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MedCom:	
MedCom er bindeleddet i det samarbejdende sundhedsvæsen, idet de udvikler og udbreder tværsektorielle 
digitale kommunikationsløsninger. Er ejet og finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner 
og Kommunernes Landsforening, dvs. alle betaler og kan benytte sig af MedCom. 
http://medcom.dk  
 
MedComs standarder omfatter: 

• De gode EDI-breve til brug for meddelelsesbaseret dataudveksling 
• De gode XML-breve til brug for meddelelses- eller online-baseret dataudveksling 
• HL7-standarder (CDA) til brug for Personal Health Monitoring Report (PHMR) og Questionnaire Form 

Definition Document (QFDD) og Questionnaire Response Document (QRD) til patientrapporterede 
oplysninger (PRO) 

• Den dynamiske blanket til brug for udvikling af integrerede elektroniske blanketter uden samtidig til-
pasning af alle IT-systemer 

• FNUX-formatet til brug for udveksling af elektroniske journaler mellem edb-systemer i praksissektoren 
 http://medcom.dk/standarder  
 
Emne LINK Beskrivelse Hvad skal FSC 

bruge det til? 
Videoknudepunkt 
(VDX) 

http://medcom.dk/systemforva
ltning/videoknudepunktet-vdx 

Er en fællesoffentlig og tværsektori-
el videoinfrastruktur, som kan bru-
ges til videomøder på tværs af 
sundhedssektorens parter 

Viden 

Sundhedsdatanet 
(SDN) 

http://medcom.dk/systemforva
ltning/sundhedsdatanet-sdn  

SDN er et sikret netværk til data-
kommunikation i den danske sund-
hedssektor (offentlige og private 
parter). SDN binder lokale, sikrede 
net sammen i en fælles infrastruk-

Viden 
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tur. 
KIH-databasen http://medcom.dk/systemforva

ltning/kih-databasen  
KIH-databasens formål er at bidra-
ge til opsamling og deling af patien-
ters hjemmemonitoreringsdata på 
tværs af sundhedsvæsenets aktø-
rer. 

Viden 

Telemedicinsk 
hjemmemonitore-
ring 

http://svn.medcom.dk/svn/rele
ases/Godkendelser/Telemedic
insk%20hjemmemonitorering.
pdf  

Oversigt over hvilke telemedicinske 
hjemmemonitoreringsløsninger, der 
er MedCom-godkendt ift. afsendel-
se og modtagelse af data. 

Deling 

Hjemmemå-
ling/klinikmålinger 

https://svn.medcom.dk/svn/rel
ea-
ses/Godkendelser/POC_syste
mer_modt_2016-10-24.pdf  

Oversigt over MedCom-godkendte 
devices fx vægt, urinsticks. 

Deling 

MaTIS http://medcom.dk/projekter/tel
emedicinsk-infrastruktur-matis  

MedCom er ansvarlig for KIH-
databasen, som de modner i MaTIS 
projektet. 
MaTIS handler om modning af den 
telemedicinske infrastruktur og 
udspringer af KOL-projektet – er et 
forudsætningsprojekt. 

Viden 

Fælles Sprog III http://medcom.dk/projekter/fae
lles-sprog-iii  

Fælles standarder for sundhedsfag-
lig og socialfaglig dokumentation. 
MedCom understøtter implemente-
ring. 

Viden 

Det telemedicinske 
landkort 

http://medcom.dk/projekter/ba
sisaktiviteter/telemedicinsk-
kortlaegning 

Landkortet har til formål at bidrage 
til et samlet og systematisk overblik 
over hvilke telemedicinske teknolo-
gier, der anvendes hvor og i hvilket 
omfang. 

Viden/deling 

 

Digitaliseringsstyrelsen	
Arbejder på en fælles offentlig digitalisering af Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderni-
serer servicen til borgere og virksomheder.  
http://www.digst.dk  
 
Emne LINK Beskrivelse Hvad skal FSC 

bruge det til? 
Digitaliseringsstra-
tegi 2016-2020 

http://www.digst.dk/Strategier/
Strategi-2016-2020  

Beskrivelse af mål og initiativer for 
de fællesoffentlige strategiske ind-
satser. 

Viden 

Digital velfærd 
2016-2020 

http://www.digst.dk/Digital-
velfaerd 
 

Beskriver forskellige initiativer, her-
iblandt telemedicin til borgere med 
KOL. 
Er ikke en selvstændig strategi, 
men hænger sammen med Digitali-

Viden 
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seringsstrategien. 

	

Sundhedsdatastyrelsen	
Sunddatastyrelsen beskriver retningslinjer for sundheds-IT, nationale standarder for digitalisering af sund-
hedsvæsenet og retningslinjer for indberetning af data. 
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da  
 
Emne LINK Beskrivelse Hvad skal FSC 

bruge det til? 
Referencearkitek-
tur og standarder 

http://sundhedsdatastyrelsen.
dk/da/rammer-og-
retningslinjer/om-
referencearkitektur-og-
standarder  

Oversigt over hvilke standarder 
sundheds-IT skal følge.  
(Fx væsentligt ved udbud med te-
lemedicinske løsninger) 

Deling 

Begrebsdatabasen http://sundhedsdata.iterm.dk/#
results  

Finde definitioner på begreber . Viden 

Tjeklister til tele-
sundhedsløsninger 

http://sundhedsdatastyrelsen.
dk/da/rammer-og-
retningslinjer/om-
digitaliseringsstrate-
gi/telemedicin-og-
telesundhed/tjekliste  

Tjeklister til vurdering, evaluering 
osv. af telesundhedsløsninger. 
Ikke lavet specifikt på fx videoløs-
ninger. 

Deling 

Landspatientregi-
stret (LPR) 

http://sundhedsdatastyrelsen.
dk/da/registre-og-services/om-
de-nationale-
sundhedsregi-
stre/sygedomme-laegemidler-
og-
behandlin-
ger/landspatientregisteret 

Når en person har været i kontakt 
med sygehusvæsenet i forbindelse 
med fx undersøgelser eller behand-
linger, registrerer sygehusene en 
række oplysninger. Alle disse op-
lysninger samles som data i Lands-
patientregisteret, der administreres 
af Sundhedsdatastyrelsen. 

Viden 

	

Sundhedsstyrelsen	
Sundhedsstyrelsen varetager opgaver indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. Opgaverne består af: 

• At formidle viden til befolkningen og myndigheder om befolkningens sundhedstilstand, sundheds-
mæssige risikofaktorer og forebyggelse af fx usund livsstil 

• At fremme strukturelle, forebyggende indsatser, der kan støtte sunde valg. 
 
Emne LINK Beskrivelse Hvad skal FSC 

bruge det til? 
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Rapporter om KIH https://sundhedsstyrelsen.dk/
da/aeldre/faglig-ledelse-og-
styring/telemedicin  

Resultater for KIH-projektet Deling 

Publikationer om 
telemedicin 

https://sundhedsstyrelsen.dk/
da/soeg?q=telemedicin  

 Deling 

Faglige anbefalinger 
om telemedicinsk 
behandlingstilbud til 
borgere med KOL 

https://sundhedsstyrelsen.dk/
da/nyheder/2016/hoering-
behandling-af-kol-i-eget-
hjem-via-telemedicin 

Beskriver anbefalinger til det tvær-
sektorielle telemedicinske behand-
lingsforløb for borgere med KOL. 

Viden/deling 

 

KL	
KL er interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner i Danmark. 
KL består af en politisk ledelse og knap 400 medarbejdere. I tæt samarbejde med kommunerne arbejder vi 
med at styrke og udvikle det danske kommunestyre. 

Emne LINK Beskrivelse Hvad skal FSC 
bruge det til? 

Det velfærdstekno-
logiske landkort 

http://www.kl.dk/Kommunale-
opga-
ver/Centerforvelfaerdsteknolo
gi/Det-velfardsteknologiske-
landkort1/ 

Det velfærdsteknologiske landkort 
er udviklet af Center for Velfærds-
teknologi som et led i målet om at 
facilitere videndeling og erfarings-
udveksling mellem kommunerne. 

Landkortet har til formål at bidrage 
til et samlet og systematisk overblik 
over de igangsatte projekter og fuldt 
implementeret velfærdsteknologiske 
løsninger i kommunerne. 

Viden /deling 

 

Danske	Regioner	
Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem danske regioner. 

Danske Regioner arbejder for at understøtte og udvikle det regionale demokrati og varetager regionernes 

fælles interesser. Det gælder blandt andet i forhold til at sikre de økonomiske rammer samt at støtte regioner-

ne i deres opgaveløsning, så de har bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver effektivt og på et højt fagligt 

niveau. 

Emne LINK Beskrivelse Hvad skal FSC 
bruge det til? 

Sundhedsdata og -
it 

http://www.regioner.dk/sundhe
d/sundhedsdata-og-it 

Sammenhængende it-systemer og 
bedre brug af sundhedsdata er 
nødvendige for kvalitetsudviklingen 
af det danske sundhedsvæsen. 
Regionerne samarbejder for at sikre 

Viden 
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dette. 

RSI – Regionernes 
sundheds-it 

http://www.regioner.dk/sundhe
d/sundhedsdata-og-
it/regionernes-sundheds-it-rsi 

RSI er regionernes samarbejde 
omkring sundheds-it, hvor deling af 
erfaringer i regionerne sikres. 

Viden 

Regionernes fælles 
strategi for digitali-
sering af sund-
hedsvæsnet 2013-
2019 

http://www.regioner.dk/media/
3263/rsi-regionernes-faelles-
strategi-for-digitalisering-af-
sundhedsvaesenet-2013-
2019.pdf 

Strategien beskriver en fælles og 
forpligtende kurs for regionernes 
samarbejde på sundheds-it områ-
det. 

Viden 

 

Retsinformation.dk	
Emne LINK Beskrivelse Hvad skal FSC 

bruge det til? 
Ansvarsforhold https://www.retsinformation.dk

/Forms/R0710.aspx?id=10132  
Vejledning om ansvarsforholdene 
mv. ved lægers brug af telemedicin. 
Ansvarsforholdene ændres ikke ved 
Telemedicin. 

Viden/deling 

Center	for	telemedicin	
Center for telemedicins hjemmeside giver et overblik over hvad der rører sig i regionen af telemedicinske ini-
tiativer. http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/center-for-telemedicin/  
 
Emne LINK Beskrivelse Hvad skal FSC 

bruge det til? 
Værktøjskasse http://www.rm.dk/sundhed/fagi

nfo/center-for-
telemedicin/varktojskasse/ 

Værktøjer, der gør det lettere at få 
succes med telemedicin. Du finder 
værktøjer, så du kommer godt fra 
start, værktøjer til at styre processer 
og til at fastholde initiativer, når du 
går fra projekt til drift.  

Viden/deling 

 


