruppe for implementering af  

MedCom11-meddelelser 
 

Baggrund 

MedCom har under MedCom11-programmet planlagt initiativer i forhold til den tværsektorielle digitale 

kommunikation, som løbende skal moderniseres i de kommende år.  

I moderniseringen indgår udfasningen af EDIFACT-standarderne, som skal være fuldt udfaset senest i 

2030, og som afløses af standarder, der er udviklet i henhold til HL7 FHIR. Dette sker i takt med, at 

behovet for udvikling af nye standarder opstår, eller ældre standarders indhold revideres.  

 

”Advis om sygehusophold” og ”Udvidet korrespondancemeddelelse (KM)” skal som de første standarder 

i MedCom-regi udvikles i henhold til HL7 FHIR, hvorfor udvikling, idriftsættelse og implementering heraf 

vil danne præcedens for udvikling og revideringen af efterfølgende standarder udviklet i henhold til HL7 

FHIR i forhold til den tværsektorielle digitale kommunikation.  

MedCom frigiver de to standarder ultimo 2020.   

 

Standarden ”Advis om sygehusophold” erstatter de nuværende indlæggelsesadvis og udskrivningsad-

vis og understøtter advisering om patientens status for sygehusophold, herunder om der er tale om 

indlæggelse eller akut ambulant sygehusophold samt orlovsregistrering. 

Advis om sygehusophold har således til formål at medvirke til at sikre grundlaget for et sammenhæn-

gende patientforløb over sektorgrænser. 

  

Behovet for Udvidet KM er en hensigtsmæssig udvidelse af den allerede eksisterende korrespondan-

cemeddelelse, da den kan være medvirkende til at understøtte det tværsektorielle samarbejde. I pati-

entforløb mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger er det efterspurgt at kunne vedhæfte 

relevante bilag, således at den tværsektorielle korrespondance bliver mere dækkende og fyldestgø-

rende, og muligheden for at opnå et bedre indblik i patientforløbet styrkes.  

 

Formålet med ”Udvidet KM” er således: 

 

 at understøtte bedre, hurtigere og mere sikker digital kommunikation mellem sektorerne i sundheds-
væsenet 

 at give mulighed for at udveksle digitale bilag mellem sektorerne 

 at styrke opstarten af digital kommunikation mellem social- og psykiatriområdet samt det somatiske 
område  

 

Udvidet KM udvikles under hensyntagen til lokale samarbejdsaftaler under sundhedsaftalerne. 

 

Til implementering af standarderne ”Advis om sygehusophold” og ”Udvidet KM” i Syddanmark foreslås 

nedsættelse af en ”Arbejdsgruppe for implementering af MedCom11-meddelelser” under Følgegruppen 

for behandling og pleje. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side 2 af 2 

Gruppens formål 

Gruppens formål er at sikre implementering af ”Advis om sygehusophold” og ”Udvidet KM” i Syddan-

mark, herunder at sikre et godt samarbejde mellem sygehuse og kommuner, i forhold til mulighederne i 

Udvidet KM.  

Det er i den forbindelse vigtigt at få afdækket hvilke behov, der eksisterer i forhold til at vedhæfte bilag 

til korrespondancemeddelelser, som kan være med til at understøtte det tværsektorielle patientforløb, 

at opsætte klare retningslinjer herfor, samt at skabe grundlaget for at udarbejde informationsmateriale 

omkring den nye udvidede korrespondance, således at en hensigtsmæssig implementering sikres for 

alle parter.  

 

Gruppens opgaver 

For at sikre en hensigtsmæssig implementering af de to standarder i Syddanmark vil gruppens opgaver 

omfatte: 

 

 at afklare og aftale tidsplan for implementering  

 at afdække hvilke behov, der ses i forhold til vedhæftninger af bilag til korrespondancemeddelelser 

 at kortlægge eventuelle problemstillinger i forhold til vedhæftninger af bilag til korrespondancemed-

delelser 

 at opsætte retningslinjer for brugen af vedhæftninger af bilag i Udvidet KM, i henhold til at under-

støtte tværsektorielle patientforløb 

 at skabe grundlaget for udarbejdelse af informationsmateriale, således en hensigtsmæssig imple-

mentering sikres for alle parter 

 

Repræsentanterne fra de respektive samordningsfora skal sikre kommunikation, statusindhentning etc., 

i forhold til de kommuner de repræsenterer i det pågældende samordningsforum. 

 

Alle repræsentanter i arbejdsgruppen forventes at deltage i en workshop, der har særligt fokus på at få 

afdækket behov omkring vedhæftede bilag i Syddanmark. 

 

Arbejdsgruppen må påregne at kunne blive involveret i udvikling og implementering af andre relevante 

standarder i MedCom-regi i perioden frem til december 2023. 

 

Gruppens titel 

Arbejdsgruppe for implementering af MedCom11-meddelelelser 

 

Organisering 

Arbejdsgruppen refererer til Følgegruppen for behandling og pleje.  

Mødeledelse og sekretariatsbetjening varetages af Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) 

 

Gruppens sammensætning 

En kommunal repræsentant for hvert af de 4 lokale somatiske samordningsfora og én kommunal re-

præsentant for de psykiatriske samordningsfora i Region Syddanmark. Det skal sikres, at disse repræ-

sentanter tillige repræsenterer de 3 kommunale omsorgssystemer, og at de har relevant indsigt i sund-

heds- og socialområdet. 

En repræsentant fra hvert af de 5 sygehuse (4 somatiske sygehuse og Psykiatrien) i Region Syddan-

mark  

Susanne Pedersen, SDSI 

Lotte Damsgaard Nissen, SDSI  

 

Mødekadence 

2 – 4 gange årligt i perioden 1. september 2020 – 31. december 2023. 


