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Høring af DomæneAnalyseModel af planer & indsatser, aftaler og stamkort
i sundhedsvæsenet (DAM)
Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet ’DomæneAnalyseModel af planer & indsatser, aftaler og stamkort
i sundhedsvæsenet’ (DAM) til deling af patient- og helbredsdata mellem relevante behandlere og borgeren (inkl. pårørende og fuldmagtshavere). Formålet med høringen er, at indhente synspunkter om DAM.
Indledning
Program for digitalt samarbejde om komplekse, tværgående patientforløb beskæftiger sig med en række
emner, der optager patienter og borgere i relation til sundhedsvæsenet. DAM er en understøttende aktivitet for programmet, og skal gøre Patientens aftaler og aktiviteter med sundhedsvæsenet lettere tilgængelige for alle relevante behandlere, og øge koordinationen om aktiviteterne og patientens planer tværfagligt og i tværsektorielt samarbejde for patienten.
Målgruppen for DAM er ledelse, informationsarkitekter og sundhedsprofessionelle, der er involveret i itprojekter hvor komplekse patientforløb indgår. Derudover er det et grundlag for de it-arkitekter, forretningsanalytikere og software-udviklere, der er involveret i at udarbejde profiler og standardisering vedrørende de komplekse patientforløb.
DAM er et produkt på niveau med Sundhedsdatastyrelsen’s arkitekturprodukter 1. DAM-analysen er en
metode, som kan kombineres med referencearkitekturer og et redskab til at skabe sammenhæng i itunderstøttelsen af den virkelighed sundhedsaktører og borgere agerer i.
Det rådgivende udvalg for standarder og it-arkitektur (RUSA)2 har tiltrådte indstilling om, at DAM er tilstrækkeligt ’defineret’ og bør sendes i offentlig høring, med en forventet status ’publiceret’, der herefter
kan hentes fra Sundhedsdatastyrelsen’s hjemmeside. Høringen foretages blandt parterne på høringslisten
(se bilag høringslisten). Der er desuden åben adgang til at afgive kommentarer.
Baggrund og anvendelse af DAM
Formålet med DAM er at beskrive det terminologiske, konceptuelle og datamæssige modelarbejde, der
skal ligge til grund for bedre digital understøttelse af sammenhæng i sundhedssektoren. Dette skal ske
ved at samle og standardisere patientinformationer, der indgår i komplekse forløb og som deles mellem
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aktører i sundhedsvæsenet. Modellerne i denne første udgave af DAM-arbejdet fokuserer på at understøtte programmets pilotafprøvninger som vil blive udført ultimo 2018. Det forventes, at modellerne skal
revideres, efter pilotafprøvningerne.
Proces og høringsfrist
Bemærkninger til DAM bedes fremsendt til Sundhedsdatastyrelsen senest den 6. september 2018 på email <arkitektur@sundhedsdata.dk>. Bemærkninger skrives i vedlagte bilag ”Kommentarark til høringssvar”. Anfør venligst ”Høringssvar vedr. DAM – Komplekse forløb” i e-mailens emnefeltet. Eventuelle
spørgsmål til høringen kan sendes til Thor Schliemann på e-mail <arkitektur@sundhedsdata.dk>.
Alt materialet der ønsket kommenteret i forbindelse med ovennævnte er offentliggjort på Høringsportalen, www.hoeringsportalen.dk. Høringssvarene vil blive behandlet efter endt høring og Sundhedsdatastyrelsen forventer at færdiggøre publikationen og udgive den i 2018.
Med venlig hilsen
Thor Schliemann
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