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Sundhedsaftale 6 obligatoriske områder:

1. Indlæggelses- og udskrivningsforløb
å2. Træningsområdet

3. Behandlingsredskaber og hjælpemidler
4. Forebyggelse og sundhedsfremme, 

herunder patientrettet forebyggelse
f5. Indsatsen for mennesker med sindslidelser

6. Opfølgning på utilsigtede hændelser

Bemærkninger: Frivillige indsatsområder

Regioner (sygehuse og praksissektor, kommuner)

Kommunikations – nødvendige IT- understøttelse

Sammenhæng på tværs af de 6 områder

Sundkoordinationsudvalg : Sundhedsplan, herunder sygehusplaner, praksisplanerSundkoordinationsudvalg : Sundhedsplan, herunder sygehusplaner, praksisplaner 

og psykiatriplaner

Sammenhængende patientforløb private klinikker m.m.

D k k lit t d lDanske kvalitetsmodel 

Forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser på tværs herunder 

kroniker forløb og på tværs af regioner
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Communication may be defined as any exchange of information between 
individuals.
For members of the Human species it is an essential part of all socialFor members of the Human species, it is an essential part of all social 
interactions.
We communicate through speech, written language, sign language, body 
language, Braille, Morse code, and many other cultural and technological 
inventions.
There is even some evidence that we use body odor in communication.
Our brains are uniquely adapted for symbolic communication, but most of our 
"language" skills are acquired through learninglanguage  skills are acquired through learning 
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Udfordring 

ICF – Fælles sprog II version 2.0
MedCom standarder: indlæggelsesrapport

plejeforløbsplan
udskrivningsrapportg pp
genoptræningsstandard 

Kliniske brugere: plejepersonaleKliniske brugere: plejepersonale
fysio- og ergoterapeuter 

hospitalslæger 

Fagområder: pleje
træning SFI

KlassifikationerKlassifikationer



Udfordring 
Funktionsevne
MedCom standarder: genoptræningsstandardMedCom standarder: genoptræningsstandard 

indlæggelsesrapport
plejeforløbsplanplejeforløbsplan
udskrivningsrapport

Kliniske brugere: fysio- og ergoterapeuter 
hospitalslæger  
plejepersonaleplejepersonale

Fagområder: træning
Sundhedsfaglige 

data
pleje
rehabilitering



Udfordring 

Teknologi
M dd l l b t l ll dif t f tMeddelelsesbaseret: xml eller edifact format 

Centrale løsninger: hele sundhedsvæsnet
(hospitaler, lægepraksis, kommuner)

Shared løsninger: regionalt niveau?

(DGOP historie for sig: dynamisk blanket 
format og xml)Teknologiformat og xml)Teknologi



F.eks. kronikerforløb f.eks. hjerte, diabetes, KOL m.m.

Egen læge

Sygehus KOL

Sygehus hjerte Sygehus hjerte

Kommunal træning KOL Forebyggende træning

Hjemmepleje KOL + socialtHjemmepleje socialt Hjemmepleje KOL + socialt + hjerte

Flere typer forløb/planerForskellige IT-systemer

Flere typer projekter Flere faggrupper



Kroniker forløb, forløbsprogrammer, shared 
care, nationale løsninger for hele ca e, at o a e øs ge o e e

sundhedsvæsnet

SFI
KlassifikationerKlassifikationer

Teknologi

Sundhedsfaglige 
datadata



Hvad skal vi forholde os til

• Teknologier og formater, services
• Sundhedsfagligt indhold (SFI) på tværs af• Sundhedsfagligt indhold (SFI) på tværs af 

faggrænser og sektorer
• Modenhed på flere niveauer
• Hvor er vi nu• Hvor er vi nu
• Hvor er vi om 5 år
• Hvor er vi om 10 år
• Hvor er vi om 20 år

• Region Syddanmark, Digital Sundhed ogRegion Syddanmark, Digital Sundhed og 
MedCom afholder interne temamøder
- flere andre parter bør deltage





Tak for opmærksomheden
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