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Opstartsmøde hos MedCom
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Patienten skal hurtigere hjem

fra hospitalerne

Færre læger søger 

til almen praksis

Antallet af patienter med 

kroniske sygdomme er stigende.

<>
På nyt hospital Nordsjælland

er målet, at 75% udskrives fra FAM.



Opstartsmøde hos MedCom

Rapport fra Deloitte anbefaler at digitalisering på flere områder forbedres:

• Hurtig Patientoverblik

• Bedre forberedelse til konsultation

• Den intelligente indbakke

• Kommunikation med kommunal pleje

• Forbedring af Epikriser

• Borgerrettet App. (MinLæge)
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Projekt Forbedring af epikriser

• Almen praksis bruger op imod 1½ - 2 timer dagligt på at læse meddelelser fra 

hospitalerne 

• Én af udfordringerne er, at eksempelvis Epikrisen sendes i forkerte formater 

(korrespondancer i stedet for MedCom) samt at indholdet er af meget forskellig 

kvalitet.
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Ramme beskrivelse

Med udgangspunkt i overenskomstaftalen mellem PLO og Danske Regioner 

beskriver Styrelsen for patientsikkerhed i ny vejledning at:

• Den læge, der har ansvaret for indholdet af epikrisen, tydeligt skal markere, om 

der er behov for opfølgning hos egen læge efter udskrivelse eller anden 

afslutning

• Der tydelig skal være en beskrivelse af, hvilken opfølgning der anbefales hos 

egen læge
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Ramme beskrivelse
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ModtagerAfsender

CIMT



Hvad er en MedCom-standard?

• En definition af, hvilke sundhedsfaglige oplysninger, der skal sendes i en specifik 

meddelelse eller deles mellem sundhedsvæsenets parter.

• MedCom-standarder tager udgangspunkt i en dansk profilering af internationale 

standarder, med inddragelse af klinisk referencegruppe.

• De sundhedsfaglige oplysninger i meddelelsen vil altid omhandle en 

borger/patient.

• Standarderne gør det muligt at kommunikere mellem it-systemer, også 

tværsektorielt.
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NY MedCom-standard for Epikrise
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Personoplysninger
Cpr.nr., Navn, 

Afsender/modtager

Diagnosekoder

Markering (farve)

Anbefalet opfølgning (tekst)

Fritekstfelt

Trækkes fra 

personoplysninger

Trækkes fra 

aktiviteten 

”Diagnoseliste” i 

Sundhedsplatfoemen

Trækkes fra 

henvisningen

Markering, Anbefalet 

opfølgning samt Fritekst 

trækkes fra klinikerens 

”Udskrivelsesresume”



IT-systemet Sundhedplatformen
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Klinikeren skriver et afsluttende notat ”Udskrivelsesresume” som trækkes ind i 

MedCom standarden i Fritekstfeltet.



Lægepraksissystemer

• Når epikrisen modtages i lægepraksissystemerne, kan det umiddelbart ses i 

indbakken, hvilken markering (Farve) epikrisen har og, hvilken anbefalet 

opfølgning der foreligger.

• Rød epikrise læses først, herefter Gul, Grøn og sidst blanke (hvid)
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Organisatorisk implementering 3. juli 2019 
- af DIS01, DIS02 og DIS03

• Kontakt til hospitalsledelser primo 2019

• Nyhedsbreve

• Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser via manualer

• Udarbejdelse af videomateriale

• Oprette hjemmeside på intranettet

• Undervisning af kliniske IT-konsulenter

Implementering 3. juli 2019

• Øget support i CIMT

• Direkte korrespondance med kliniske It-konsulenter

• Rapportering på uge basis
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Tekniske muligheder >< Organisatorisk implementering
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Redundant tekst

Fleksibilitet i 

Sundhedsplatformen

Afsender><Modtager

Umarkerede,

”blanke” 

epikriser

Sundhed.dk

MinSP

Tegnbegrænsning i 

anbefalingsfeltet

IT-systemer><kliniker

Arbejdsgange

Begrebsafklaring

Bag-om-numre

Skruenøgle

problematik
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