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Formål
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MedCom MedCom
Status
(fag(standard(procesflow)
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(sidst
opdateret)

Kommentar

1

2018-05-07

DIS01, 02, 03, XDIS01,
02 , 03

Ændringsønske

Markering af epikrise til opfølgning hos egen læge

DR, PLO

ALK

MJO

Udarbejdet

2018-09-21

Deadline (idriftsættelse) aftalt til udgang juni 2019

2

2018-08-01

XREF15

Ændringsønske

Overskriftfelt med faste nationale valgmuligheder

MedCom

LHO

ANJ

Afklaret

2019-12-03

"Casen" skal bruges til intern KSS audit primo 2020

3

2018-08-01

XREF22, XDIS22

Ny standard

SST

LHO

ANJ

Frigivet

2019-06-29

Deadline for MedComs dokumentation ønskes 1. kvartal 2019. Standard
Udarbejdet og udgivet.

4

2016-01-01

DDB 1.0.1 (tilføjelse til
ny version DDB1.1)

Ændringsønske

Blanketgruppen

RIV

MDM

Afklaret

2018-09-26

Sidste tilføjelse til den opdaterede blanketstandard

5

2018-03-07

Ny advisstandard

Ny standard

Ny standard til advisering om sygehusophold

DR/KL/SUM

JEJ

IRE

Identificeret

2018-09-28

Udvikles i sammenhæng til MedCom generel modernisering

6

2018-09-25

XDIS16

Ændringsønske

XDIS16: Følgende bør beskrives i standarden: I VANS envelopen indsættes
<ServiceTag name="MCM:STATISTIC">automatic</ServiceTag> for den automatiske - og ikke
noget servicetag for den manuelle.

MedCom/JEJ

JEJ

ANJ

Frigivet

2018-09-25

ANJ 12-11-2018:Præcisering indskrevet i standarden - standarden er
udgivet.

7

2018-02-05

XDIS91/DIS91

Ændringsønske

Tilføje felt til afsender navn + tlf/mail sådan at det er påtvunget at have afsender info

IRE

MDM

Identificeret

2018-11-02

Ønsket kommer fra forretningen - da det ikke er krav om afender
kontaktoplysninger kan afsender ikke altid lokaliseres

8

2018-03-08

XDIS91/DIS91

Ændringsønske

MDM

MDM

Identificeret

2018-11-02

9

2018-03-15

DK-APD

Ændringsønske

MBK

MDM

Afvist

2019-11-14

10

2018-06-11

DK-APD

Ændringsønske

MBK

MDM

Afvist

2019-11-14

11

2018-06-11

DK-APD

Ændringsønske

MBK

MDM

Udarbejdet

2018-11-14

12

2018-06-11

DK-APD

Ændringsønske

Kim Frediksen, DXC

MBK

MDM

Udarbejdet

2019-11-14

13

2018-02-05

FSIII

Ændringsønske

IRE

JEJ

IRE

Identificeret

2018-11-02

14

2018-06-11

VANSEnvelope

Ændringsønske

MDM

Identificeret

2018-11-02

Ønsket kommer fra Odense kommune i forbindelse med test

15

2018-06-12

XDIS15

Ændringsønske

16

2018-03-26

XREF15

Ændringsønske

17

2018-05-17

XREF15

18

2018-11-02

19

Henvisning og afslutningsnotat til/fra kommuneners akutfunktion.
Tilføjelse af konditionering til den opdaterede blanketstandard

Tilføj et AnswerTo-felt (Lokationsnummer), hvor afsender ønsker besvarelse sendt til
Tilføje link sådan at det er muligt at tilføje et videomøde

IRE

Tilføje mulighed for at anvende periode angivelse. ER ikke muligt i den gældende APD version
1.1 da effectiveTime er defineret med kardinalitet 1..1 men hvis periode angivelse skal være Jens Villadsen, DXC
tilladt skal det være 1..* eller 1..2 som minimum
Anvendelse af act.code til at beskrive typen af aftale
Kim Frediksen, DXC
Hvor act.classcode definerer den overordnede type af act (her encounter) – så kan act.code
præcisere hvilket type (encounter) act der er tale om

Savner mulighed for at angive forløbs id i DK-APD
Tilføjelse af 3.parts xml - Local Elements
Tilføje character type i vans envelope i metadata – så det er klart hvilken type som er anvendt
I XML schema (XDIS15) er der for ”Sender” angivet ”MedicalSpecialityCode” og ’Contact”,
samt at ”ClinicalInformation” kan repetere op til 10 gange. I pdf dok. med XML facitlisten
(XDIS15) dok., er der ikke beskrevet noget omkring ”MedicalSpecialityCode” og ”Contact”. Og
for ”ClinicalInformation” er der kun er et element.

IRE

Hvor act.classcode definerer den overordnede type af act (her
encounter) – så kan act.code præcisere hvilket type (encounter) act der
er tale om. Dette er en helt grundlæggende mekanisme i HL7 V3 RIM. Er
Er medtaget i APD-DK >= 2.0
Det skal være muligt at tilføje data som gør det muligt at udveksle data
som ikke er beskrevet i standen imellem 2 aftale parter

ANJ

LHO

ANJ

Identificeret

2018-11-02

Det drejer sig om en xsd skema rettelse

Tilføjelse af Statistikfelt: Det skal være muligt at kunne markere meddelelserne med et nyt
statistikfelt. Statistikfeltet skal rumme om hvilken funktion der henvises til i kommunen.

ANJ

LHO

ANJ

Identificeret

2018-11-02

Det er besluttet af std. Teamet v. MJO at udsætte denne tilføjelse til et
ukendt tidspunkt.

Ændringsønske

Ordet ”automatisk” bør fjernes fra XREF15 i følgende sætning:
At en kommune, hvis det ønskes, kan få udskrevet modtagne

ANJ

LHO

ANJ

Identificeret

2018-11-02

CDA metadata

Ændringsønske

Tilføje version til metadata sådan at der kan håndteres forskellige versioner samtidigt

IRE

MBK

MDM

Udarbejdet

2019-11-14

2018-11-02

CDA metadata

Ændringsønske

FormatCode skal ændres sådan at OID anvendes isedet for UUID

IRE

MBK

MDM

Identificeret

2018-11-02

20

2018-11-02

CDA metadata

Ændringsønske

Opdatere metadata standarden sådan at ON-DEMAND hentning af dokumenter beskrives

IRE

MBK

MDM

Udarbejdet

2019-11-14

21

2018-11-20

SUP-specifikation

Ny standard

SJ3 - Lone Thiel

JRN

HSM

Identificeret

2018-11-20

Der holdes indledende møde den 4. december 2018

22

2018-12-21

REF01, REF02

Ændringsønske

MJO

Identificeret

2018-12-21

Ønskes implementeret samme med øvrige ændringer

23

2019-01-10

FSIIIUDV

Fejl

Ønsker og mål er ikke påkrævet ved funktionsevnetilstand, skal rettes til frivillig

24

2019-02-20

XREF15

Fejl

I XREF15's XSD (skema) skal diagnosekode gøres mandatory, så det følger standarden.

25

2019-03-12

XRPT05
XRPT06

Ændringsønske

Antallet af <AnalysisFindings> i <QuantitativeFindings> hæves fra 20 til 99
Antallet af bakterier pr. svar hæves fra 10 til 99
Antallet af resistensegenskaber pr. svar hæves fra 80 til 999

26

2019-03-18

XDIS16

Ændringsønske

Kvalifikatoren "Plejehjem/plejecenter" skal tilføjes til kvalifikatorlisten til kontaktinformation

Forankre SUP-specifikationen i MedComs standardteam og sikre at den følger politikker for
ændringshåndtering samt test og certificering.
Ønsker ny markering for MRSA-smitte

Annemarie
Frandsen, RN

Pt bliver UUID gentaget i metadata på NSP, i stedet kan OID anvendes
sådan er der ikke gentages data
Der er felter som ikke skal være udfyldt ved on-demand, dette fremgår
ikke af standarden.

KL

JEJ

IRE

Frigivet

2019-01-29

Standarden er opdateret i drafts og releases

ANJ

LHO

ANJ

Identificeret

2019-02-20

Skal implementeres ved ny version af XREF15.

MAB

MJO

Identificeret

2019-03-12

Identificeret

2019-06-07

Thøger G. Jensen
Overlæge KMA,
OUH
Kommuner
Maggie Brisson

JEJ

Denne ændring skal medtages når dokumentationen for XDIS16
opdateres til ny version
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27

2019-04-01

XDIS16-XDIS21XDIS18

Fejl

MedCom kode anvendes indtil overgang til SnoMedCT til sygeplejefaglige problemområder,
men i nuv. std. kan hvert felt kun have én og samme kode. Det skal ændres til flere koder pr.
felt.

28

2019-04-08

DK-APD

Fejl

Display navn (typecode) er på dansk, skal være på engelsk

29

2019-04-09

Udvidet
korrespondance
meddelelse

Ny standard

30

2019-04-25

VANSEnvelope

Ændringsønske

31

2019-05-01

(X)DIS01, (X)DIS02,
(X)DIS03

Ændringsønske

33

2019-08-13

XREF15

Ændringsønske

<Receiver> -> DepartmentName skal gøres Mandatory.

34

2019-08-13

XREF01

Ændringsønske

<Receiver> -> DepartmentName skal gøres Mandatory.

35

2019-08-21

RUC09

Ændringsønske

I forbindelse med opstarten, er vi stødt på et krav, som vi mener bør være en del af spec’en
for RUC09.

36

2019-08-21

XREF15

Ændringsønske

Det skal gøres til et krav, at SUT skal kunne videresende XREF15 externt

37

2019-08-14

DDB 1.1

Ændringsønske

38

2019-07-03

DDB 1.1

Ændringsønske

39

2019-23-08

DDB 1.1

Fejl

40

2019-09-04

RUC09

Ændringsønske

41

2019-09-10

XREF15

Ændringsønske

42

2019-09-11

FSIIIUDV

Ændringsønske

43

2019-10-23

DIS01, 02, 03, XDIS01,
02 , 03

Fejl

45

2013-10-28

VANSEnvelope

Ændringsønske

46

2019-10-29

Henvisninger

Ændringsønske

47

2019-12-16

FFB

Ny standard

48

2020-02-27

XREF15

Ændringsønske

49

2020-03-19

DK-APD

Ændringsønske

50

2020-03-19

DK-APD

Ændringsønske

51

2020-03-24

CDA-Header

Ændringsønske

52

2020-0330

CDA resume/notat

Ny standard

53

2020-03-25

XDIS18

Fejl

54
55

Ny standard udvidet korrespondance meddelelse
I alle de viste eksempler i standarden står der <Name>OPS:Txt</Name>. Det bør udybes at
man skal angive standard navnet her fx MCM:XDIS15
Præcisering i brugen af de nye felter rød, gul, grøn og placering af det nye felt omkring
anbefalinger til opfølgning hos e.l.

Bold i MultilineEdit elementer skal fjernes
Oplysninger vedrørende fremmøde og deadline skal flyttes fra blanketten til webservicen

EOJ
leverandører/JEJ

Identificeret

2019-06-07

Det skal præciseres i den indledende tekst, at det er aftalt, at altid sendes XDIS15 til egen
læge og hvis Sygehuset ønsker en kopi sætter de sig selv på, som CCReceiver i XREF15.
I forhold til domænemodellen skal begrebet "kalenderaftale" anvendes i stedet for "aftale" i
CDA dokumentets titel (ClinicalDocument.titel)
CDA-Header opdateres i forhold til forløbslabel og version samt SDS domænemodel og
opdateres således at header data som er generel kun er beskrevet i CDA-Header.
CDA-Header opdateres således at generiske tiltag som version, forløbslable og rekvirent
samtidig skal diverse CDA relaterede dokumenter opdateres således at der ikke er dubletter.
MedCom er blevet bedt om at lave et et CDA resume/notat til projektet "Digital løsning til
gravide"
På det gode papirs eksempel / HTML dannede dokument står der under Medicin information
rela…. Ny/ændring "nej" dette tag udgik i 2015 og bør derfor fjernes for eksempelvisningen.

JEJ
IRE

Afvist

2019-11-14

???

Identificeret

2019-04-09

ANJ

Identificeret

2019-04-29

GHE

Identificeret

2019-05-01

MJO/ANJ

ANJ

Identificeret

2019-08-13

Identificeret under arbejdet med XREF22.

MJO/ANJ

ANJ

Identificeret

2019-08-13

Identificeret under arbejdet med XREF22.

Lars Schiermer
Sustento

ANJ

Identificeret

2019-08-21

Forslag fra Lars Schiermer der bør overvejes.

IRE
MC
styregruppe+opera
tionel styregruppe

DSL

Sustento
LPS-leverandører

ALK

Denne fejlrettelse skal medtages i ny version af std.

Indgår i det samlede moderniseringsarbejde som FHIR standard, skal
foreligge som færdig MC standard Q4 2019. OIOXML format skal aftales.
Ved at eksemplificere et varierede udfald af <Name> gør MedCom det
tydeligere hvad feltet skal bruges til
Der skrives mere uddybende tekst omkring hvordan felterne skal bruges
og vises.

IRE

LHO

ANJ

Identificeret

2019-08-21

Er skrev i behovskatalog efter aftale med Lone.

LPS-leverandører

RIV

MDM

Identificeret

2019-23-08

DDB 1.1 er ikke i std.katalog (ny opdateret standard)

LPS-leverandører

RIV

MDM

Identificeret

2019-23-08

DDB 1.1 er ikke i std.katalog (ny opdateret standard)

RIV

MDM

Identificeret

2019-23-08

DDB 1.1 er ikke i std.katalog (ny opdateret standard)

ANJ

Identificeret

2019-09-04

Forslag fra Lars Schiermer der bør overvejes.

LHO

ANJ

Identificeret

2019-09-10

kravet Er ikke afklaret med kommuneteamet.

JEJ

IRE

Identificeret

2019-09-11

IRE

Identificeret

2019-10-23

I evaluate attributten indgår både et ”name” og et unikt id for de felter, der indgår i
MDM
konditioneringen. Et unikt id er tilstrækkeligt
Skal CPR opslag være mandatory for Fysioterapi systemer : set i dokumentationsperspektiv, så Lars Schiermer
ville det betyde, at hvis ’PatientType’ er mandatory og man kun kan finde ud af hvilken
ls@sustento.dk
Der skal i dokumentationen stå at man ved brug af pakketabellen kun skal få vist de tilbud der
ANJ/GHE
findes for patientens kommune.
FSIII er opdateret til version 1.6 og FS3UDV er baserret på version 1.5. Version 1.6 af FSIII
IRE
indeholder mulighed for at angive potentielle problemer og begrebet område, dette kan ikke
I forhold til LPR3 er der ikke længere 1-1 sammenhæng imellem henvisning og epikrise. For at
IRE
en epikrise kan refererer flere henvisninger, er det nødvendigt at kunne angive flere forløbsid
FHIR- advis om sygehusophold og FHIR korrespondance planlægges implementeret i
Region H
VANSenvelope i 1. step. Der er brug for en rettelse af encoding så FHIR kan indeholdes
I AcknowledgementCode skal der stå at der altid skal kvitteres for henvisninger uanset om
Henrik Jensen DXC
modtageren frabedt kvitteringer.
Ny standasrd til Fælles Faglige Begreber.
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JEJ

Peter William, Reg. H har påpeget behov for rettelse i dokumentation
VANSenvelope til FHIR

OVI
ANJ

Identificeret

2019-10-29

KL

DSL

IRE

Identificeret

2019-12-16

IBN og ANJ

IBS

ANJ

Identificeret

2020-02-27

THS

JEJ

IRE

Identificeret

2020-03-19

IRE

JEJ

IRE

Identificeret

2020-03-19

THS

JEJ

IRE

Identificeret

2020-03-24

IRE

Identificeret

2020-03-30

ANJ

Identificeret

2020-03-30

MHM
Pia Andersen
Novax

JEJ

Trellocard https://trello.com/c/83360B7L

