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MedCom med kort og kompas
Implementering af strategi i en travl hverdag
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Agenda

1. Lidt om MedCom
2. Den uforklarlige succes
3. Udefrakommende krav
4. Indefrakommende krav
5. Mon det lykkes?

”om op- og nedture i arbejdet med at 
skabe en fælles retning for 
organisationen, optimere interne 
processer og implementere værdisæt i 
den daglige drift”
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Lidt om MedCom
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• Husk pragmatismen
• Det bedste er det godes værste fjende
• Just f****** do it!!!
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Hvad er MedCom?

MedCom er etableret i 1994 som en offentligt 
finansieret, non profit organisation. MedCom faciliterer
samarbejde mellem myndigheder, organisationer og 
private firmaer med tilknytning til den danske 
sundhedssektor. MedCom har følgende formål:

"MedCom skal bidrage til udvikling, afprøvning, 
udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk 
kommunikation og information i sundhedssektoren med 
henblik på at understøtte det gode patientforløb".

MedCom finansieres og ejes i forening af:

·         Sundheds og Ældreministeriet
·         Danske Regioner
·         Kommunernes Landsforening



4 opgaver

1. National udbredelse

2. Standarder, test og certificering

3. Systemforvaltning

4. Internationale aktiviteter



MedCom- Økonomiske hovedtal

Samlet finansiering 2018-2019

• Basisbidrag 55 mio.

– SUM (15), KL (15), DR (15), samt Faste 

Finanslovsmidler (10)

• Ekstern finansiering ca. 41,6 mio.

– PrakSys, SDN/VDX/KIH, Internationale projekter, 

IT i Praksis, Telemedicin infrastruktur (KOL og 

PRO understøttelse), (Den digitale almen praksis)



Den uforklarlige succes





European Benchmark 2013: GP use of ICT

Denmark no. 2 

Denmark no. 1

Denmark no.16 

Denmark no. 1 



Den uforklarlige succes?



Udefrakommende krav
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Her går det godt!

- never change a running system!!

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjey7_Q2LvXAhUkMJoKHWW7BsYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.saxo.com%2Fdk%2Fher-gaar-det-godt-send-flere-penge_anne-knudsen_epub_9788702221039&psig=AOvVaw17zC2kv-qxTFnTCHX8R77O&ust=1510667361140487
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IT-projektmodeller; ”best practice”
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Styring af IT sikkerhed
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Governance for MedCom standarder

Officielt katalog over gældende IT standarder på sundhedsområdet

Rådgivende Udvalg for Standarder og IT Arkitektur (RUSA)

• Ejer af 194 national standarder og profiler

• UN-EDIFACT, OIO-XML, Online webservices, HL7/CDA

• Ansvarlig for monitorering og håndtering af ændringer

• Udvikling og afprøvning af nye standarder og profiler

• Test og certificering af 153 IT systemer i Danmark
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Indefrakommende krav
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MedCom anno 1997 - og anno 2017
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Værdier (1)
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Værdier (2)

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg78-LjbzXAhUpOpoKHbjkBPUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.wwf.no%2Fengasjer_deg%2Fengasjer_deg_for_ulven%2F&psig=AOvVaw2oO8Du_RNS4pv_YRNM3X9F&ust=1510681435855350
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Hvor skal vi hen?
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Vision & Mission
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Mon vi lykkes?
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Ultimo 2017!

Synlige 
værdier
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24. maj 2017
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Ultimo 2019?

• Modernisering af MedCom kommunikationen
• Fremtidens digitale lægepraksis
• Samspil mellem social- og sundhedssektor
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• Husk pragmatismen
• Det bedste er det godes værste fjende
• Just f****** do it!!!

”om op- og nedture i arbejdet med at 
skabe en fælles retning for 
organisationen, optimere interne 
processer og implementere værdisæt i 
den daglige drift”

Tak for opmærksomheden  ☺
LHF@medcom.dk


