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100% EPJ dækning med EDI udveksling 
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98,5% af almen praksis er pr. 1. oktober 2014 tillsluttet FMK 
 

Teknologiskifte  - FMK tæt på 100% 

Lars Hulbæk, LHF@medcom.dk 



Europamesterskabet 2013 

Kilde: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/benchmarking-deployment-ehealth-among-general-practitioners-2013-smart-20110033 

Vægtet gennemsnit af 4 parametre: 
DK nr. 2 (lige efter Holland)  

DK klar nr. 1 

DK nr. 16 (Ungarn nr. 1)  

DK klar nr. 1  



Forudsætninger og vilkår 

• Udgangspunkt i praksissektorens største behov for datadeling 
med sundhedssektorens øvrige parter 

• Standardisering og etablering af afgrænsede, centrale 
infrastruktur elementer understøtter flerleverandørstrategi og et 
konkurrenceudsat marked for IKT løsninger til primærsektoren 

• Da primærsektoren består af mange selvstændige og mindre 
praksisenheder, uden egen IT organisation og fælles IT strategi, 
har udviklingen i høj grad været båret af et tæt samarbejde 
mellem primærsektorens IT leverandører, PLO og MedCom 
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Aktuelle, fælles udfordringer 

 
 
  

• IKT udviklingen i praksissektoren drives aktuelt ikke af brugerønsker 
eller overenskomstaftaler, men i stigende grad af myndighedskrav 

• Konsekvensen er, at nye funktionaliteter ikke udgør en konkurrence 
parameter for IT leverandørerne 

• Samtidig tildeles de offentlige IT projekter kun midler til finansiering 
af central løsninger – ikke tilretninger i de decentrale løsninger 

• Vanskeligere at udrulle fælles MedCom løsninger i den hidtidige 
samarbejds- og projektmodel  
 
 

Hvor ligger businesscasen for et teknologiskifte i praksissektoren? 
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Fremtidige rammer for samarbejdet 

 
 
  

• Etablering af fælles forum, der skal være en troværdig 
samarbejdspartner til relevante myndigheder 

• Søge indflydelse og påvirke beslutninger tidligt 
• PLO varetager politiske relationer 
• PL-Forum og MedCom tekniske relationer 
 

• PLO vil i højere grad have en defineret IT politik og forsøge at sætte 
dagsordenen på området 

 
• IT tiltag skal ikke længere forankres i overenskomsten på sammen måde 

som hidtil: Ufleksibelt i forhold til at kunne imødekomme løbende 
udviklingsbehov 

 
• PLO skal sammen med MedCom stille større krav til IT leverandørerne 

og i højere grad understøtte konkurrenceelementet 
• Deadlines og sanktioner 
• Belønne firstmovers 
• Udbrede kendskab til systemernes forskelligheder  
 

• Aflive myter med fakta 
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Styrkelse af MedComs rolle (ØA2015) 

 
 
  
• 3,0 mio.kr. til en styrkelse af MedComs opgaver vedr. 

koordineringen af udbredelse af tværsektorielle it-projekter på 
det kommunale område, i almen praksis og vedr. telemedicin 
 

• 1,0 mio.kr. til en styrkelse af MedComs opgaver vedr. udvikling 
og afprøvning af standarder samt og certificering af it-
systemer, så der sikres bedre rammer til arbejdet med at 
vedligeholde og videreudvikle MedCom-standarderne og 
opgaver vedr. releasestyring, statistik, governance 

Øget årligt basisbidrag fra kommunerne til MedCom fra og med 2015: 

Lars Hulbæk, LHF@medcom.dk 



Europamestre under udfordring 
- Status og planer for IT udviklingen i praksissektoren 

1) IT anvendelsen i den danske praksissektor er den mest 
udbredte i Europa 

2) Praksissektorens aktuelle IT fokusområder markerer et 
afbalanceret teknologiskifte 

3) MedComs koordinerende rolle i forhold til praksissektoren 
styrkes 

 

Tak for opmærksomheden 

• Laeger.dk/plo 
• pl-forum.dk 
• medcom.dk 
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