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1. Sammenfatning og samlet vurdering  
EPJ-Observatoriet gennemførte i forbindelse med Sundhedsministeriets HEP program en 
struktureret erfaringsindsamling fra de tretten EPJ projekter, som deltog i programmet. Erfa-
ringerne fra disse projekter er beskrevet i EPJ-Observatoriets Statusrapport 20004.  
 
I efteråret 2000 modtog EPJ-Observatoriet igen økonomisk støtte fra Sundhedsministeriet 
med henblik på henover en toårsperiode at gennemføre følgende overordnede målsætninger: 
 
1. At kortlægge og analysere den danske EPJ udvikling i sygehusvæsenet, særligt for at: 

• Afdække EPJ’s udbredelsesgrad- og hastighed 
• Afdække EPJ interessenternes erfaringer 
• Påvise og vurdere vigtige faktorer, der fremmer udbredelsen og anvendelsen af EPJ 
• Påvise og vurdere generelle barrierer mod EPJ 
• Vurdere udvalgte EPJ projekter 
 

2. At være med til at fremme udviklingen af en fælles begrebsmodel for EPJ i det danske sy-
gehusvæsen. Dette gøres med udgangspunkt i de centrale sundhedsmyndigheders arbejde 
på området, således som det er blevet aftalt imellem de centrale sundhedsmyndigheder og 
sygehusejerne. Desuden inddrages relevante amtslige EPJ datamodeller med henblik på 
at: 
• Tilrettelægge en konstruktiv dialog imellem sygehusejernes EPJ projekter og de cen-

trale sundhedsmyndigheder til fremme af en fælles begrebsmodel for EPJ  
• Etablere direkte feedback til de centrale sundhedsmyndigheders udvikling af en fælles 

grundstruktur for EPJ baseret på forløbsmodellen (initiativ 2B i National IT strategi 
for sygehusvæsenet (NIT)1) samt journalbasisstruktur (initiativ 2C i NIT) 

• Afdække indbyrdes forskelligheder og ligheder imellem amtslige EPJ datamodeller 
• Søge at påvise konsekvenser af inkompatible datamodeller samt at præcisere behovet 

for en fælles begrebsmodel 
 

3. Etablere netværksdannelse, vidensudveksling og dialog imellem de forskellige EPJ udvik-
lingsprojekter, beslutningstagere i sygehusvæsenet og de centrale sundhedsmyndigheder, 
bl.a. ved hjælp af workshops 

 
4. Sikre en vidensoverførsel af strategiske EPJ erfaringer fra de øvrige nordiske lande til 

Danmark 
 
5. Formidle resultaterne til alle interessegrupper i det danske sundhedsvæsen 
 
Der er således tale om en betydelig udvidelse af EPJ-Observatoriets arbejdsfelt i forhold til 
tidligere. Dels er fokus udvidet til at identificere og beskrive alle relevante EPJ projekter i he-
le det danske sygehusvæsen, og dels er fokus udvidet til også at indbefatte EPJ begrebs- og 
datamodellering i strategiske udviklingsprojekter blandt sygehusejerne i forhold til Sundheds-
styrelsens udviklingsarbejde på området. 
 
I det følgende resumeres de væsentlige resultater fra EPJ-Observatoriets to hovedaktiviteter 
gennem det forgangne år: 

• Kortlægning og karakterisering af EPJ projekter i det danske sygehusvæsen. 
• Karakteristik og vurdering af  begrebs- og datamodellering i strategiske, danske EPJ 

udviklingsprojekter. 
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1.1. Kortlægning og karakterisering af EPJ projekter 
Henover foråret 2001 gennemførte EPJ-Observatoriet en kortlægning af EPJ forholdene i sy-
gehusvæsenet (se kapitel 3). Undersøgelsen fordelte sig på tre trin: 
 
1. Spørgeskemaudsendelse til alle amtsforvaltninger (15), sygehusledelser (100) og afde-

lingsledelser (657) i det offentligt finansierede danske sygehusvæsen. Formålet med den-
ne del af undersøgelsen var primært at identificere EPJ projekter men omfatter også:  
• Amtslige IT strategier  
• IT infrastruktur og systemer 
• Internet adgang 
• Budgetter i forbindelse med IT drift og nyinvesteringer 
• EPJ sengedækning mm. 
• Bruger IT kompetence og uddannelses forhold 
• Forventninger til/barrierer i forbindelse med etablering og drift af EPJ 

 
2. På baggrund af ovenstående undersøgelse identificeredes  i alt 52 EPJ projekter, hvis pro-

jektledere efterfølgende fik tilsendt et omfattende spørgeskema til karakterisering af de 
enkelte projekter: 
• EPJ karakteristika - dækning, leverandør, status, budget, volumen 
• Projektorganisation og –kompetence, arbejdsgangsanalyser, uddannelsesforhold og 

forandringsparathed 
• Gevinster 
 

3. Afholdelse af en fælles workshop med deltagelse af repræsentanter fra 12 inviterede EPJ 
projekter 

 
I det følgende præsenteres hovedresultaterne: 
 
Amtslige IT strategier: 11 amter angiver at have en IT strategi. Disse strategier er angiveligt 
ikke statiske men bliver ifølge  amtsforvaltningerne opdateret med typisk 2-3 års mellemrum. 
Spørger man sygehusledelserne og afdelingsledelserne, om de regner med, at de amtslige IT 
strategier har konsekvenser for deres respektive sygehuse/afdelinger inden for det næste år, er 
svaret klart ja (ca. 90% af sygehusledelserne og ca. 80% af afdelingsledelserne anfører dette).  
 
EPJ-Observatoriet vurderer det som værende meget positivt, at så mange amter har IT strate-
gier. Dette indikerer, at IT udviklingen er blevet et væsentligt anliggende for de amtslige le-
delser, og at man igennem disse strategier tilfører IT området (en vis grad af) topstyring, som 
al erfaring peger på er nødvendigt. Det er også positivt, at de underliggende ledelsesniveauer i 
langt overvejende grad anser IT strategierne for at være relevante. På den anden side indikerer 
dette en positiv forventning om synlige konsekvenser på afdelings- og sygehusledelsesni-
veauerne. Dermed er der også en risiko for vidtrækkende negative reaktioner hvis forventnin-
gerne ikke kan indfries. 
 
Internet adgang på sygehuse: Det dokumenteres samstemmende ifølge amtsforvaltninger, 
sygehusledelser og afdelingsledelser, at stort set alle afdelingsledelser, hele lægegruppen og 
hele sygeplejegruppen har internetadgang. Undersøgelsen afdækker ikke noget om, hvor god 
denne adgang er. Stort set hele det danske sygehusvæsen har i dag adgang til Internet. 
 
EPJ udbredelse: EPJ-Observatoriet har spurgt afdelingsledelser, sygehusledelser og amtsfor-
valtninger om sengedækningsgraden af EPJ. Da besvarelsesprocenten i ingen af de tre re-
spondentgrupper  er 100%, er der alene af den årsag nogen usikkerhed i at måle denne indika-
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tor (antal senge dækket med EPJ i forhold til det totale antal senge). Det må antages at denne 
dækningsprocent  er mellem 5 og 10% af det det samlede antal senge, og nok nærmere 5% 
end 10%. Der er betydelig forskel amterne imellem. Viborg Amt ligger højst med ca. 50%, 
fulgt af Vejle Amt med 18% og Fyns Amt med 11%.  
 
Økonomi til IT drift og nyinvesteringer:  Amtsforvaltninger og sygehusledelser er blevet 
spurgt om IT driftsbudgetter samt investeringer i IT infrastruktur og IT udviklings- og etable-
ringsprojekter, kort sagt IT drift og IT nyinvesteringer. Langt fra alle respondenter har svaret 
på disse spørgsmål, fordi disse tal er svære at fremskaffe, da man angiveligt budgetterer disse 
forhold anderledes end EPJ-Observatoriets spørgsmål lægger op til. Af de svar, der foreligger, 
repræsenterer respondenterne knapt halvdelen af det danske sundhedsvæsen set i forhold til 
omsætning. Tallene viser, at IT driftsudgifter andrager 0,98% ifølge amtsforvaltningerne og 
1,41% ifølge sygehusledelserne i forhold til deres respektive samlede omsætninger. Nyinve-
steringer i IT andrager tilsvarende 0,33% ifølge amtsforvaltningerne og 0,31% ifølge syge-
husledelserne. 
 
Det må antages, at udgifter til IT drift og nyinvesteringer ligger under 2% af den samlede om-
sætning i sygehusvæsenet, hvilket er lavt i forhold til andre sektorer. Det siges f.eks., at det 
tilsvarende tal inden for finanssektoren ligger mellem 6 og 15%.  
 
Arbejdsgangsanalyser: Arbejdsgangsanalyser opfattes fortsat som et essentielt område i for-
bindelse med indførelse af EPJ systemer. Problemet er, at disse analyser i langt overvejende 
grad bliver gennemført på et pragmatisk grundlag uden anvendelse af formaliserede metoder. 
Konsekvensen er, at de værdifulde erfaringer, som indhøstes i de enkelte projekter på dette 
område, er svære at formidle til omverdenen, og dermed at genbruge i andre projektsammen-
hænge.  
 
Identificerede EPJ projekter:  EPJ-Observatoriet har identificeret i alt 52 EPJ projekter. Af 
disse er de  37 projekter (72%) rent afdelingsbaserede projekter, 13 projekter (24%) sygehus-
baserede (dvs. to eller flere afdelinger på ét sygehus arbejder koordineret) og 2 projekt (4%) 
er amtsligt koordineret. De afdelingsbaserede EPJ projekter er klart dominerende i antal, men 
det er EPJ-Observatoriets vurdering, at der er en tiltagende topstyring på området, og at man 
snart vil se sygehusbaserede EPJ projekter dominere billedet. 

1.2. EPJ datamodellering og integration 
Udfordringerne i forbindelse med systemintegration og dataudveksling er det fokusområde, 
som har EPJ-Observatoriets største bevågenhed i år. EPJ-Observatoriet har udvalgt fire strate-
giske projekter, der hver især søger at løse disse udfordringer. Det drejer sig om: 
• Domæne Objekt Model (DOM) i Århus Amt 
• Standardiseret Udveksling af Patientdata (SUP) i Vejle og Viborg Amter 
• Distributed Health Environment (DHE) i H:S 
• Grundstruktur for udveksling af oplysninger i elektronisk patientjournal af Sundhedssty-

relsen 
 
EPJ-Observatoriet har gennemgået og i et vist omfang analyseret disse projekter og deres 
bagved liggende datamodeller. Det har været en vanskelig opgave, bl.a. fordi modellerne har 
været under stadig udvikling. I nogle tilfælde har de nyeste udviklingsplaner ikke været til-
gængelig for EPJ-Observatoriet. Projekterne og modellerne er beskrevet i kapitel 4, her skal 
projekterne kort karakteriseres.  
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Århus projektet og Århus Amts Domæne Objekt Model (DOM) 
Målet for projektet i Århus er at udvikle et fælles EPJ system til alle sygehusene i Århus Amt.    
Det har været vigtigt at sikre størst mulig engagement på alle sygehuse i amtet i forbindelse 
med udviklingen. Den første version af Århus Amts EPJ, der skal implementeres, skal være 
en ”minimumsjournal”. 
 
Et af de markante karakteristika ved Århus Amts EPJ-projekt er opbygningen og anvendelsen 
af egen udviklet begrebs- og integrationsmodel Domæne Objekt Modellen (DOM). Denne 
Domæne Objekt Model beskriver objekter og sammenhængen mellem disse og skal kunne 
udgøre den samlede informationsstruktur i Århus Amts sygehusvæsen. Modellen, der kan be-
tragtes som et udviklingsværktøj, skal sikre indbyrdes integration mellem modulerne og skabe 
mulighed for kommunikation med andre systemer. DOM’ens specifikationer er frit tilgænge-
lige 

Vejle-Viborg projektet og SUP modellen 
Sygehusvæsenerne i Vejle Amt og Viborg Amt har i dag en række forskellige informations-
systemer, og har behov for at kunne udtrække sammenlignelige datasæt og udveksle data til 
brug ved understøttelse, planlægning og kvalitetssikring af patientforløb. Vejle og Viborg am-
ter igangsatte derfor i 2000 et udredningsarbejde, SUP-I projektet (SUP = Standardiseret Ud-
træk af Patientdata), med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for valg af integrations-
løsninger. 
 
I 2001 har de to amter besluttet at gennemføre et pilotprojekt, hvor en af de væsentlige aktivi-
teter er en implementering af SUP-udtræk af data fra eksisterende sundheds IT systemer. Ud-
trækket sker i XML-format og lagres i en separat SUP-database. I pilotprojektet udvælges der 
et antal sundheds-IT-systemer – herunder alle EPJ systemer – som kan stille relevante data til 
rådighed for det sundhedsfaglige personale. 

H:S integrations projekt og DHE 
H:S har valgt at basere sig på en middlewareløsning som den strategiske integrationsløsning, 
overholdende relevante nationale, europæiske og internationale standarder, ved hjælp af hvil-
ke, forskellige informationssystemer vil kunne dele og udveksle data. 
 
Det produkt, man har valgt er DHE. DHE står for ”Distributed Healthcare Environment”, og 
er udviklet gennem en periode på de sidste 10-15 år i Europa. Udviklingsarbejdet har taget 
afsæt i en række EU projekter i 80’erne og 90’erne og suppleret af en kommerciel videreud-
vikling af det italienske firma GESI. DHE udgør en databærende integrationsplatform med en 
meget omfattende datamodel, som er lavet specielt til sygehusvæsenet. DHE er en implemen-
tering af HISA præstandarden, som hører til inden for den europæiske standardiseringsorgani-
sation CEN. 

Sundhedsstyrelsens Grundstruktur for udveksling af oplysninger i EPJ 
Hensigten med Grundstrukturen er at skabe en national model, som skal være grundlag for 
udveksling af journalinformation mellem forskellige EPJ-systemer, EPJ-systemer og kliniske 
databaser, EPJ-systemer og andre sygehus informationssystemer, EPJ-systemer og det kom-
mende forløbsbaserede LandsPatientRegister (F-LPR) samt EPJ-systemer og et eventuelt 
fremtidigt nationalt patientindeks. 
 
Grundstrukturen er en specifikation af struktur og indhold i de oplysninger, der som minimum 
skal kunne udveksles mellem forskellige enheder i sygehusvæsenet. Forslaget til grundstruk-
turen tager udgangspunkt i en forløbs- og problemorienteret måde at dokumentere patientbe-
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handlingen på, hvor vurderinger, målsætninger, planlægning, handlinger og evalueringer lø-
bende kan dokumenteres i journalen. Medicineringsområdet er udviklet i detaljer, en kommu-
nikationsstand (i XML) er udviklet, og modellen er testet et pilotforsøg. 

1.3. Samlet vurdering 
IT udviklingen i det danske sygehusvæsen har i dag hovedfokus på EPJ. Dette er et væsentligt 
skift i forhold til tidligere, hvor hovedfokus lå på patientadministrative systemer og laborato-
rieinformationssystemer.  
 
EPJ udbredelsen i det danske sygehusvæsen er i dag mellem fem og ti procent i forhold til den 
samlede sengemasse. Selv om dette umiddelbart lyder af meget, vides det, at der foreligger en 
række problemer, som kan true gevinstpotentialet. Der udestår således en række udfordringer 
og tendenser, som man er nødt til at forholde sig til i nær fremtid, både blandt de centrale 
sundhedsmyndigheder og i sygehusejerkredsen: 
 

• Midler til nyinvesteringer i IT i sygehusvæsenet er kritisk lavt andragende, under 0,4% 
af den samlede omsætning i sygehusvæsenet.  Det er næppe muligt at indfri den af 
Sundhedsministeriet udmeldte målsætning om 40% EPJ dækning i det danske sygehu-
se i 2003 med den økonomi. 

• Datakommunikationsproblemet er ikke løst på nationalt niveau i dag. Der er behov for 
en referencemodel, som alle EPJ-systemer benytter ved udveksling af data med andre 
systemer. En national model for de data, der skal kommunikeres, er et vigtigt bidrag til 
at gøre informationer tilgængelige, hvor der er brug for dem i et patientforløb. Et fæl-
les begrebsapparat er et centralt værktøj for at undgå forvanskning af data som overfø-
res mellem systemer. Det vil  lette leverandørernes arbejde med at programmere græn-
seflader mellem systemer. 

• Det er aftalt mellem de centrale og decentrale sundhedsmyndigheder, at Sundhedssty-
relsen skal udvikle en fælles standardspecifikation i samarbejde med sygehusejerne. I 
øjeblikket er den overordnede model stadig under udvikling, men den centrale del af 
modellen (Grundstrukturen) forventes færdig i en version 1.0 i år. Kun mindre dele af 
modellen er detaljeret og testet i pilotforsøg. Der vil derfor nemt kunne gå flere år før 
hele Grundstrukturen er detaljeret specificeret og valideret. 

• Der er på denne baggrund behov for en yderligere planlægning for at nå frem til en de-
taljeret national referencemodel. Planen kan bestå af flere elementer som dels forsøger 
at løse akutte kommunikationsbehov med midlertidige løsninger, dels igangsætter pa-
rallelle initiativer, som kan validere og implementere modellen efterhånden som den 
bliver udviklet. 

• En sådan plan kan bl.a. bestå af: 
- Tilførsel af ressourcer til opgaven og/eller udskillelse af detaljerings-validerings-

implementerings opgaven 
- Udvikling af formålsbestemt kommunikation (f.eks. henvisning/svar) baseret på del-

modeller og eksisterende standarder, så snart den overordnede model er stabil 
- Opbygning af patientindeks med kopi af de vigtigste journaldata – i første omgang til 

læseadgang, senere til integration mellem systemer 
- Udvikling af web-grænseflader til systemer som muliggør manuelt opslag i ”frem-

mede” systemer 
• For at øge implementeringstakten kan man vurdere at etablere en (eller benytte en ek-

sisterende) konsensusskabende, koordinerende organisation – med deltagelse af alle 
interessenter – med fokus på implementering, validering og udbredelse af standarder-
ne 
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• Der er i dag en række EPJ-systemer på markedet samt en række modellerings- og 
standardiseringsinitiativer. Der er  behov for en analyse af, hvor stor overensstemmel-
se der er mellem de forskellige modeller. Denne proces kan også bidrage til en afkla-
ring om Grundstrukturens datasæt (som definerer de data der som minimum skal ud-
veksles) er for omfattende eller ej. Analysen bør omfatte en vurdering af, hvor data-
elementer i én model kan placeres (”mappes”) til en anden model. 

• De forskellige informationsstrømme ind og ud af en EPJ, behovet for inter- og intra-
amtslig kommunikation og deres vigtighed for den kliniske proces er i dag dårlig be-
lyst. For at kvalificere en migrationsplan og foretage en prioritering, bør en sådan 
analyse foretages – bl.a. baseret på aktuelle danske patientdata.  
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2. Introduktion 
Udvikling og indføring af elektroniske patientjournaler (EPJ) i sygehusvæsenet anses for at 
være et strategisk anliggende for hele sundhedsvæsenet. Informationsteknologiens (IT) mulig-
heder for direkte at støtte det sundhedsfaglige arbejde, i form af velfungerende EPJ systemer, 
forventes at give grundlæggende bedre muligheder for: 
• At skabe helhed og kontinuitet i det enkelte patientforløb, som følge af bl.a. en bedre koor-

dination af de sundhedsfaglige aktiviteter 
• At skabe bedre dokumentation for sundhedsydelsernes forekomst, sammensætning og kva-

litet 
• Bedre information til patienter og bedre dialog mellem patienter og deres pårørende og 

sundhedsvæsenets sundhedsprofessionelle. 
 
Disse forventninger og mange andre er formuleret i en række betænkninger og strategianaly-
ser, der er publiceret igennem de sidste 5 år. Dette er blevet udmøntet i “National IT strategi 
for sygehusvæsenet 2000-2002”1, hvori EPJ har en central rolle.  

2.1. EPJ-Observatoriets baggrund 
I kølvandet på Sundhedsministeriets strategirapport “Handlingsplan for Elektroniske  
Patientjournaler” fra 19962 blev HEP programmet igangsat. I den anledning blev EPJ-
Observatoriet etableret med henblik på at følge og vurdere de 13 EPJ projekter, som HEP 
programmet gav støtte til. Resultaterne herfra blev publiceret i de to statusrapporter, der blev 
udgivet i henholdsvis 19993 og 20004, hvorefter EPJ-Observatoriet aktiviteter midlertidigt 
blev indstillet. 
 
I år 2000 blev ”National IT strategi for sygehusvæsenet 2000-2002” (NIT1) lanceret af de cen-
trale sundhedsmyndigheder i samarbejde med amterne og H:S. I stedet for at støtte lokale en-
kelt-projekter, præciserer NIT en række udviklingsinitiativer, som skal søge at tilvejebringe 
nationale løsninger på en række centrale områder. Standardisering inden for EPJ og andre sy-
stemtyper med patient-relaterede data er i denne forbindelse et nøgleområde i NIT. Den lokale 
EPJ udvikling kan derfor ikke længere få økonomisk støtte via centrale puljeordninger, som 
HEP programmet var et eksempel på. Finansieringen af lokale og regionale EPJ projekter er 
nu blevet et rent sygehusejeranliggende. 

2.2. EPJ-Observatoriets formål 
På denne baggrund blev et nyt 2 årigt projektforløb i perioden ultimo 2000 til ultimo 2002 de-
fineret for EPJ-Observatoriet. EPJ-Observatoriets formål er blevet ændret væsentligt i forhold 
til den første projektperiode. EPJ-Observatoriets hovedformål er nu: 
 
1. At kortlægge og analysere den danske EPJ udvikling, særligt for at: 

• Afdække EPJ’s udbredelsesgrad- og hastighed 
• Afdække EPJ interessenternes erfaringer 
• Påvise og vurdere vigtige faktorer, der fremmer udbredelsen og anvendelsen af EPJ 
• Påvise og vurdere generelle barrierer mod EPJ 
• Vurdere udvalgte EPJ projekter 
 

2. At fremme udviklingen af en fælles begrebsmodel for EPJ. Dette gøres med udgangspunkt 
i de centrale sundhedsmyndigheders arbejde på området. Desuden inddrages forskellige 
amtslige EPJ datamodeller med henblik på at: 
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• Tilrettelægge en konstruktiv dialog imellem sygehusejernes EPJ projekter og de cen-
trale sundhedsmyndigheder til fremme af en fælles begrebsmodel for EPJ  

• Etablere direkte feedback til de centrale sundhedsmyndigheders udvikling af en fælles 
grundstruktur for EPJ baseret på forløbsmodellen (initiativ 2B i NIT) samt journalba-
sisstruktur (initiativ 2C i NIT) 

• Søge at afdække indbyrdes forskelligheder og ligheder imellem amtslige EPJ datamo-
deller 

• Søge at påvise konsekvenser af inkompatible datamodeller samt at præcisere behovet 
for en fælles begrebsmodel 

 
3. Etablere netværksdannelse, vidensudveksling og dialog imellem de forskellige EPJ udvik-

lingsprojekter, beslutningstagere i sygehusvæsenet og de centrale sundhedsmyndigheder, 
bl.a. ved hjælp af workshops  

 
4. Sikre en vidensoverførsel af strategiske EPJ erfaringer fra de øvrige nordiske lande til 

Danmark 
 
5. Formidle resultaterne til alle interessegrupper i det danske sundhedsvæsen 
 
 

Figur 1. EPJ-Observatoriets indplacering og funktion for EPJ udviklingen i det danske sundhedsvæsen 
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2.3. EPJ-Observatoriets organisation 
EPJ-Observatoriet udgøres af partnerne 
  
• Aalborg Universitet (AAU) 
• Center for Sundheds-telematik (CFST) 
• DSI • Institut for Sundhedsvæsen (DSI)  
• MEDIQ 
 
som alle er deltagere i V-CHI (Virtuelt Center for Sundhedsinformatik). V-CHI5 (www.v-
chi.dk) er en paraplyorganisation for en række organisationer, der arbejder aktivt med forsk-
ning og udvikling inden for sundhedsinformatik. 
 
Ansvarsfordelingen i EPJ-Observatoriets hovedaktiviteter er følgende: 
• Karakteristik og vurdering af EPJ datamodeller: Center for Sundheds-telematik 
• Kortlægning og analyse af EPJ projekter i det danske sygehusvæsen: Aalborg Universitet 
• Vidensoverførsel fra Nordiske EPJ projekter: DSI 
• Projektledelse og formidling: MEDIQ 

2.4. Anvendte arbejdsmetoder 
Her anføres de overordnede metoder, som har været anvendt. Resultaterne findes i kapitel 3 
og 4. 
 
I kortlægningen af EPJ projekter i det danske sygehusvæsen har der primært været anvendt en 
internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført i tre trin. 
1. I første trin udsendtes spørgeskemaer til alle landets amtsforvaltninger, sygehusledelser og 

afdelingsledelser i sygehusvæsenet. Denne del af undersøgelsen havde som primært for-
mål at identificere EPJ projekter i drift, under etablering eller planlægning 

 
2. I andet trin udsendtes et omfattende spørgeskema til de identificerede EPJ projekter 
 
3. Tredje trin var en afholdelse af en fælles workshop for repræsentanter fra udvalgte EPJ 

projekter 
 
Et af hovedprincipperne i den årligt tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse vil være at 
spørge til status for en række EPJ forhold samt til respondenternes forventning til status for 
selv samme forhold et år ud i fremtiden. På den måde vil det blive muligt efter 2 års observa-
tioner at sammenligne det sidste (2002) års status med forrige (2001) års forventninger. Her-
ved vil man dels kunne kortlægge forventnings- og erfaringsprofilerne og dels om der hen-
over en tidsperiode sker væsentlige skred i disse profiler. Efterfølgende interviews vil kunne 
afdække årsagerne til sådanne skred. Det ligger i sagens natur, at denne statusrapport kun har 
data fra et år, der dækker hele det danske sygehusvæsen, og derfor kan denne type analyse 
ikke udføres i denne rapport, men først til næste år. 
 
Analysen af EPJ datamodeller har været besværliggjort af, at der dels har været væsentlige 
forskelle i de udvalgte modellers formål, dels at modellerne er dokumenteret på baggrund af 
forskellige metoder, og dels at modellerne har udviklet sig løbende i observationsperioden . 
For en mere detaljeret gennemgang af de udvalgte projekter og modeller, se kapitel 4. Proces-
sen i analysearbejdet har været følgende: 
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1. EPJ-Observatoriet har gennemgået fire udvalgte datamodeller:  
 
• Domæne Objekt Model (DOM) fra Århus Amt 
• Standardiseret Udveksling af Patientdata (SUP) fra Vejle og Viborg Amter 
• Distributed Health Environment (DHE) fra H:S 
• Grundstruktur for udveksling af oplysninger i elektronisk patientjournal af Sundheds-

styrelsen 
 

2. EPJ-Observatoriet har afholdt workshops med repræsentanter fra de 4 projekter hver for 
sig 

 
3. Afholdelse af en fælles workshop med deltagelse af repræsentanter fra projekterne samt 

Sundhedsstyrelsen 
 
4. Beskrivelse og vurdering af modellerne. 

2.5. Centrale begreber 
I rapporten skelnes mellem termerne EPJ, EPJ system og EPJ projekt. EPJ står for elektronisk 
patientjournal. EPJ er en væsentlig samling af journaldata for en patient. Et EPJ system er et 
IT system, der kan håndtere EPJ’er. Et EPJ projekt er et projekt, der vedrører planlægning, 
etablering eller drift at et eller flere EPJ systemer på en afdeling, et sygehus eller et helt amt. 
 
En ordliste over hyppigt anvendte forkortelser i rapporten kan findes i kapitel 6. 

2.6. Læsevejledning 
Denne rapports faglige indhold fordeler sig primært i tre dele: 
• Kapitel 3, der vedrører en kortlægning af EPJ i det danske sygehusvæsen 
• Kapitel 4, der vedrører EPJ datamodellering 
• Kapitel 5, der peger på en række tendenser og giver anbefalinger 
  
Kapitel 3 kræver ikke nogen særlig sundhedsinformatisk indsigt af læserne, hvorimod dele af 
kapitel 4 om datamodellering i høj grad gør det. Imidlertid opsummeres tendenser og anbefa-
linger fra kapitel 4 i en lettere tilgængelig form i kapitel 5 – sammen med resultaterne fra ka-
pitel 3 (kortlægningsdelen).  

2.7. Tak 
EPJ Observatoriet siger tak for de mange, konstruktive og ofte omfattende bidrag, som er 
modtaget i forbindelse med udførelsen af det arbejde, som ligger bag denne rapport. 
En særlig tak rettes til: 
• Sundhedsministeriet for økonomisk støtte til projektet, 
• repræsentanter fra de EPJ modelleringsprojekter (Sundhedsstyrelsens EPJ Grundstruktur, 

Århus Amts EPJ projekt, SUP projektet samt H:S’ Integrationsprojekt) som EPJ-
Observatoriet har haft et særligt fokus på, 

• sundhedsinformatiker og sygeplejerske Margit Kristensen for vigtige bidrag til rapportens 
afdækning af sygehuspersonales ”forandringsparathed” i forbindelse med indførelse af 
EPJ, 

• sekretær Jennie Søderberg for korrektur og lay-out. 
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3. Kortlægning af EPJ  i det danske sygehusvæsen 
Formålet med EPJ-Observatoriets erfaringsindsamling er at kortlægge den danske EPJ udvik-
ling, særligt for at: 
• Afdække EPJ’s udbredelsesgrad- og hastighed 
• Afdække EPJ interessenternes erfaringer 
• Påvise og vurdere vigtige faktorer, der fremmer udbredelsen og anvendelsen af EPJ 
• Påvise og vurdere generelle barrierer mod EPJ 
• Vurdere udvalgte EPJ projekter 
 
Erfaringsindsamlingen er baseret på 2 spørgeskemaundersøgelser, udvalgte interviews samt 
en workshop med repræsentanter fra 11 udvalgte EPJ projekter.  
 
Den første spørgeskemaundersøgelse, som i det følgende benævnes ”1. bølge”, blev rettet til 
samtlige ledelser på amtsforvaltningsniveau (inklusive H:S), sygehusniveau samt klinisk afde-
lingsniveau. Undersøgelsen blev gennemført i tidsrummet februar-marts 2001. I tabel 1 er an-
ført antallet af respondenter og svar. Formålet med denne undersøgelse var dels at identificere 
EPJ projekter, dels at spørge til en række mere generelle forhold om  IT. Spørgeskemaerne til 
amts- og sygehusniveauerne rummede spørgsmål vedrørende: 
• IT strategi  
• IT infrastruktur og systemer 
• Internet adgang 
• Budgetter i forbindelse med IT drift og udvikling 
• EPJ sengedækning/projekter 
• Bruger IT kompetence og uddannelses forhold 
• Forventninger til/barrierer i f.m. etablering og drift af EPJ 
 
Hvorimod spørgeskemaerne til afdelingsledelserne var betydeligt kortere og rummede kun en 
delmængde af spørgsmålene til amts- og sygehusledelserne.   

 

 
Henvendelse 

til Svar fra Svarprocent 
1. bølge    
Amter og H:S 15 12 80% 
Sygehusledelser 100 53 53% 
Afdelingsledelser 657 443 67% 
2. bølge    
EPJ projektrepræsentanter 52 26 50% 

Tabel 1. 1. og 2. bølge spørgeskemaundersøgelsens omfang 

 
På baggrund af de indsendte svar fra 1. bølge undersøgelsen identificeredes 52 EPJ projekter. 
Repræsentanter fra disse projekter fik tilsendt et spørgeskema, der i det følgende benævnes 
”2. bølge”. Denne del af undersøgelsen blev gennemført i perioden marts – maj 2001 og spør-
geskemaet vedrørte: 
• EPJ karakteristika - dækning, leverandør, status, budget, volumen 
• Organisation og kompetence - arbejdsgang analyse, uddannelsesforhold og forandringspa-

rathed 
• Gevinster og barrierer – forventede og erfarede nytteværdi, gevinster samt barrierer 
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I de følgende afsnit præsenteres hovedresultaterne fra disse spørgeskemaundersøgelser. 

3.1. Amtslige IT strategier 
I EPJ-Observatoriets Statusrapport 2000 påvistes vigtigheden af ledelsesengagement på alle 
niveauer i forbindelse med indførelse af EPJ. I dette års spørgeskemaundersøgelse spurgte 
EPJ-Observatoriet, om de enkelte amter havde en IT strategi. Hvis dette var tilfældet spurgtes 
respondenterne fra sygehus- og afdelingsledelserne, om de anså denne strategi for relevant. 
 
Af de 12 amter, der svarer på spørgsmålet ”Har dit amt en overordnet IT strategi?”, svarer de 
elleve ja og én svarer nej. 

Figur 2. Udgivelsesår for amtslige IT strategier (n = 11) 

 
Det fremgår af Figur 2, at fremkomsten af amtslige IT strategier har fundet sted siden midten 
af 90’erne, men at der selv i dag ikke findes IT strategier i alle amter.  Hos de amter, der har 
en IT strategi, kan man af nedenstående tabel se, at disse strategier typisk ajourføres med 2 til 
3 års mellemrum. 
 

Antal af udgivelses år for 
amtslige IT strategier IT strategien opdateres i 

 Udgivelsesår for IT strategi 2001 2002 2003 Løbende (Tom) 
Hoved-

total 
 1995 2     2 
 1996 1    1 2 
 1997  1  1 1 3 
 1999  1    1 
 2000  1   1 2 
 2001   1   1 
 Hovedtotal 3 3 1 1 3 11 

Tabel 2. Viser strategiernes oprettelsesår samt planlagt tidspunkt for opdatering 
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På spørgsmålet ”Har dit amt en overordnet IT strategi” til sygehus- og afdelingsledelser, ses 
følgende  svarfordeling i nedenstående figur. 
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Figur 3. Svar fra sygehusledelser (n=48) og afdelingsledelser (n=426) til spørgsmålet : Har dit amt en overordnet 

IT strategi? 

 
Af de sygehus- og afdelingsledelser, der svarer ja til, at deres respektive amter har en overord-
net IT strategi, er deres vurdering af, om den har betydning for respondentens sygehus/afde-
ling er vist i nedenstående figur. 
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Figur 4. Hvis dit amt har en IT strategi, har den betydning for din enhed? (Sygehusledelser n=42, afdelingsledel-

ser n= 330) 
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I forbindelse med fremkomsten af de amtslige IT strategier er fokus på IT drift blevet supple-
ret med IT udvikling i amterne. EPJ-Observatoriet har derfor spurgt amtsforvaltningerne om, 
hvorledes denne IT udviklingskompetence organiseres, se nedenstående tabel. 
 

 IT udviklingsorganisationens indplacering Antal 
 Udelukkende  indplaceret på amtsforvaltningsniveau 0 
 Overvejende indplaceret på amtsforvaltningsniveau 6 
 Udelukkende indplaceret på sygehusniveau 1 
 Overvejende indplaceret på sygehusniveau 0 
 Andet 2 

Tabel 3. Angivelse af indplaceringen af IT udviklingskompetence i sygehusvæsenet 

 
Det er EPJ-Observatoriets vurdering, at der er kommet en højere grad af topstyring indenfor 
amternes IT udvikling, uden at bundstyringen er blevet svækket af den grund. Dette kommer 
bl.a. til udtryk i form af amtsforvaltningernes IT strategilægning, der har fundet sted siden 
midten af 90-erne.  Der er ydermere en tendens til, at amterne etablerer IT udviklingskompe-
tence på amtsforvaltningsniveau samtidigt med, at vigtigheden af en godt samspil mellem af-
delings-, sygehus- og amtsforvaltningsniveauerne i forbindelse med IT udviklingsprojekter er 
betonet.  Balancen imellem topstyring og bundstyring er således hårfin og dynamisk. Tilsyne-
ladende håndteres denne balance i store træk tilfredsstillende, eftersom både afdelings- og sy-
gehusniveauerne anser de amtslige IT strategier for at have betydning for dem selv. 

3.2. Internetadgang 
Afdelings- og sygehusledelser samt amtsforvaltningerne er blevet spurgt om de forskellige 
personalegruppers adgangsmuligheder til Internettet i deres arbejde.  
 
Figur 5 viser afdelingsledelsernes adgangsforhold. 
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Figur 5. Afdelingsledelsernes adgangsmuligheder til Internet på sygehus 
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Ifølge respondenterne fra afdelings-, sygehusledelser og amtsforvaltningerne er adgangsfor-
holdene samstemmende høje. Over 90% vurderer, at der er fri adgang for afdelingsledelserne 
til Internet.  
 
Figur 6 viser tilsvarende lægegruppens adgangsforhold til Internet på sygehuse. Her er der 
fortsat tale om en høj grad af adgang, men de tre respondentgrupper er ikke helt samstem-
mende længere.  
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Figur 6. Lægegruppens adgangsmuligheder til Internet på sygehuse 

 
Samme tendens ses for sygeplejegruppens adgangsmuligheder. Disse er fortsat høje, men la-
vere end lægegruppens og afdelingsledelserne, og de tre respondentgrupper er fortsat ikke helt 
samstemmende. 
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Figur 7. Sygeplejegruppens adgangsmuligheder til Internet på sygehuse 
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Formodentligt er årsagen til, at amtsforvaltningernes vurdering af læge- og sygeplejegruppens 
adgangsforhold er lavere end de to andre respondentgrupper, at internetadgangsforholdene i 
overvejende grad er et anliggende, som det enkelte sygehus styrer.  
 
Det er EPJ-Observatoriets vurdering, at stort set alle danske sygehuse i dag er ”koblet på” In-
ternet. Ifølge de tre respondentgrupper har afdelingsledelser, lægegruppen og sygeplejegrup-
pen adgang til Internet på deres arbejde. Om denne opkoblingsmulighed er tilfredsstillende 
(f.eks. korte svartider) eller om den har arbejdsmæssige konsekvenser, siger undersøgelsen 
ikke noget om. 

3.3. PC Infrastruktur med og uden EPJ i drift 
EPJ-Observatoriet har spurgt til en række områder vedrørende sygehusenes IT infrastruktur, 
herunder særligt forekomsten af PC’ere på afdelingerne. Tabel 4 er lavet på baggrund af afde-
lingsledelsernes besvarelser. 
 

 Afdelinger med 
Antal afde-

linger 
% afdelin-

ger 

Antal 
PC’er per 

ansat 

Antal 
PC’er per 

seng 

Antal an-
satte per 

seng 
 EPJ drift 56 13% 0,35 0,97 2,77 
 EPJ under etablering 18 4% 0,31 0,80 2,54 
 EPJ under planlægning 57 13% 0,31 0,79 2,51 
 Ingen EPJ i drift, under etab- 
 lering eller planlægning 313 70% 0,26 0,67 2,60 
 Alle afdelinger 444 100% 0,29 0,75 2,56 

Tabel 4. Antal afdelinger med EPJ i drift, etablering eller planlægning. 

 
Tabel 4 viser, at 56 afdelinger ud af 444 ifølge eget udsagn har EPJ i drift, 18 afdelinger har 
EPJ under etablering og 57 afdelinger er involveret i planlægning af indførelse af EPJ. Disse 
tal bør tages med visse forbehold, blandt andet fordi: 
• En afdeling med EPJ i drift ikke nødvendigvis har hele afdelingen dækket af EPJ. Måske 

er det kun en del af afdelingen, f.eks. ambulatoriet, der er dækket med EPJ 
• Det må antages, at der er forskelle i opfattelsen af, hvad EPJ egentligt er. Nogen afdelin-

ger kunne anse en lokal klinisk database eller et epikrisemodul i et PAS system for at være 
en EPJ 

 
Man må derfor antage, at disse tal er i overkanten af det reelle (se i øvrigt afsnit 3.4). Med dis-
se forbehold er det interessant at se, at forholdet ”Antal PC’er per ansat” og ”Antal PC’er per 
seng” blot vokser fra ca. 4 medarbejdere per PC til ca. 3 medarbejdere per PC, når man sam-
menligner afdelinger uden EPJ med afdelinger med EPJ i drift. 

3.4. EPJ udbredelse 
EPJ-Observatoriet har valgt ”antal senge dækket af EPJ” som det primære mål for EPJ udbre-
delsen i sygehusvæsenet. Det er en grov indikator, som ikke bør stå alene. På den anden side 
er den anvendt i andre undersøgelser og er umiddelbart let at forstå. 
 
EPJ-Observatoriet har spurgt de tre respondentgrupper: afdelings-, sygehusledelser og amts-
forvaltningerne om antal senge dækket af EPJ. Tilbagemeldingerne er vist i tabel 5. 
 
 



EPJ-Observatoriet                                                                                                                                                                       Statusrapport 2001 

  
 Side 21 

 
 Resultat af EPJ-observatoriets undersøgelse primo 2001 
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Bornholms Amt 170       170 0 0% 23 0 0% 
Frederiksborg 
Amt 1262 1262 63 5% 60 0 0% 691 172 25% 
Fyns Amt  1956 1920 207 11% 1949 188 10% 1864 391 21% 
H:S 3716       2050 0 0% 3667 0 0% 
Københavns Amt 2747       717 0 0% 2198 30 1% 
Nordjyllands Amt 1907 1500 15 1% 1605 26 2% 1427 72 5% 
Ribe Amt 847 876 61 7% 153 0 0% 762 15 2% 
Ringkøbing Amt  793       484 0 0% 602 0 0% 
Roskilde Amt 1002 825 0 0% 925 30 3% 507 70 14% 
Storstrøms Amt  558       140 0 0% 538 0 0% 
Sønderjyllands 
Amt 928 900 27 3%       495 40 8% 
Vejle Amt 1478 1551 279 18% 575 86 15% 776 410 53% 
Vestsjællands Amt 938       506 0 0% 857 34 4% 
Viborg Amt 804 890 445 50% 538 309 57% 734 359 49% 
Århus Amt 2237 2200 0 0% 1717 570 33% 2002 145 7% 
Total 21343 11924 1098   11589 1209   17143 1738   
% sengepladser af 
besvarelser   100%  9% 

  
100%   10% 

     
100%   10% 

% af totale senge-
pladser i Danmark   56%   5% 54%   6% 80%   8% 

Tabel 5. Antal senge dækket af EPJ ifølge amtsforvaltninger, sygehusledelser og afdelingsledelser.*) stammer 
fra amternes løn og personalekontor nov. 2000 - feb. 2001, indsamlet af Dagens Medicin og offentliggjort 5/4-

2001 

 
Eftersom ikke alle respondenter inden for de tre grupper har svaret, har det været nødvendigt 
fra anden side at finde det totale antal senge i hele den offentlige danske sygehussektor. Disse 
tal er vist i  den 2. kolonne fra venstre. Det samlede antal senge på i alt 21343 er anvendt til 
efterfølgende at beregne den samlede dækningsprocent af ”EPJ dækkede” senge i Danmark i 
tabellens nederste række baseret på besvarelserne fra de tre respondentgrupper. 
 
Følgende skal fremhæves fra tabel 5: Ifølge de amtsforvaltninger der svarer på spørgsmålet 
om antal EPJ dækkede senge, ses det, at dækningsgraden er 9% blandt dem, der svarer. Hvis 
man antager, at de, der ikke svarer ej heller har EPJ dækkede senge, falder den samlede, nati-
onale EPJ dækningsprocent til 5%. Derudover er variationen betragtelig i amtsforvaltnings-
gruppen med Viborg Amt som klart højest med 50 % fulgt af Vejle Amt på 18%. 
 
Sammenligner man på tværs af de tre respondentgrupper, ses flere ting. For det første ses, at 
den nationale dækningsgrad er stigende ifølge sygehusgruppen (6%) og afdelingsgruppen 
(8%). En sikker forklaring kan ikke gives i denne undersøgelse, men det skyldes formentligt 
en kombination af flere faktorer: 
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• Man må antage, at sygehusledelserne og i endnu mere udtalt grad amtsforvaltningerne ik-
ke altid har kendskab til mindre EPJ installationer i modsætning til de berørte afdelingsle-
delser. 

• Der er nok en tendens til blandt afdelingsledelserne at sætte deres dækningsprocenter for 
højt. Man må formode, at de i et vist omfang inkluderer ikke-EPJ systemer til at være EPJ 
systemer i undersøgelse. Tager man f.eks. tallene fra Fyns Amt, ser man, at stort set alle 
afdelingsledelser i amtet svarer på EPJ sengedækningsspørgsmålet, og man ser, at ifølge 
afdelingsledelserne er dækningsprocenten næsten dobbelt så stor som ifølge amtsforvalt-
ningen, hvorimod der er god overensstemmelse imellem sygehusledelserne og amtsfor-
valtningsniveauet. Der er en tendens til det samme for Vejle Amts vedkommende, hvor-
imod det ikke er tilfældet i Viborg Amt, hvor der er god overensstemmelse imellem de tre 
respondentgrupper. 
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Bornholms Amt 170       
Frederiksborg Amt 1262 1200 48 4% 
Fyns Amt  1956 1956 176 9% 
H:S 3716       
Københavns Amt 2747 2600 52 2% 
Nordjyllands Amt 1907 2100 105 5% 
Ribe Amt 847 929 65 7% 
Ringkøbing Amt  793       
Roskilde Amt 1002 833 50 6% 
Storstrøms Amt  558       
Sønderjyllands Amt 928 1067 32 3% 
Vejle Amt 1478 1400 350 25% 
Vestsjællands Amt 938       
Viborg Amt 804 984 374 38% 
Århus Amt 2237       
Total 21343 13068 1252   
% sengepladser af  
besvarelser         100%   10% 
% af totale sengepladser i 
Danmark   61%   6% 

Tabel 6. Viser resultaterne fra  Amtsrådsforeningens undersøgelse gennemført i december 2000 - januar 2001*) 
stammer fra amternes løn og personalekontor nov. 2000 - feb. 2001, indsamlet af Dagens Medicin og offentlig-

gjort 5/4-2001 

 
Sammenligner man EPJ-Observatoriets undersøgelse med en tilsvarende undersøgelse, som 
Amtsrådsforeningen gennemførte omkring sidste årsskifte (se tabel 6), ses en god overens-
stemmelse imellem de to undersøgelser. 
 
Hvad var så den nationale EPJ sengedækningsprocent, da disse undersøgelser fandt sted? Tal-
let må antages at ligge imellem 5 og 10%. Hvis man antager, at de respondenter, der svarer på 
denne del af undersøgelsen, ikke er overrepræsenterede hvad angår EPJ-dækkede senge, så er 
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dæknings-procenten nærmere 10 end 5 %. Men det forholder sig sandsynligvis omvendt. De, 
der ikke svarer på dette spørgsmål, har formodentligt ikke EPJ. Det er EPJ-Observatoriets 
vurdering, at forholder det sig således, ligger dækningsgraden nærmere 5%. 

3.5. Økonomi til IT drift og nyinvesteringer 
EPJ-Observatoriet har søgt at afdække de budgetterede udgifter i forbindelse med IT drift, IT 
investeringer samt IT udviklingsprojekter. Spørgsmål herom er blevet rettet til henholdsvis 
amtsforvaltningerne og sygehusledelserne.  
 
Respondenterne er blevet bedt om at besvare følgende:  
1. Hvor store beløb har dit sygehus/amt i 2001 afsat til Sygehus-IT drift (løn til IT personale, 

udstyr, licensaftaler etc.) 
2. Hvilket beløb er afsat til investering i IT infrastruktur på dit sygehus/amt i 2001 (PC-ere, 

kabling, servere, indkøb af standardsoftware o.l.)? 
3. Hvilket beløb har dit sygehus/amt afsat til andre IT udviklings- og implementeringspro-

jekter i 2001? 
 
Resultaterne fremgår af tabel 7 hvor beløbene fra det andet og tredje spørgsmål er summeret 
og kaldes samlet for IT nyinvesteringer. 
 
Respondentgruppe Amtsfor-

valtninger 
Sygehuse 

Antal respondenter 8 40 
Samlet driftsbudget/mill. Kr. 19725 17443 
IT driftsbudget/mill. Kr. 194 245 
IT nyinvesteringer/mill. Kr. 65 54 
Ratio IT drift/samlet omsætning 0,98% 1,41% 
Ratio IT nyinvesteringer/samlet omsætning 0,33% 0,31% 
Ratio IT drift & IT nyinvesteringer/samlet omsætning 1,31% 1,72% 
Tabel 7. Budgetterede udgifter til IT drift, -investering samt -projekter iflg. amtsforvaltninger og sygehusledelser 

 
Forholdet mellem udgifter til IT drift og samlet drift er knapt 50% større i sygehusrespon-
dentgruppen sammenlignet med amtsforvaltningsrespondentgruppen, hvorimod den tilsvaren-
de ratio for IT investeringer og IT udviklingsprojekter er nogenlunde ens. Dette kan skyldes, 
at midler til IT investeringer og IT projekter helt overvejende afgøres på amtsforvaltningsni-
veau, hvorimod sygehus IT driftsbudgetteringen i højere grad fastlægges ude på sygehusni-
veau. 
 
Tallene viser, at de direkte IT relaterede udgifter i forhold til sygehusenes samlede omsætning 
ligger under 2%. Derimod inkluderer dette tal ikke udgifter i forbindelse med f.eks. persona-
leefteruddannelse i anvendelse af IT eller de organisatoriske ressourcer, der skal tilvejebringes 
ved indførelse af  f.eks. EPJ systemer. Hvor store de sidstnævnte tal er belyses ikke i denne 
undersøgelse. 
 
Det er et interessant spørgsmål, om det overhovedet giver mening at sammenligne IT relate-
rede udgifter i forhold til samlet omsætning med tilsvarende tal fra udenlandske undersøgel-
ser. Dette er  vanskeligt, og der foreligger ikke dokumenterede undersøgelser, der kan belyse 
disse ting ordentligt. I en artikel af Kuhn6 anføres det, at man fra undersøgelser udført i 1998 i 
Europa har fundet frem til, at man i finanssektoren anvender gennemsnitligt 5000$ per ansat 
om året til IT relaterede udgifter, og at de tilsvarende tal for detailhandlen og sundhedsvæse-
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net er henholdsvis 1500$ og 400$. Disse tal antyder klart, at sundhedsvæsenet ifølge denne 
undersøgelse underfinansieres på IT området i forhold til de andre to sektorer. Hvis man på 
baggrund af tallene i tabel 7 søger at beregne det antal kr., der gennemsnitligt anvendes til IT 
drift og IT nyinvesteringer per medarbejder i sygehusvæsenet kommer man frem til 6 - 8000 
kr. per medarbejder per år. Selv om man skal være forsigtig med at sammenligne tallene fra 
de forskellige undersøgelser, tegner der sig et billede af, at sygehusvæsenet sandsynligvis lig-
ger væsentligt under andre sektorers udgifter i forbindelse med IT set i forhold til den samlede 
omsætning.  

3.6. Organisationsforandringer og EPJ kompetenceudvikling 

3.6.1. Analyser af arbejdsgange 
Analyser af arbejdsgange har stået højt på dagsordenen i mange EPJ-projekter. Arbejdsgangs-
analyser er samtidig en essentiel del af forskellige systemudviklingsmetoder. For at sikre en 
optimal udnyttelse af analyserne er det imidlertid vigtigt, at de støtter sig til et metodologisk 
grundlag, der gør, at de væsentligste aspekter bliver berørt, og at det sker i en form, så resulta-
terne passer sammen med den videre systemudviklingsmetode. I spørgeskemaet til de mest 
fremtrædende projekter har EPJ-Observatoriet derfor spurgt til hvilke elementer, der hoved-
sageligt har været arbejdet med. Svarmulighederne var: 
• Processer frem for arbejdsgange 
• Samarbejdsmodeller, hvori IT indgår 
• Omstillingsparathed, læring, vidensdeling og uddelegering 
• Kvalitetssikring – kvalitetsledelse 
• Kvalitetssikring udfra en standardmodel (fx certificering/akkreditering) 
• Medicinsk teknologivurdering 
• Objekter, klasser og relationer 
• Afdelingens egen model 
 
Hvis man i det pågældende projekt har arbejdet ud fra en bestemt metode vil det meget klart 
fremgå, hvor man ville sætte sit kryds. Hvis man ikke har arbejdet ud fra en bestemt metode, 
vil det være mest sandsynligt, at man vælger flere muligheder eller undlader at vælge nogen. 
Har man f.eks. arbejdet stringent ud fra en Business Process Reengineering (BPR) tilgang, 
ville man have tilkendegivet, at man arbejdede med processer frem for arbejdsgange. Omstil-
lingsparathed, læring, vidensdeling og uddelegering er typiske nøgleord fra en organisatorisk 
lærings tilgang. Objekter, Klasser og relationer er hovedelementerne i Unified Modelling 
Language (UML) tilgangen.  
 
Svarene på spørgsmålet: Hvordan har I arbejdet med overgangen fra de nuværende arbejds-
gange til nye arbejdsgange i forbindelse med udvikling/indførelse af EPJ? er vist i figur 8. 
Svarene tyder på, at der ikke altid er anvendt en bestemt metodisk tilgang til 
arbejdsgangsanalyserne, men at de er foretaget på et mere pragmatisk grundlag.  
 
Mange projekter har anvendt elementer fra BPR tilgangen og denne tankegang har også haft 
en stor udbredelse, bl.a. i mange konsulentvirksomheder. Der er dog intet, der tyder på, at 
denne metode skulle have særlige fortrin i analysen af arbejdsgange med henblik på udvikling 
af et EPJ-system. Man kunne tro, at det store arbejde, der er foregået på mange afdelinger i 
forbindelse med kvalitetssikring, ville kunne anvendes i analysen af arbejdsgange, men det er 
der ikke noget klart billede af. Det kan også undre, at den omfattende model, der eksisterer for 
medicinsk teknologivurdering (MTV), tilsyneladende ikke har dannet basis for analyser af 
arbejdsgange. 
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  1        ja 
  2  ja ja ja    ja 
  3         
  4   ja    ja ja 
  5  ja       
  6 ja        
  7    ja    ja 
  8 ja ja       
  9 ja        
10         
11       ja ja 
12 ja  ja ja     
13 ja  ja      
14  ja ja ja     
15        ja 
16 ja        
17   ja     ja 
18 ja   ja     
19 ja ja  ja     
20        ja 
21  ja      ja 
22       ja  
Sum 8 6 6 6 0 0 3 9 

Figur 8. Fordelingen af svar på spørgsmålet: Hvordan har I arbejdet med overgangen fra de nuværende arbejds-
gange til nye arbejdsgange i forbindelse med udvikling/indførelse af EPJ? 

3.6.2. Personalets forandringsparathed     
Personalets forandringsparathed i forbindelse med indførelse af informationssystemer i sund-
hedssektoren er et andet tema, EPJ-Observatoriet har været interesseret i at undersøge. 
 
Det at være mere eller mindre parat til forandringer, afhænger af flere forskellige aspekter7. 
Disse aspekter kan inddeles i 4 hovedområder, som vedrører følgende: 
1) Medarbejdernes kendskab til organisationens målsætning og deres fornemmelse af at ar-

bejde sammen og hen imod fælles mål (at stå sammen og have fælles sigte med arbejdet) 
2) Medarbejdernes kendskab til det informationssystem, man ønsker at indføre, og om med-

arbejderne er enige i, at det er en god ide og nødvendigt at indføre informationssystemet 
af hensyn til det daglige arbejde og - dermed - opfyldelse af organisationens mål 

3) Medarbejdernes holdning til at skulle gennemføre de forandringer, der er knyttet til indfø-
relse af det pågældende informationssystem 

4) Medarbejdernes tillid til, at deres ledelse magter implementeringsopgaven 
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Om personalet i (f.eks.) en afdeling er forandringsparat eller ej kan således sandsynligvis ikke 
vurderes, så man entydigt får svaret ’ja’ eller svaret ’nej’. Forandringsparathed skal nærmere 
betragtes som en kompleks sammensætning af en række aspekter, hvor det er personalets 
holdninger til de forskellige aspekter, der vil være interessante og nødvendige at afdække og 
gå i dialog om, for at opnå den bedste forberedelse af personalet til at tage det nye informati-
onssystem i brug. At vurdere forandringsparathed i en organisation kan således være ét af fle-
re ledelsesværktøjer i planlægningen af implementeringen. 
 
Der har de seneste par år på Aalborg Universitet været arbejdet med udvikling af et spørge-
skema til støtte i forbindelse med vurdering af forandringsparathed. Spørgeskemaet er i ud-
viklingsforløbet blevet brugt i 4 sengeafdelinger, og er nu ved at befinde sig i en form, der gør 
det generelt anvendeligt med få tilpasninger til den konkrete afdeling, der måtte ønske af bru-
ge skemaet.  
 
Det har ligget udenfor EPJ-Observatoriets ressourcer at kunne anvende spørgeskemaet. For 
alligevel at få en pejling på, om forandringsparathed overhovedet er noget, der bliver taget fat 
på i forbindelse med implementering af informationssystemer, har EPJ-Observatoriet i stedet 
valgt at spørge mere overordnet til, hvorvidt de 4 ovenfor nævnte hovedområder er noget, der 
er blevet/bliver diskuteret i de afdelinger, der er i færd med implementering. På grund af for-
holdsvis få svar, kan man udelukkende betragte besvarelserne som tendenser (se Figur 9). Det 
ser dog ud til, at den største strukturerede dialog i personalegruppen finder sted indenfor ho-
vedområderne ’målsætninger’ og ’behov for det pågældende informationssystem’, og at der er 
en mere eller mindre ustruktureret dialog om personalets holdning til forandringer, der er 
knyttet til informationssystemet, og til hvorvidt personalet mener, ledelsen magter implemen-
teringsopgaven. 

Figur 9. Fordeling af svar vedr. dialog om relevante temaer, afspejlende forandringsparathed blandt personalet 

3.6.3. Uddannelse af EPJ brugere 
I forbindelse med implementering af et EPJ system er det indlysende, at personalet skal lære 
at betjene systemet. Der kan dog være meget stor forskel på hvad der skal læres, hvordan det 
skal ske og hvor længe det må vare. 
 
I kortlægningen af afdelingernes uddannelsesforhold spørges der til personalets generelle be-
hov for uddannelse i anvendelse af IT. Langt de fleste udtrykker et generelt behov for efter-
uddannelse indenfor IT (84,5%). 
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Af de afdelinger, som ikke mener at have behov for efteruddannelse, er langt de fleste at finde 
blandt dem, som ikke har et EPJ system. Samtidig er der dog en større uafklarethed blandt 
dem, som ikke har et EPJ system. Resultaterne fremgår af tabel 8. 
 

 Har personalet behov for 
efteruddannelse? 

Har afdelin-
gen et EPJ 
projekt? Ja Nej Ved ikke 
Ja 29,1 2,5 0,9 
Nej 53,2 4,7 5,0 
Ved ikke 2,3  2,5 
Total 84,5 7,2 8,3 

Tabel 8. Antallet af afdelinger med EPJ-projekt fordelt efter uddannelsesbehov i procent (n = 444) 

 
Samtidig lader det til, at så snart man overgår til driftsfasen, forsvinder efteruddannelsesbeho-
vet for en del afdelinger. 9 afdelinger med EPJ systemer i drift har således svaret, at man ikke 
har behov for efteruddannelse i anvendelse af IT. De nærmere omstændigheder for disse afde-
linger er ikke undersøgt. Resultatet kan ses i tabel 9. 

 
 Har personalet behov for 

efteruddannelse? 
Status for afdelin-
gens EPJ-projekt Ja Nej Ved ikke 
Drift 34,3 6,7 1,5 
Implementering 13,0 1,0 0 
Planlægning 41,8 1,0 1,0 
Total 89,1 8,7 1,5 

Tabel 9. Antallet af afdelinger med EPJ-projekt fordelt efter uddannelsesbehov i procent (n = 134) 

 
Ser man på uddannelsesbehovet fordelt efter medicinsk speciale viser det sig, at de medicin-
ske afdelinger generelt vurderer uddannelsesbehovet som lidt mindre end de øvrige specialer. 
Der er således 4% af de medicinske afdelinger, der ikke mener at have et efteruddannelsesbe-
hov imod omkring en enkelt procent eller derunder i de øvrige specialer. Fordelingen i øvrigt 
fremgår af tabel 10. 

 
 Har personalet behov for 

efteruddannelse? 
Speciale Ja Nej Ved ikke 
Anæstesi 10,6 0,2 0,2 
Gynækologi 6,1 0,7 0,5 
Kirurgi 18,5 1,4 1,4 
Medicin 29,5 4,1 3,6 
Psykiatri 13,7 0 0,7 
Øre-Næse-Hals 0,2 0 0,2 
Andet 5,9 0,9 1,8 
Total 84,5 7,2 8,3 

Tabel 10. Antallet af afdelinger med efteruddannelsesbehov fordelt efter speciale i procent (n = 444) 
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I kommentarerne til spørgsmålet om behovet for efteruddannelse fremgår det, at der er en stor 
forståelse for at der er tale om en kontinuert proces, hvor behovet ikke umiddelbart forsvin-
der, fordi afdelingen går over til at anvende elektronisk patientjournal. Endvidere betones det 
af flere, at sekretærgruppen er godt med hvad angår anvendelse af systemerne, mens der sta-
dig er et udtalt behov blandt plejepersonalet.  
 
Behovet for efteruddannelse spænder ifølge kommentarerne fra elementære ”tænd & sluk” 
kurser til mere generelle og avancerede sundhedsinformatik kurser. Kommentarerne kommer i 
overvejende grad fra de afdelinger, der mener at have et efteruddannelsesbehov. En enkelt af-
deling hævder dog kort: ”Hele personalet er uddannet i brug af EPJ”. 
 
I undersøgelsen af de specifikke afdelinger, der er nået langt med hensyn til udviklingen af 
EPJ systemer, er der spurgt mere detaljeret til specielle forhold. 
 
De fleste projekter giver 1 dags eller mindre undervisning i betjening af systemet i forbindelse 
med implementeringen. En del har endnu ikke taget endelig stilling til hvor meget undervis-
ning de anser for nødvendigt. Fordelingen er vist i figur 10 nedenfor. 

Figur 10. Undervisningstiden i de forskellige projekter (n = 22) 

 
Drejer det sig om nye personer der kommer til afdelingen på et senere tidspunkt er undervis-
ningen knap så omfattende. Fordelingen er vist i figur 11 nedenfor. 

Figur 11. Antallet af undervisningstimer for nyt personale i de enkelte projekter 
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Undervisningen af brugere foregår langt overvejende i særlige undervisningslokaler. Der er 
således ikke tale om sidemandsoplæring i nævneværdig grad. Fordelingen er vist i figur 12. 

Figur 12. Andel af undervisning der foregår i et særligt undervisningslokale 

 
I flere af projekterne regner man med at skulle efteruddanne brugerne i det system, der er un-
der udarbejdelse. Omfanget af denne efteruddannelse variere dog en del. Et enkelt projekt reg-
ner med at skulle bruge mere end tre dage på efteruddannelse, men de fleste, der planlægger 
efteruddannelse, klarer sig med under en dag. Næsten halvdelen af projekterne har endnu ikke 
planlagt efteruddannelse. Fordelingen er vist i figur 13. 

Figur 13. Antallet af planlagte dages efteruddannelse for brugerne af EPJ systemet  

 
Med undtagelse af et enkelt har alle de 22 projekter en superbrugerfunktion i deres organisati-
on. I projektet uden superbrugerfunktioner benytter man sig af en central IT-koordinator, der 
har en række kontaktpersoner i den enkelte afdelinger. 
 
Den overvejende funktion for superbrugerne er at hjælpe det kliniske personale med proble-
mer i den daglige drift – at give support. Desuden er det typisk at bruge superbrugerne til at 
afvikle den introducerende undervisning i brugen af systemet. 
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I tre af projekterne går man dog et skridt videre og inddrager superbrugerne i videreudviklin-
gen af systemet. Superbrugerne indsamler fejlmeldinger og er med til at formulere krav til sy-
stem-revisioner. 
 
Superbrugerne får som oftest lidt længere uddannelse end de øvrige brugere, typisk den dob-
belte tid (=2 dage). Rekrutteringen af superbrugere sker oftest blandt det kliniske personale. 
Kun i et enkelt tilfælde har superbrugeren en teknisk baggrund. 
 
Som et led i erfaringsindsamlingen har EPJ-Observatoriet interviewet en række personer: Bru-
gere, superbrugere og projektledere, der har deltaget i EPJ projekter. Der er en række fælles-
træk i de udsagn der er fremkommet:  
 
• Uddannelsen af brugerne skal ske tæt på implementeringsprocessen. Der må helst ikke gå 

mere end en måned fra undervisningen har fundet sted til systemet sættes i drift. Hvis der 
går længere tid vil mange for det første glemme hvad de har lært, og for det andet vil de 
miste den motivation, som deltagelse i et undervisningshold kan give. 

• I de tilfælde hvor superbrugerne har været udpeget blandt det kliniske personale, som se-
nere skal anvende journalen, udjævnes det vidensforspring de har fået indenfor et halvt år. 
Typisk får de kommende superbrugere dobbelt så meget undervisning i systemet som de 
øvrige brugere. I starten af implementeringsfasen udfylder disse superbrugere en vigtig 
funktion, men hvis organisationsopbygningen med denne form for superbrugere skal have 
et længere liv skal der ske en ændring med hensyn til kvalifikationsniveau eller funktion 
af superbrugeren. 

• Det har været afgørende for implementeringen, at der har været 24 timers support fra IT 
funktionen i mindst de første 14 dage efter systemet sættes i drift. I flere tilfælde har per-
sonale fra IT-funktionen været fysisk til stede på afdelingen døgnet rundt. Efter de første 
14 dage kan denne support nedtrappes over en periode, men ikke fjernes på en gang. 

• Såfremt det er praktisk muligt er det en fordel at IT-funktionen råder over ekspertise, der 
har dyb indsigt i både de kliniske forhold og de tekniske forhold. Er dette ikke til stede i 
en og samme person, er det nødvendigt at der er hurtig tilgang til begge i den første im-
plementeringsfase, og at den fysiske tilstedeværelse i afdelingen veksler mellem disse to 
personer. 

• Der skal bruges mange ressourcer på at synliggøre projektet og især at synliggøre den 
support der ydes fra IT-funktionen i organisationen. Synligheden medvirker til at skabe 
tryghed blandt brugerne. Personalet skal opleve, at deres som regel høje ansvarsfølelse 
over for det kliniske arbejde vil ikke blive truet på grund af indførelse af et EPJ-system. 

 
Der er kun få projekter der har diskuteret mulighederne for computerstøttet undervisning. I 
Viborg amt har man efterhånden de første erfaringer med denne form for undervisning som 
man har praktiseret siden foråret 2001. 

3.7. Gevinster og barrierer 
Et centralt område for EPJ-Observatoriets erfaringsopsamling har været at få vurderet EPJ’s 
gevinster og barrierer. EPJ-Observatoriet har udviklet en kategorisering af EPJ gevinster og 
barrierer gennem erfaringsindsamlingsanalyserne i 1998 og 1999, som er blevet ført videre i 
uændret form i dette års undersøgelser. EPJ-Observatoriet har således bedt respondenter fra 
sygehusledelserne, amtsforvaltningerne samt fra de identificerede EPJ projekter at udpege de 
væsentligste kategorier indenfor gevinst- og barrieremuligheder. 
 
Tabel 11 viser resultaterne fra gevinstkategoriseringen på de tre forskellige respondentgrup-
per. 
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Gevinstkategorier Sygehuse Amter Projekter 
 % % % 
Bedre patientforløb 16% 8% 6% 
Bedre arbejdsgange 13% 13% 8% 
Bedre kvalitet 13% 29% 10% 
Bedre planlægning 13% 4% 8% 
Bedre datatilgængelighed 10% 8% 15% 
Bedre dokumentation 7% 8% 10% 
Færre fejl 5% 21% 6% 
Bedre kommunikation 5% 0% 6% 
Fællesjournal 4% 4% 7% 
Genbrug af data 4% 0% 6% 
Bedre overblik 4% 0% 6% 
Mere sammenhængende IT 3% 4% 5% 
Bedre forskning 1% 0% 4% 
Bedre standardisering 1% 0% 3% 
Bedre ledelse 0% 0% 1% 
Bedre faglige udviklingsmuligheder 0% 0% 1% 
I alt 100% 100% 100% 

Tabel 11. Gevinster med EPJ set fra sygehusledelserne (n= 53), amtsforvaltningerne (n=12) og EPJ projektleder-
nes  (n= 22) synsvinkler 

 
Tabel 12 viser de tilsvarende barrierekategorier for de tre respondentgrupper 
 
Barrierekategorier  Sygehuse Amter Projekter 
 % % % 
For få ressourcer 25% 15% 19% 
Dårlig integration 19% 19% 20% 
Modstand mod  foran-
dring/faggruppebarrierer 17% 15% 20% 
Manglende standarder 13% 23% 10% 
Manglende IT efteruddannelse 11% 8% 12% 
Utilfredsstillende EPJ systemer 9% 0% 9% 
andet 1 6% 15% 9% 
andet 2 0% 4% 1% 
Ialt 100% 100% 100% 

Tabel 12. Barrierer ved indførelse af EPJ set fra sygehusledelserne (n=53), amtsforvaltningerne (N=12) og EPJ 
projektledernes (N=22) synsvinkler 

3.8. Identificerede EPJ- projekter 
På baggrund af udsendelsen af 1. bølge spørgeskemaundersøgelsen identificeredes i alt 52 
EPJ projekter. Disse projekter er karakteriseret i nedenstående tabel, dels udfra deres udvik-
lingsniveau (i drift, under etablering samt under planlægning) og dels deres organisatoriske 
forankring (er projektet afgrænset til en afdeling, et helt sygehus eller et helt amt?). 
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EPJ forankring I drift Under 

etablering 
Planlægges I alt 

Afdelingsniveau 24 12 1 37   (72%) 
Sygehusniveau 6 4 3 13   (24%) 
Amtsniveau 1 1  2     (4%) 
I alt 31 17 4 52 (100%) 

Tabel 13. De identificerede EPJ projekters udviklingsniveau og organisatoriske forankring 

 
Det ses af tabel 13, at hovedparten af de identificerede EPJ projekter er på afdelingsniveau. 
To EPJ projekter er styret på amtsniveau og det drejer sig om henholdsvis Viborg Amt og 
Aarhus Amt. Når EPJ projekterne i Vejle Amt ikke er kategoriseret som EPJ projekter på 
amtsniveau, skyldes det, at man her primært styrer EPJ projekterne på sygehus- og afdelings-
niveau. 
 
EPJ-Observatoriet sendte spørgeskemaer ud til alle 52 identificerede EPJ projekter og modtog 
besvarelser fra de 26 af dem.  
 
På baggrund af disse besvarelser  samt information, som EPJ Observatoriet har indsamlet fra 
anden side ses en oversigt over væsentlige EPJ projekter i Danmark, der er i drift pr 1/7, i ta-
bel 14. Denne tabel er også at finde på EPJ Observatoriets hjemmeside (www.epj-observa-
toriet.dk/projekter/liste.htm), hvor den opdateres løbende, og hvor der også er information om 
relevante kontaktpersoner på de enkelte projekter. 
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Tabel 14. Danske EPJ projekter i drift pr. 1/7 2001

 
Amt Afdeling/sygehus Projektnavn Leverandør Projekt-

start 

Antal 
Syge-
huse 

Antal 
Afde-
linger 

Antal 
senge 

Anæstesi og operationsafdelingerne 
Afd. på Hillerød/Helsingør /Hørsholm Sygehuse 

Data registreringssystem for anæstesi 
og intensiv terapi Egenudvikling 1998 3  18 

Frederiksborg Gynækologisk Center 
Hillerød/Helsingør Sygehuse Elektronisk Fødejournal SCS Scandihealth 1996 2 2 60 

Fyns Sygehus Fyn i Ærøskøbing, Rudkøbing og  
Svendborg SHIFT-EPJ Mærsk Data 1996 3 4 180 

Psykiatrisk afd.  U  på Sct. Hans Hospital SHEEP IBM 1997 1 1 119 

Børneafdeling på Hvidovre Hospital Elektronisk børnekort journal - EDB og 
Internettet SCS Scandihealth 1997 1 1 12 H:S 

Rigshospitalets Klinik for Para- og Tetraplegi SCIBase Enterprise Systems 1999 1 - - 
Graviditetsklinikken på Steno diabetes center i  
Gentofte EPJ-fase 1 SCS Scandihealth 1997 1 1 40 

Københavns 
Thoraxkir.afd.  R  på Amtssygehuset i Gentofte EPJ-gentofte WM-data 1999 1 1 54 

Nordjylland Thoraxkirurgisk afdeling på Aalborg Sygehus og 
Medicinsk afdeling på Hobro Sygehus IPJ IBM 1999 1 1 40 

Ribe Endokrinologisk  sektion, medicinsk center på 
Centralsygehuset i Esbjerg DADIVOX - Harmoni EOS 1998 1 1 8 

Roskilde Amtssygehuset Roskilde Dialysen CSC Scandihealth  1 1 24 

Sønderjylland EPJ på ortopædkirurgisk afdeling, Aabenraa  
sygehus. EPJ i Aabenraa CSC Scandihealth 2000 1 1 35 

Gynækologi-obstetrik afd. på Horsens sygehus Fødejournalen CSC Scandihealth 1999 1 1 30 
Ortopæd kirurgisk afd. på Kolding og Vejle sygehuse IPJ ortopædkirurgi IBM 1997 2 2 45 
Organ kirurgisk afd. Vejle Sygehus IPJ organkirurgi IBM 2000 1 1 63 Vejle 
Medicinsk og  Gynækologisk  obstetrisk afdelinger  
på Fredericia sygehus Gradia CSC Scandihealth 2000 1 2 - 

Basisjournal for afdelinger på Viborg Amts sygehuse Basisjournal v. 4.1 B-Data 1997 - - - 

Organkirurgisk afdeling på Thisted Sygehus EPJ-organkirurgi (bygger på  basis-
journal v 4.1) B-Data 2001 2 2 30 

Ortopædkirurgisk afdelinger på Thisted-Nykøbing 
Sygehuse 

EPJ-ortopædkirurgi (bygger på  basis-
journal v 4.1) B-Data 2000 2 2 30 

Medicinske afdelinger på Viborg-Kjellerup, Skive og 
Nykøbing Sygehuse 

Medicinsk journal (bygger på basis-
journal v 4.1) B-Data 2000 3 3 239 

Børneafdelingen på Viborg-Kjellerup Sygehus Børnejournal (bygger på basisjournal v 
4.1) B-Data. 1997 3 3 150 

Viborg  
 

Psykiatrisk Sygehus i Viborg og Distrikt psykiatrisk 
Team i  Skive EPJ/VAPS B-Data 1993 1 10 145 

Århus Øjenafdeling på Århus Kommunehospital Elektronisk journalisering af klinisk drift PC-Praxis 1995 1 1 - 
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4. Datamodellering & Integration 

4.1. Fælles begrebsmodel 
Den nationale strategi for IT i sygehusvæsenet (NIT1) slår fast, at IT skal understøtte en effek-
tiv informationsudveksling og kommunikation af patientrelaterede data, således at pati-
entforløb, der går på tværs af institutioner og sektorer, understøttes og bindes sammen. EPJ 
bør således understøtte kommunikation og samarbejde på tværs af afdelinger, sygehuse, amter 
og sektorer. Ligeledes bør elektronisk kommunikation anvendes til at understøtte det sund-
hedsfaglige personales adgang til alle relevante informationer på tværs af systemerne. Det be-
tyder at EPJ bør være integreret med sygehusets øvrige IT-systemer. For at dette skal opnås, 
peger NIT på, at EPJ bør være baseret på: 
 
• en fælles begrebsmodel og 
• fælles principper for dokumentation af patientdata 
  
En forudsætning for, at EPJ kan bidrage til at opfylde de overordnede målsætninger, er en vis 
grad af standardisering. En ensartet strukturering af dataindholdet er en forudsætning for, at 
data kan udveksles og forstås mellem forskellige IT-systemer, at systemer kan integreres, og 
at data kan anvendes til alle relevante formål, herunder klinisk forskning og kvalitetsudvik-
ling. I tillæg til en teknisk infrastruktur som kan transmittere data, er der behov for data-inte-
gration og semantisk integration. Ved dataintegration kan data registreres ét sted og anvendes 
mange steder og i forskellige sammenhænge. Data skal altså kun registreres én gang. Genbrug 
af data uden forvanskning af betydningsindholdet kræver desuden semantisk integration. Se-
mantisk integration betyder, at man forstår og anvender begreber på samme måde på tværs af 
forskellige IT- systemer. Det handler således bl.a. om den sammenhæng - konteksten - som 
informationen relaterer sig til. 
 

 
Figur 14. To systemer kan udveksle data ved at referere til en fælles begrebsmodel – selv om modellerne internt 

I systemerne varierer 

 
Udveksling af information mellem journalsystemer vil dels foregå mellem journalsystemer af 
samme type, dels mellem systemer, der er struktureret på forskellig måde eller forskelligt de-
taljeringsniveau8. Formålet med standardiseringen er at sikre, at udveksling af oplysninger 

System A System B

Fælles begrebsmodel
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sker på en forsvarlig måde og således, at oplysningerne i størst mulig grad kan genanvendes i 
det modtagende system.  
 
Udveksling af oplysninger mellem journalsystemer af samme type skal kunne ske uden at mi-
ste detaljeringsniveauet i informationen. På længere sigt bør dette også kunne opnås ved ud-
veksling af oplysninger mellem systemer af forskellig type. Imidlertid er der også et aktuelt 
behov for at udveksle data mellem systemer af forskellig type – og som evt. bygger på for-
skellige datamodeller eller indeholder forskelligt detaljeringsniveau.  
 
Ved at bruge en fælles reference-model ved udveksling, kan data i nogle tilfælde placeres 
(mappes) mellem systemernes forskellige modeller. I andre tilfælde kan dette ikke gøres uden 
forvanskning af data. I disse tilfælde bør man kunne håndtere data på ustruktureret form (som 
fri tekst), men de kan så ikke viderebearbejdes i det modtagende system.  
 
CEN standarden ”Electronic healthcare record communication - Extended architecture9 peger 
på tre komplementære teknikker til overførsel af et journalindhold, hvor detaljeringsgraden 
varierer mellem EPJ systemer: 
• Standardiseret struktureret information 
• Formålsspecifik struktureret information 
• Summarisk fri tekst 
 
Standardiseret struktureret information er den foretrukne måde at overføre data på, hvor ind-
holdet er struktureret efter en fælles model. Bred og sikker konsensus om modellen opnås 
først efter omhyggelig (og iterativ) validering, men på sigt bør den baseres på nationale og 
evt. internationale standarder. Struktureringen vil på det detaljerede niveau benytte en række 
klassifikationer, specielt SKS. 
 
Formålsspecifik struktureret information kan benyttes for at fastholde et afsendersystems de-
taljeringsniveau, selv om det ikke (endnu) er dækket af den generelle standard. Det kræver 
således bilaterale aftaler, f.eks. rapportering af data til bestemte kliniske databaser, forsk-
ningsprojekter, mv. Ved overførsel til et givet system vil informationen kunne genanvendes 
fuldt ud, mens dette ikke uden videre vil kunne lade sig gøre i andre typer systemer.  
 
Summarisk fri tekst benyttes for at tillade overførsel af information til systemer, der ikke 
håndterer samme detaljeringsgrad i data. Afsendersystemet genererer en tekstuel sammenfat-
ning af informationsindholdet i de underliggende journaldata. En sådan type summarisk in-
formation vil det være vanskeligt at viderebearbejde i det modtagende system, men den vil i 
det mindste kunne læses af en journalbruger. 

4.1.1. Begreber og begrebsrepræsentation 
Et begreb er en tankeenhed som opnås gennem abstraktion af egenskaber som er fælles for 
flere objekter. Det er som regel let at finde typiske repræsentanter (eksempler på) for et be-
greb, men samtidigt findes der ofte grænsetilfælde som kan være svære at placere entydigt 
indenfor eller udenfor et begreb. Det kan derfor være vanskeligt at lave definitioner som en-
tydigt fastlægger et begreb, selv om man kan have en klar idé om hvad kerneindholdet af be-
grebet er. (Prøv f.eks. med begrebet ”elektronisk patientjournal”). Et objekt eller fænomen i 
”virkeligheden” giver ophav til et begreb eller en forestilling. For at kommunikere om disse 
begreber benyttes ord (termer), som således refererer til virkeligheden. 
 
Denne sammenhæng vises i den såkaldte Ogdens triangel10 nedenfor. Et begreb er altså en fo-
restilling om en gruppe referenter, og et begreb har relationer til andre begreber. Et begrebs-
system udgøres af begreber og relationerne mellem dem. For at kommunikere om begrebssy-
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stemer kan det være nyttigt at lave grafiske repræsentationer af  dem – såkaldte begrebs-
modeller. 

Figur 15 Ogdens triangel 

 
En meget benyttet metode til grafisk repræsentation af begrebsmodeller er det såkaldte Uni-
fied Modeling Language (UML). UML fastlægger en række diagramtyper som kan bruges til 
at udtrykke forskellige aspekter af virkeligheden, f.eks. klassediagram, objektdiagram, inter-
aktionsdiagram og tilstandsdiagram. 
 
Med et klassediagram repræsenteres logiske enheder og sammenhængen mellem disse. En 
klasse tegnes som en boks med klassens navn indeni. I kassen kan også listes egenskaber ved 
klasser, såkaldte attributter. Nedenfor er klassen ”Person” vist med tre attributter. 
 

 
En sammenhæng mellem klasser vises med linjer. En type sammenhæng, som vises med fuldt 
optrukne linjer, er ”associationer”. Er associationen retningsbestemt, vises dette med en pile-
spids i den ene ende af linjen.  
 
I figuren nedenfor vises, at en intervention i forhold til en patient (f.eks. at tage en blodprøve) 
kan give et resultat (f.eks. i form af et laboratoriesvar). Kardinaliteten, som er vist med tal ved 
linjens ender, angiver, at der for hver forekomst af intervention findes fra 0 (nul) til mange 
forekomster af resultater. Alle resultater stammer fra en intervention. En generalisering benyt-
tes til at samle egenskaber (attributter og relationer), der er fælles for flere klasser. Figuren 
nedenfor viser et eksempler på en generalisering: Resultat er en generalisering af behandlings- 
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og undersøgelsesresultat. Det betyder også, at behandlings- og undersøgelsesresultat er speci-
aliseringer af Resultat. 

Figur 16. Eksempel på UML diagram med klasser, relationer med kardinalliter, aggregering og komposition 

 
En speciel form for association er såkaldt aggregering, der benyttes til at illustrere, hvordan en 
helhed kan være opbygget af flere dele (f.eks. er byer aggregering af bygninger). Aggrege-
ringen symboliseres med et rudersymbol i den ende af associationen, der grænser op til den 
klasse, der udgør helheden. En speciel "stærk" form for aggregering kaldes en komposition 
(composition). En sådan association anvendes, hvor afhængigheden mellem delen og hel-
heden er så stærk, at delen ikke vil kunne eksistere uden for helheden. Kardinaliteten vil da 
altid være 1 og angives normalt ikke. En komposition illustreres med et udfyldt rudersymbol. 
 
UML (Unified Modeling Language) har vist sig velegnet til datamodellering i mange sam-
menhænge, også i sundhedsvæsenet. En af årsagerne er, at den kliniske og datalogiske eksper-
tise kan benytte det samme værktøj (UML) til at dokumentere og diskutere informations-
indhold og -struktur. Det har således også været nyttigt for Observatoriet, at de fleste af de 
modeller der har været analyseret, er dokumenteret i UML. 

4.1.2. Den kommunikerende EPJ 
Adgang til informationer og udveksling af informationer er som nævnt essentiel for at en EPJ 
fungerer effektivt. Udveksling af data mellem EPJ og andre systemer er derfor nødvendig. 
Observatoriet har identificeret seks forskellige typer datakommunikation, som er illustreret i 
figuren nedenfor. De seks typer er valgt ud fra dagens EPJ situation, og de peger samtidig på 
forskellige problemstillinger vedrørende kommunikationsstandarder og en fælles begrebs-
model. De seks typer dækker ikke al kommunikation i relation til en EPJ, men de væsentlige 
kommunikationsstrømme vurderes at være: til/fra anden sygehus EPJ, indberetninger til cen-
trale registre og kliniske databaser, kommunikation med EPJ i primærsektoren, kommunikati-
on med EPJ’ens ”fødesystemer”, brug af komponenter og data i en ”regional platform” eller 
via en sundhedsportal. Her betragtes EPJ altså som et system, der udveksler data med andre 
systemer eller program-moduler. 
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Nogle vælger at se ”alle data” som EPJ, dvs. EPJ primært udgør en brugergrænseflade til alle 
andre systemer, og det er sandsynligt, at dette bliver virkelighed i fremtiden. Denne vision in-
debærer imidlertid, at det bliver svært at afgrænse, hvad der faktisk tilhører journalen. Med 
dagens papirjournal er de patientdata, som udgør grundlaget for en beslutning, velafgrænset. 
For juridiske og faglige formål er det uhensigtsmæssigt, hvis det er uklart, hvad f.eks. lægens 
beslutningsgrundlag har været på et givet tidspunkt: Er det kun patientens oplysninger i et ho-
spitals journalsystem; er det alle aktuelle og tidligere data om patienten i alle systemer i Dan-
mark; skal data fra globale vidensbaser, som er benyttet til diagnosticeringen, også medtages 
som en del af journalen? 
 
De seks typer datakommunikation som det er relevant at fokusere på i denne rapport, er vist i 
figuren nedenfor. Selve EPJ-systemet er kun vist som en ”black-box”, men som det vil fremgå 
af de efterfølgende afsnit, ligger der en mere eller mindre kompleks arkitektur bagved. 

Figur 17. Et EPJ-system med kommunikation med andre systemer. De forskellige typer datakommunikation 
dækker forskelligt behov og forskellige typer standarder kan benyttes. (Numrene henviser til forklaring i teksten)  
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Udveksling af hele eller dele af sygehusjournalen med andre sygehusjournaler omfatter 
først og fremmest standardiseret struktureret information. (Som nævnt i afsnit 4.1, struktu-
rerede data med henblik på videre bearbejdelse i det modtagende dokument, hvor der også 
er konsensus om en fælles datamodel). 
Til udveksling af journaler mellem EPJ systemer forventes, at man vil bruge mere gene-
relle EPJ standarder som baseres på omfattende modeller af EPJ eller EPJ kommunika-
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styrelsen tager også de bud i betragtning som både CEN (Electronic Health Care Record 
Architecture, ENV 13606) og HL7 (Reference Information Model, HL7 version 3) giver 
på, hvordan en model og et udvekslingsformat kunne se ud. 
SUP modellen er også udviklet med henblik på at kunne genbruge data fra en EPJ i en an-
den, men i første omgang aftestes SUP modellen og SUP formatet til opbygning af fælles 
patientindeks mellem amter – et eksempel på område 5 i figuren. 

2. Indberetninger til centrale registre og kliniske databaser 
Når det gælder indberetning til centrale registre, f.eks. det kommende forløbsbaserede 
landspatientregister (F-LPR), er det væsentligt, at der ikke sker en forvanskning af data, 
når de trækkes ud af en EPJ. Disse data udgør kun en delmængde af en EPJ, og de er vel-
strukturerede og standardiserede. EPJ og de centrale registre kan derfor med fordel base-
res på den samme del-model, omfattende disse data. En tilsvarende problematik gør sig 
gældende for de kliniske databaser (KDB). Selv om tendensen formentligt går i retning af 
en sammensmeltning mellem KDB og EPJ, vil der stadigt være behov for udveksling af 
KDB-data på tværs af organisationer med henblik på sammenligninger. Disse forhold pe-
ger på vigtigheden af, at de modeller som udvikles for EPJ, F-LPR og KDB bliver helt 
konsistente. 

3. Udveksling med anden EPJ i primærsektoren. 
Her tænkes først og fremmest på udveksling af udvalgte informationer med lægesystemer 
og andre systemer i primærsektoren. Dette omfatter bl.a. henvisninger, epikriser, rekvisi-
tioner og svar – dvs. formålsspecifik struktureret information. 
Kommunikation mellem sygehuse og primærsektoren – svarende til område 3 i figuren – 
er i stor grad dækket gennem meddelelses-baseret kommunikation og brug af MedCom 
EDIFACT standarder. Der er i dag bred konsensus om dataindholdet i denne kommunika-
tion, og gennem mangeårigt brug af standarderne er begrebsindholdet godt harmoniseret i 
de relevante afsender- og modtagersystemer. MedCom anbefaler derfor at EDIFACT sta-
dig benyttes ved kommunikation fra EPJ til parterne i primærsektoren. 

4. Udveksling af data med ”fødesystemer” 
Udveksling af data med andre (specialiserede) systemer som benyttes i patientbehandling 
og -diagnostik, f.eks. laboratorie-, patologi-, billeddiagnostiske og patientadministrative 
systemer. Dette er som ovenfor et eksempel på formålsspecifik struktureret information. 
I og med at MedCom’s standarder allerede benyttes fra f.eks. sygehuslaboratorier til pri-
mærsektorens lægesystemer, ville det være naturligt at benytte de samme standarder til 
sygehus-intern kommunikation. Til dette formål foreslår MedCom, at standarderne paral-
leldokumenteres i XML, men at begrebsindholdet forbliver uændret. 
Flere steder anvendes også andre meddelelses-standarder til fødesystemerne – dels benyt-
ter mange amerikanske systemer HL7 standarden, dels benyttes ad-hoc formater mod æl-
dre systemer, som er for kostbare at ændre. Flere hospitaler, benytter en systemarkitektur, 
hvor ”fødesystemerne” ikke udveksler data direkte med EPJ, men derimod via et fælles 
middleware lag. Bl.a. i Århus projektet og H:S integrationsprojektet benyttes en middle-
ware arkitektur.  

5. Anvendelse af fælles services 
Der er en tendens i retning af at EPJ-systemer (og andre systemer)  kan bruge fælles ser-
vices og data, som ligger ude i et (eksternt) netværk på regionalt eller nationalt niveau. 
Systemerne kalder altså en ”funktion” ude i netværket, sender en forespørgsel og medsen-
der nogle data (f.eks. CPR-nr.). Servicen behandler forespørgslen og sender et datasæt til-
bage (f.eks. alle røntgenundersøgelser på en bestemt person). Eksempler på sådanne ser-
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vices er patient indeks, services som giver adgang til online datadeling mellem EPJ’er 
(”shared records”) samt adgangs kontrol og ressource services. 
Vejle og Viborg amter er i gang med at opbygge et fælles patientindeks baseret på SUP 
modellen. Projektet bygger på, at relevante data kopieres til en fælles database, hvor samt-
lige data ligger i en standardiseret struktur. Autoriserede brugere kan læse i data ved hjælp 
af en web-browser. Et anden princip for patientindeks er, at indekset kun indeholder nøg-
le-information, men samtidigt har et link til det sted de egentlige data er placeret – f.eks. i 
et EPJ-system. 
Idéen med de fælles services er at genbruge funktioner som benyttes fra mange forskellige 
systemer. Efterhånden som der kan skabes konsensus om funktionalitet og dataindhold i 
sådanne services, kan de gøres tiltagende universelle. En service kan etableres på amtslig, 
nationalt eller evt. internationalt plan. Bl.a. PICNIC projektet (www.medcom.dk/picnic) 
arbejder med at specificere komponenter til flere regionale services, f.eks. til deling af 
journaler og til etablering af telemedicinske konsultationer. 

6. Kommunikation til en sundhedsportal 
De fælles services, som er beskrevet under punkt 5 ovenfor, benyttes af systemerne direk-
te. En sundhedsportal bygger på menneskelig interaktion, idet brugeren skal indtaste data 
eller søge igennem web-sider. For at håndtere input fra brugeren eller finde de ønskede in-
formationer, kan portalen meget vel benytte nogle af de samme fælles services som er 
nævnt ovenfor. En sundhedsportal kan betragtes som en del af en regional (eller national) 
platform, som bygger på nogle fælles services, som normalt ikke er synlige for brugeren. 
Der findes en række udbydere af web-sites som ønsker at være ”hovedindgangen”  når 
man skal søge informationer om sundheds i Danmark. Amtsrådsforeningen arbejder også 
med et forslag som formentligt kommer til at indeholde flere fælles services af tilsvarende 
type, som nævnt ovenfor. Der er således endnu ikke en entydig definition af, hvad en 
dansk sundhedsportal skal indeholde. 
 

For at disse seks typer kommunikation skal kunne fungere, er det hensigtsmæssigt, at de kan 
referere til en fælles begrebsmodel, når data skal udveksles. Som nævnt i indledningen til det-
te kapitel er det ikke nødvendigt, at alle systemer benytter den samme model internt. Men når 
data skal udveksles, skal man kunne placere (”mappe”) data ned i et udvekslingsformat sva-
rende til den fælles model. Dette betyder, at de data, som standarden specificerer, også skal 
kunne håndteres af afsender/modtagersystemerne – med den samme betydning og den samme 
strukturering. 
 
De ovenfor nævnte kommunikationstyper forudsætter ikke nødvendigvis, at data rent faktisk 
kopieres fra én database til en anden. I mange tilfælde kan man nøjes med at læse data i et an-
det system. Dette er ikke en optimalt metode, idet det forudsætter øget manuel indtastning, og 
desuden medfører denne løsning ikke at man slipper for standardisering.  
Dels er der behov for at der er konsensus om begreber, når data trækkes ud fra en lokal data-
base og vises på en web, således at brugeren opfatter data korrekt. Brugeren kommer forment-
ligt til at skulle læse i mange forskellige systemer, og disse skulle gerne bruge begreberne ens. 
Dels vil brugerne ret hurtigt blive trætte af at skulle indtaste søge-oplysninger når de skal slå 
op i ”fremmede” systemer. En løsning er derfor at søge-oplysninger (f.eks. CPR-nummer) au-
tomatisk overføres fra den EPJ man arbejder i. Dette kræver dog en standardisering af et min-
dre datasæt mellem EPJ og den der udbyder data (f.eks. et laboratoriesystem). I stedet for bi-
laterale aftaler, bør dette standardiseres nationalt. Ydermere vil brugeren i mange tilfælde ha-
ve behov for at overføre data til sit eget system når de er fundet. Dette kræver brug af en fæl-
les model. 
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Det er derfor vigtigt at nå frem til en fælles national referencemodel, som også er  til-
strækkelig præcis og detaljeret til at dataudveksling kan foregå uden forvanskning af informa-
tionen. Dette er selvsagt en proces som vil tage flere år, og man kan ikke vente på at den bli-
ver færdig – helt færdig bliver den vel aldrig. Imidlertid kan man i denne udviklingsperiode 
satse på at definere formålsbestemte datasæt (f.eks. til bestemte dele af journalen), bygge vi-
dere de formålsbestemte datasæt som allerede findes i Danmark (f.eks. fra MedCom), stan-
dardisere datasæt for patientindeks (som første trin til en integration).  
 
EPJ-Observatoriet vurderer, at det er vigtigt, at man også nøje følger de standardiserings-
bestræbelser, der foregår internationalt (CEN, HL7, ISO). Men det er vigtigt at gøre sig klart, 
at standarder, som kommer fra disse organisationer, kræver et stort nationalt tilpasnings- og 
præmieringsarbejde for at kunne benyttes. 
 
Det er som nævnt mindre standardiseringskrævende at slå op på en web og selv læse infor-
mationerne. Men genbrug af data, integration og udnyttelse af automatisk behandling af data 
– som er nødvendig for håndtering af de store datamængder i sundhedsvæsenet – kræver stan-
dardisering. Internettet og nye værktøjer (bl.a. XML) har gjort standardiseringsarbejdet mere 
tilgængeligt, men der er ingen lette genveje til den (sundheds)faglige konsensus på datani-
veau. 

4.2. Århus Amts EPJ projekt 
 
Et af de markante karakteristika ved Århus Amts EPJ-projekt er opbygningen og anvendelsen 
af egen udviklet begrebs- og integrationsmodel Domæne Objekt Modellen (DOM). Denne 
Domæne Objekt Model beskriver objekter og sammenhængen mellem disse og udgør den 
samlede informationsstruktur i Århus Amts sygehusvæsen. Modellen, der kan betragtes som 
et udviklingsværktøj, skal sikre indbyrdes integration mellem modulerne og skabe mulighed 
for kommunikation med andre systemer. Modellen er rettesnoren for den dynamiske udvik-
ling af moduler i Århus Amts EPJ. 
 
I det følgende beskrives de elementer af Århus Amts EPJ projekt, der er nødvendige for for-
ståelsen af DOM’en som et udviklingsværktøj. Det drejer sig om: projekt- og udbudsorganise-
ringen og DOM’en, der er omdrejningspunkt i  udviklingsprocessen omkring brugermoduler-
ne. 
 
Århus Amts EPJ projekt er i det følgende beskrevet udfra dokumenter, der er offentliggjort i 
forbindelse med udbudsforretningerne, statusdokumenter og udfra interviews med repræsen-
tanter for projektet. De offentliggjorte dokumenter kan findes på projektets hjemmeside 
http://www.epj.aaa.dk  

4.2.1. Projektbeskrivelse og -status 

Formål 
Århus Amts EPJ projekt har til formål at udvikle et fælles EPJ system til alle sygehusene i 
Århus Amt.  Århus Amt nedsatte i juni 1998  en projektgruppe, som skulle beskrive dette EPJ 
system på basis af amtets IT-strategiplan for 1995-1998 og derefter lave en plan for projektet. 
Der var allerede vedtaget en række principper for EPJ, som gik ud på, at EPJ’en skulle kunne 
integrere og genbruge allerede eksisterende velfungerende systemer.  Yderligere var det væ-
sentligt at sikre, at klinikerne blev inddraget i størst muligt omfang, og at man undgik et IT- 
leverandørmonopol. 
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Organisation 
Under den projektmæssige og organisatoriske opbygning af Århus Amts EPJ projekt blev der 
yderligere fastslået nogle vigtige forudsætninger for projektarbejdet, nemlig at: 

 
• alle typer EPJ brugere fra alle amtets sygehuse skulle være involveret i projektet fra star-

ten  
• man valgte at gå i gang med et udviklingsprojekt, idet man vurderede, at der ikke var eksi-

sterende standardramme EPJ systemer på markedet, som var tilfredsstillende  
• man stilede imod at udvikle en såkaldt minimumsjournal 
 
Projektgruppen mente, at man ville skabe de bedste betingelser for selve introduktionen af 
EPJ på sygehusene ved at inddrage alle personalegrupper fra starten af  projektet. Samtidig 
var det vigtigt at skabe et fælles engagement og en fælles forståelse blandt det sundhedsfagli-
ge personale på alle sygehusene. 
 
Projektet kræver en stor grad af projektstyring og engagement i udviklingsfasen for at sikre 
succes i den følgende udrulnings- og driftsfase. Indførelse af EPJ er et teknologispring. For at 
EPJ skal opleves som en kultur-evolution og ikke en kultur-revolution, søger projektorganisa-
tionen at sikre, at så mange som muligt har været aktive deltagere i processen. Projektorgani-
sationen har prioriteret at skabe engagement for det fælles amtslige projekt på alle niveauer 
fra amtsrådspolitikere, direktion, sygehusledelser, afdelingsledelser, IT-afdelinger og til slut-
brugeren, den kliniske medarbejder. Ledelsesengagementet er især påkrævet for hurtigt og 
præcist at få løst de organisatoriske og økonomiske problemer, som vil opstå i det omfattende 
EPJ-projekt.  
 
Udviklingsdelen af dette projekt er kendetegnet ved, at softwareudviklere og klinikere i fæl-
lesskab skal udvikle et værktøj, som klinikerne skal anvende. I denne proces skal det sikres, at 
klinikeren og softwareudvikleren forstår hinanden og udnytter hinandens ekspertiser. Filoso-
fien er, at EPJ snarere er en kontinuerlig udviklingsproces end et færdigt produkt, som kan 
tages ned fra en hylde. Denne holdning har givet anledning til kritik, diskussioner og refleksi-
oner i det århusianske projekt. 
 
Indførelsen af begrebet en minimumsjournal var i erkendelse af, at alle ønsker ikke kan opfyl-
des i den første version. Der sigtes først mod de funktioner, som er generelle for alle, eller i 
det mindste for det store flertal af afdelinger i amtet. Det bliver hermed legalt at sætte be-
grænsninger, men forpligtiger også til kontinuerligt at videreudvikle journalen og sideløbende 
at sikre, at organisationen kan varetage denne videreudvikling. 
 
Der blev nedsat en række arbejdsgrupper, der emnemæssigt afspejlede ønskerne om væsentli-
ge funktioner i EPJ. Den kliniske hverdag var godt repræsenteret og kunne således formulere 
krav og ønsker til den kommende EPJ. Resultatet af disse anstrengelser blev præsenteret for 
alle interesserede i Århus Amt på en konference på Skejby Sygehus i december 1998 og blev 
senere præsenteret i ”Den Blå Rapport” i februar 1999.  Der deltog mere end 300 personer i 
konferencen. Denne proces skabte en stor bevågenhed blandt de kommende brugere af EPJ, 
og en konsensus om, hvilke elementer en minimumsjournal skulle indeholde. Der blev også 
skabt stor forventning til EPJ projektet. Jorden var ligeledes gødet amtspolitisk.  Projektgrup-
pens forslag til gennem en proces at udvikle en modulopbygget minimums-EPJ blev vedtaget 
af Århus Amtsråd i april 1999 og Amtsrådet bevilgede herefter 100 mill. kroner til udviklin-
gen over en 2-årig periode. 
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Der blev tidligt i opbygningsfasen taget en beslutning, som havde stor konsekvens for pro-
jektorganisationen. Efter en markedsundersøgelse konstaterede EPJ-projektgruppen, at ingen 
af de kommercielt tilgængelige produkter (standardramme EPJ systemer) kunne leve op til de 
ambitioner, ”Den Blå Rapport” gav udtryk for. Projektgruppen besluttede, bakket op af Amts-
rådet, at man selv ville stå for udviklingen. Den kommende organisation skulle derfor skrues 
sammen, så man kunne håndtere denne udvikling. Det vil sige, at organisationen skulle kunne 
holde sammen på og styre input fra de mange personer fra de sundhedsfaglige miljøer og de 
IT afdelinger, der skulle bidrage med ekspertise og indsigt. Samtidig skulle man sideløbende 
sikre samspillet med de udvalgte leverandører på alle niveauer.  
 
Endelig for at skabe fleksibilitet i udviklingen af minimums-EPJ’en, valgte EPJ-projekt-
gruppen at lave en modul-opbygning af EPJ, bestående af fem brugermoduler: Notat, Billede, 
Booking, Medicin samt Rekvisition og svar.  Filosofien var, at de enkelte moduler kunne ud-
vikles, udbygges eller udskiftes uafhængigt af hinanden. Modulerne kunne udvikles af for-
skellige leverandører og sikrede dermed en vis grad af leverandør uafhængighed for hele EPJ-
projektet. Endelig skulle modulopbygningen give de kliniske deltagere i udviklingsarbejdet et 
bedre fokus og gøre det overskueligt.  En sådan tilgang til projektarbejdet kræver en stabil og 
veldokumenteret  integrationsplatform, der kan sammenkæde modulerne. 
  
Med disse forudsætninger blev der udarbejdet organisations- og tidsplaner for udvikling og 
indførelse af en amtslig EPJ i Århus Amts sygehusvæsen. Man var klar over, at projektet ikke 
bare var teknologisk, men i høj grad også organisatorisk udfordrende. Det var derfor vigtigt at 
få projektet godt forankret i organisationerne. Dels på ledelsesniveau, hvor projektet var ble-
vet diskuteret og havde opbakning helt op i Amtsrådet,  dels i bredden blandt medarbejderne, 
der var involveret i udviklingen gennem arbejdsgrupper spredt ud over hele amtet og dels na-
turligvis på det formelle plan, hvor medarbejderorganisationerne var inddraget aktivt på alle 
niveauer. 
 
Resultatet blev en organisation, hvor EPJ-styregruppen har reference til amtsdirektion og til 
styregruppen for sygehus informatik, hvor ansvaret for den amtslige IT ligger. EPJ-
styregruppen koordinerer en vifte af arbejds-, projekt- og kommunikationsfora, som EPJ-
styregruppen benytter sig af i den daglige ledelse. Opgaverne i disse fora reflekterer det 
kommende systems filosofi og funktionalitet og der gøres udbredt brug af delvist frikøbte 
medarbejdere (13 mill. kr. på 2 år). Endelig sikres leverandør samspillet gennem ”byggemø-
der”. Der er oprettet et projektkontor bemandet med 5 heltids medarbejdere, der varetager den 
praktiske koordinering af  arbejds-, projekt- og kommunikationsgruppernes arbejde. Alt i alt 
en forholdsvis kompleks struktur af udvalg, hvis arbejde skal koordineres, og det stiller store 
krav til ledelsen. 
 
Det næste skridt mht. projektorganisationen er opbygningen af en driftsorganisation, som skal 
sikre udrulning og drift af de produkter, der udvikles. Dette arbejde er igangsat. 
 
Samtidig er der skabt fysiske rammer til afprøvning og eksperimentering af forskellige løs-
ninger (også kaldet det virtuelle hospital). 

Delprojekter i udbud 
Den første store opgave denne organisation stod overfor var at gennemføre et udbud, så ide-
erne kunne virkeliggøres samt at arbejdsgrupperne kunne blive bemandet.  Med udgangspunkt 
i Den Blå Rapports ønsker og krav og et efterfølgende analysearbejde udført af flere eksterne 
konsulentfirmaer, blev der lavet et udbudsmateriale. Her blev det beskrevet, hvad det var, sy-
stemet skulle arbejde med og hvilke dele af den kliniske dagligdag, der skulle støttes af an-
vendelsen af IT. Til dette blev der udarbejdet en Domæne Objekt Model (DOM), som i et 
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formaliseret sprog - UML - beskrev de objekter og de sammenhænge mellem objekterne, som 
tilsammen udgjorde den samlede informationsstruktur, der ansås for relevant i det amtslige 
sygehusvæsen. I dette arbejde har man overholdt Sundhedsstyrelsens journalbasisstruktur og 
forløbsmodel og man har skævet til den europæiske EHCRA.  
 
Med basis i en arkitektur, der har DOM’en som kerne, blev der fra efteråret 1999 og frem til 
maj 2000 gennemført er række udbud og indgået forretningsaftaler for hver af de fem bruger-
moduler:  
• Notatmodul 
• Billedmodul  
• Rekvisitions- og svarmodul  
• Bookingmodul og  
• Medicineringsmodul  
 
Der er  gennemført 2 typer udbud med det formål at: 
• vælge leverandører til at udvikle det nødvendige software til de forskellige brugermoduler 
• vælge kliniske afdelinger i amtet til at levere den sundhedsfaglige ekspertise. For hvert 

modul vælges en primær pilotafdeling, der i samarbejde med normalt to ”co-pilot” afde-
linger skal stå for udviklingen og testningen af brugerfunktionaliteten 

 
Endelig blev der gennemført et udbud der skulle sikre integration mellem brugermodulerne og 
sikre integration med de eksisterende systemer. Dette udbud havde således til formål at:  
• vælge leverandør til leverance af en integrationsløsning (EPJI), der består af datamodel- 

og  integrationsplatform baseret på DOM’en, samt til de nødvendige værktøjsprogrammer 
til administration og udvikling af specifikke modeller. 
 

Da det viste sig teknisk og økonomisk umuligt at lave integration til de eksisterende patient 
administrative systemer, blev et sjette modul - PAS-modulet - tilføjet. 
 
Udbudsmaterialet indeholdt ligeledes retningslinier for de kliniske partners medvirken til sy-
stemdefinitionen og systemopbygningen. I disse aftaler blev der lagt vægt på at sikre engage-
ment og ledelsesopbakning fra de kliniske afdelinger. 
 

Modul Leverandør Pilotafdelinger Leverance 
dato 

Integrations platform Ementor/Systematic  1/10-2001 
Notat WM-data 

 
Afd. Y, Skejby Sygehus, Afd. C. Psyk. Hospital 
Risskov, Med.afd. C  Aarhus Amts Sygehus 

 
1/4-2002 

Billed B-Data/Tiani 
 
Afd. R, Århus Kommunehospital, Afd. BDA, 
Skejby Sygehus & rgt. afd. Grenå Centralsy-
gehus. 

 
1/4-2002 

Booking CAP-Gemini 
 
Afd. Z. Århus Kommunehospital, Kir. afd. Od-
der Centralsygehus 

 
1/4-2002 

Medicin Systematic 
 
Afd. B, Aarhus Amts Sygehus, Med.afd M, 
Århus Kommunehospital, Med. afd. Silkeborg 
Centralsygehus, Med. afd. Randers Central-
sygehus  

 
1/4-2002 

Rekvisition Systematic Randers Centralsygehus, Billeddiagnostisk 
afd, klinisk biokemisk afd., patologisk institut, 
køkken.          

1/4-2002 

PAS WM-
data/Systematic 

 1/7-2002 

Tabel 15. Resultatet af udbudsforretningerne 
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Tabel 15, der angiver resultatet af udbudsforretningerne, viser en spredning i både leverandø-
rerne og de kliniske afdelinger, der deltager som pilotafdelinger. Efter at leverandørerne og de 
kliniske pilotafdelinger var valgt, blev arbejds- og projektgrupperne bemandet og indpasset i 
strukturen af ledelses-, styre- og koordinationsgrupperne. Ansvaret for udviklingsprojekterne 
er entydigt placeret hos sygehusledelsen på de sygehuse, der huser pilotafdelingerne.  

Teknologivalg 
Ønsket om leverandøruafhængighed sammen med kravene om modularitet og fleksibilitet 
gjorde, at man som teknologisk platform for EPJ’en valgte web-teknologi. Man valgte at be-
grænse udviklernes muligheder til Java2 teknologien, da der måtte tages hensyn til regler om 
sikkerhed og dataintegritet på sundhedsområdet, og da der samtidig lå et ønske om, at udvik-
lingen skulle ske hurtigt. De planlagte brugermoduler bliver udviklet i en række komponenter, 
der alle kobles til integrationsløsningens snitflade – enten som klient komponenter eller som 
Java2 beans. Det betyder, at de enkelte komponenter udelukkende opererer på og håndterer 
EPJ-objekter, som de er beskrevet i DOM’en – og ikke direkte tilgår f.eks. databaser.  Herved 
opnås mulighed for at udvikle, udskifte og ændre de enkelte komponenter i den takt, kravene 
til dem måtte ændres – uden at det vil få indflydelse på resten af EPJ-komplekset. Den over-
ordnede arkitektur med lagdeling er vist på figur 18. Det blev besluttet at følge HL7-standar-
den i videst muligt omfang. 
 
Den samme fleksibilitet er etableret omkring fødesystemerne, som er koblet til integrations-
løsningens informationsbus med specielle eller generelle adaptere – alt efter fødesystemets 
natur. Dette medfører, at man kan tilføje, fjerne eller ændre fødesystemer, som behovene op-
står, uden det får indflydelse på den øvrige løsning. Denne løsningsmodel indeholder desuden 
værktøj til at foretage modellering og administrering. 
 

Figur 18. Overordnet arkitektur af EPJ i Århus Amt 
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Status og tidsplan, økonomi  
Software til integrationsløsningen er leveret i testversion, og en endelig levering af version 
1.0 forventes 1/10 2001. I brugermodulerne er man i gang med at konkretisere Domæne Ob-
jekt Modellen ved, i samspil med leverandørerne, at udforme den sundhedsfaglige logik i 
form af arbejdsgange og fastlæggelse af funktionaliteter i Hændelses Beskrivelse Definitioner 
(HBD) og Proces Beskrivelses Definitioner (PBD. De skal indgå i de sundhedsfaglige beskri-
velser og er basis for leverandørernes udvikling af brugermodulerne. 
 
Udviklingen af programmel er i fuld gang i alle brugermodulerne, dog i forskellig takt. På pi-
lotafdelingerne er man ved at ruste sig til testafviklingen og implementeringen af de endelige 
systemer. Det tekniske, netværket og maskinerne, skal bringes op på et minimumsstade – og 
personalet skal rustes til de mange nye udfordringer, der vil komme, ikke mindst på det ud-
dannelsesmæssige område. 
 
Informationen til alle medarbejderne er ved at blive planlagt i detaljer, således at man sikrer, 
at alle i sygehusvæsnet kender EPJ, og de ændringer indførelsen vil medføre. Man har i løbet 
af foråret 2001 gennemført informationsdage med deltagelse af ca. 900 personer. 
 
Driftsorganisationen er under opbygning. Århus Amt har valgt selv at afvikle driften af de 
centrale dele af EPJ. Figur 19 viser en tidsplan for hovedelementerne af projektet frem til fuld 
idriftsættelse. 

 
Figur 19 Den overordnede og samlede tidsplan for hele EPJ-projektet 

 
Projektet forventer at bruge 100 mill.kr på frikøb, egenudvikling og fremmedleverancer frem 
til udrulningen starter. Heri er ikke indregnet den tekniske udbygning. Der foreligger endnu 
intet budget for udrulning og drift. 

4.2.2. Domæne Objekt Modellen i Århus Amts EPJ-projekt 
Kernen i projektarbejdet i Århus er udarbejdelse og konsensus omkring en Domæne Objekt 
Model, der beskriver en generel ramme for sundhedsfaglige begreber og processer samt deres 
indbyrdes relationer. Modellen, der refereres til som DOM, er karakteriseret ved at være ud-
arbejdet fra grunden af med udgangspunkt i en analyse af EPJ problematikken i Århus Amt, 
men med skelen til det eksisterende internationale (EHCR) og det nationale standardiserings-
arbejde i Sundhedsstyrelsens regi. DOM’en  er ikke en implementering af EHCR, men en 
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model som rummer de grundlæggende dataelementer, der er nødvendige for at kommunikere 
journaldata opbygget efter mekanismer, der ses i EHCR.  
 
Den århusianske DOM er en begrebsmodel på et meget generelt og abstrakt niveau, der skal 
give mulighed for at udvikle de konkrete sundhedsfaglige dele af modellen dynamisk i takt 
med den faglige udvikling. Modellen er således en rammebeskrivelse eller en metamodel af 
den sundhedsfaglige verden, EPJ’en skal operere i. Når konkrete systemer bliver bygget med 
denne model som fundament, har man sikret sig, at de ”forstår” hinanden, dvs. at de har en 
fælles begrebsmodel og at de kan udveksle data på et givet semantisk abstraktions niveau. Sy-
stemerne vil have fælles ”forretningslogik”, dvs. regler for fortolkning af informationerne og 
deres sammenhænge. Dette er målsætningen. 

Formål  
DOM’ens formål er at være basis for en fælles datamodel og dataforståelse i integrationen 
mellem de enkelte moduler i journalen. Den er en såkaldt metamodel, dvs. en model der er 
grundlag for opbygningen af konkrete modeller til det videre forløb i udviklingen af EPJ. 
DOM’en indgår som Domæne Objekt Model i den objekt orienterede udviklingsstrategi, man 
har valgt i Århus Amt. 
 
Modellens sigte er at repræsentere den kliniske proces adækvat som det grundlag, IT systemer 
efterfølgende konstrueres udfra. Projektet har som erklæret mål at være helt åben omkring 
indholdet af DOM’en. 

Karakteristika for modellen  
DOM’en er udformet i UML (se kap. 4.1) og består af en mængde klasser af objekter med 
fælles egenskaber og relationerne mellem disse. Klasserne repræsenterer begreber, som er 
nødvendige for at beskrive registrering og arbejdsprocesser i EPJ sammenhæng både nu og i 
fremtiden. 
 
Karakteristisk for DOM’en er, at den er opdelt i forskellige områder, der hver især har et ka-
rakteristisk abstraktions- og generaliseringsniveau. De 3 hovedområder er procesmodellen, 
registreringsmodellen og logistikmodellen, hvor det sammenbindende led er klassen Hændel-
se. Procesmodellen er yderligere delt i en  forløbsdel, en skabelondel, en hændelsesdel og en 
procesdel. Det er især procesmodellen, der er meget generel, mens de øvrige områder er langt 
mere konkrete og her  repræsenterer klasserne eksplicitte sundhedsfaglige begreber 
 
Et andet karakteristikum for modellen er, at Klassen Hændelse indtager en hel central position 
i DOM’en. Den repræsenterer  begivenheder, der er relaterede til bestemte patientforløb og 
som skal registreres i EPJ. Man skal være opmærksom på, at hændelsesbegrebet i DOM’en 
ikke har præcis samme betydning som i de øvrige modeller i denne rapport. Endelig kan  
Hændelser  bestå af flere Elementer, der er den mindste dataenhed, der registreres i EPJ.  
 
Specielt vil sammensætninger af et struktureret sæt objekter, der tilhører de generelle klasser 
Hændelse og Elementer, udgør klassen af Hændelsesbeskrivelser i DOM’en. Disse Hændel-
sesbeskrivelser kan beskrive mere eller mindre komplekse begivenheder i et klinisk forløb 
(f.eks. medicin ordination) og er en model, som kan anvendes til at registrere konkrete data-
elementer med.. De mulige Hændelses beskrivelser med regler for deres anvendelse udgør 
klassen Hændelses Beskrivelse  Definition (HBD). Den kliniske hverdag  modelleres og be-
skrives ved sammensætning af en række Hændelsesbeskrivelser udfra de muligheder, der fin-
des i  HBD’erne. På samme vis modelleres de forskellige sundhedsfaglige anskuelsesvinkler 
på patientdata, som f.eks. forløbsregistrering, gennem Proces Beskrivelses Definitioner 
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(PBD’er). Karakteristisk for DOM’en er, at det egentlige kliniske modelarbejde ligger i ud-
formningen af HBD’erne og PBD’erne. 
 
DOM’en er i sin færdige udformning statisk. Dvs. i fastlæggelsen af klasser og relationer i 
DOM’en tilstræbes det at nå en stabil tilstand i beskrivelsen af den sundhedsfaglige reference-
ramme. Ændring er ikke noget mål i sig selv.  Modsat betragtes udviklingen af HBD’erne 
som dynamisk, dvs. de kan forandres og justeres løbende, når der opstår et behov for ændrin-
ger. Denne dynamik skal sikre, at systemet kan tilpasse sig et sundhedsvæsen, der er i foran-
dring er et model karakteristisk  
 
Den operationelle domæne objekt model, der indgår i systemudviklingen består således af en 
udvalgt samling HBD’er sammensat med relevante PBD’er. F.eks. vil SST’s forløbsmodel 
blive implementeret ved at anvende HBD’er, der svarer til elementerne i forløbsmodellen, 
sammen med en PBD’er, der beskriver forløbsprocessen. 

Beskrivelse af modellen 
Som nævnt under karakteristika er DOM’en  delt op i en række delmodeller, der hver især 
dækker sit område og er bundet sammen via den centrale klasse: Hændelse.  
 
Generelt repræsenterer en Hændelse en begivenhed, der er relateret til et bestemt Patientfor-
løb. Denne begivenhed kan være en planlagt og eventuelt en højt struktureret aktivitet, der 
udføres af en sundhedsfaglig person, som f.eks. observation af symptomer, måling af data om 
patienten, eller en behandlingsprocedure. En Hændelse kan også være en spontan begivenhed 
eller en væsentlig information, som det er sundhedsfagligt relevant at registrere, f.eks. kend-
skab til allergitilstande hos en patient. En Hændelse kan have en tidsmæssig udstrækning. En 
Hændelse kan registreres med relation til en eller flere processer i procesmodellen. F.eks. læ-
gernes kliniske model. Data om Hændelser og deres struktur beskrives i registreringsmodel-
len. Hændelser opstår på en bestemt sted i rum og tid og dette beskrives i logistikmodellen. 
Endelig er konteksten, hvori en Hændelse registreres beskrevet i et fjerde modelområde, nem-
lig kontekstmodellen. Det omfatter også beskrivelse af aktørerne og hvilken rolle, de spiller. 
 
Procesmodellen beskriver de forskellige, abstrakte processer i sundhedsvæsenet som forskel-
lige sundhedsfaglige grupper anvender ved anskuelse af patientens journaldata, herunder 
Sundhedsstyrelsen, lægerne og sygeplejerskerne. Denne model er yderligt delt op i en hæn-
delsesdel,  en forløbsdel, en skabelondel og en procesdel og er vist som UML diagram på fi-
gur 20 med klassen Hændelse som fælles punkt. 
 
Procesdelen af procesmodellen er egentlig en meta-procesmodel, der kan anvendes til at kon-
kretisere bl.a. ovennævnte anskuelser af patientjournalen, men den kan også tilpasses og ud-
vides til fremtidige tiltag på området.  
 
Forløbsdelen af procesmodellen muliggør, at registreringer af hændelser sker på patientfor-
løb, som ifølge Sundhedsstyrelsen skal være basis for den fremtidige indberetning.  
 
Skabelondelen af procesmodellen har til formål at muliggøre, at gentagne arbejdsgange kan 
effektiviseres og kvalitetssikres ved, at nødvendig information gøres tilgængelig, når der er 
behov for det. Det sker på flere måder, og først og fremmest ved, at der kan defineres Stan-
dardforløb (Clinical pathways). 
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Figur 20 Procesmodel med forløbsdel, hændelsesdel, skabelondel og  procesdel indrammet Alle dele inkluderer 
klassen Hændelse (men det er ikke vist på figuren at Hændelse er  en del af indramningerne af overskueligheds-

grunde) 

 
Registreringsmodel delen beskæftiger sig med modelleringen af journaldata, der beskriver de 
konkrete hændelser i sygehusvæsenet, som f.eks. rekvisition af en røntgenundersøgelse, mod-
tagelse af et blodprøvesvar eller udarbejdelse af en operationsbeskrivelse for et kirurgisk ind-
greb. registreringsmodellen er ikke en konkret objektmodel for de konkrete typer af Hændel-
ser og deres sammenhænge, men tager i stedet udgangspunkt i, at hændelsestyper skal fast-
lægges ved en klassifikation (bl.a. SKS). 
 
Logistikmodel delen beskriver modelleringen af logistikken, dvs. hvordan geografien i syge-
huse, afdelingerne mv. hænger sammen. 
 
Endvidere findes en kontekstmodel, der er et redskab, som er nødvendiggjort af EPJs mulig-
heder for elektronisk bearbejdning af journaldata, hvor for eksempel tidsstempling og aktører 
håndteres. 
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Klassen Hændelsesbeskrivelse samler i struktureret form hændelsesdata, som skal journalfø-
res i EPJ om den begivenhed, den tilknyttede Hændelse repræsenterer. Hændelsesbeskrivelsen 
anvendes til at registrere det konkrete dataindhold, som beskriver en Hændelse, f.eks. en blod-
tryksmåling, eller ordination af medicin (præparat, dosis, administration osv.). Hændelsesbe-
skrivelsen har en struktureret opbygning af dataelementer (Element), som evt. er organiseret i 
klynger (Elementklynge) af sammenhørende elementer. 
 
Klassen Hændelses beskrivelses definition (HBD) repræsenterer reglerne for, hvordan forskel-
lige typer af hændelses beskrivelser skal opbygges, dvs. hvordan klasserne element og ele-
mentklynge må sammensættes, og hvilke typer disse kan have. 
 
HBD’en er således en beskrivelse af datastrukturen for hændelsesbeskrivelser. Når Hændelser 
modelleres vil nogle kræve en ”simpel” mulighed for at formulere fri tekst, mens andre er 
strukturerede, som f.eks. en blodtryksmåling af systolisk og diastolisk tryk, og andre igen er 
omfattende, som f.eks. et kompliceret undersøgelsessvar fra røntgen. En bestemt Hændelses 
beskrivelses definition knytter sig til en bestemt Hændelsestype. 
 
Figur 21 viser et eksempel på en HBD for dosering af medicin med reference til tilhørende 
objekter: hvor typen E referer til elementer og EK til elementklynger.  

            Hændelsesbeskrivelsesdefinition 
Felt Beskrivelse 
Hændelsesnr. 2186 
Navn MedicinDosering 
Ledetekst Dosering 
Beskrivelse Dosering af ordineret medicin 
Momentan þ 
Valideringsregler  
Ansvarlig MH 
Dato 30-06-01 12:33:42 
Tiknyttede objekter 
Navn Type Forekomst Defaultværdi 
DrugEnhed E 1  
Start E 1  
Slut E 0..1  
Ansvarlig E 1 1 
dosisGentinterval E 1  
Doseringstype EK 0..1  
Selvadministration E 1 FALSE 
AdminVejl E 0..1  

 
Figur 21. Eksempel på HBD for dosering af ordineret medicin 

 
Alle brugermodularbejdsgrupper udarbejder HBD’er, der er særlig relevante for netop deres 
modul, til en fælles pulje af HBD’er.  
 
Der er pr 1.7.01 fastlagt 34 HBD’er på basis af ca. 250 Element definitioner, og der er sam-
mensat 4 små simple Proces Beskrivelses Definitioner (PBD’ere).  
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Test af model, validering, implementering 
Ifølge tidsplanen i figur 19 skal alle brugermoduler i pilottest hen over foråret 2002. Valide-
ring af pilottesten vil give et første bud på, om en række af de designbeslutninger, der er taget 
i det tidligere forløb, er fornuftige. Projektorganisationen skal håndtere feedback fra disse test 
og iværksætte en iteration af systemet. 
 
Det drejer sig om en række generelle ting: Er det fornuftigt at anvende klassifikationssystem i 
stedet for objektbeskrivelse i forbindelse med hændelser i registreringsdelen? Er grænsen 
mellem den statiske beskrivelse og den dynamiske beskrivelse trukket det rigtige sted? Er de-
taljeringen (granuleringen) af klasser beskrivelsen tilstrækkelig (dvs. de klasser, som ikke har 
underklasser)? Er den forskel der findes i detaljeringen i forskellige områder af modellen 
(homogen granulering) hensigtsmæssig?  
 
Desuden skal det sundhedsfaglige indhold valideres ved pilottesten. Er resultatet generaliser-
bart til de øvrige sygehuse i Amtet? Ligeledes skal der tages en vigtig projektorganisatorisk 
beslutning, nemlig om, hvor ofte der skal  gennemføres iterationer i udviklingsarbejdet? Hvor 
ofte skal man ændre på den statiske DOM som følge af erfaring? Hvornår er det rimeligt at 
”fryse den fast”? 
 
DOM’en  er en konceptuel model, som har til formål at give en dækkende beskrivelse af 
sundhedsfaglige begreber og processer i patientens verden. Modellens succes afhænger af en 
række faktorer, som f.eks., om DOM’en mapper virkeligheden præcist nok, om de vigtigste 
begreber er hensigtsmæssigt defineret, om abstraktionsniveauet er passende, om der er skabt 
konsensus i arbejdet mellem det kliniske og den informatiske/datalogiske faglighed.  
 
Når brugermodulernes grundlag, HBD’erne, skal konstrueres, gælder samme krav om kon-
sensus, men samtidig er skaren af projektmedarbejdere væsentlig større. Det er projektorgani-
sationens opgave at sikre, at det nødvendige fælles sprog og forståelse bliver etableret. Ende-
lig vil konstruktionen med IT-folk og kliniske specialister sammensat i modulgrupper blive 
afprøvet. Er der for stort gab mellem disse faggrupper? Er der behov for personer der kan væ-
re brobyggere mellem disciplinerne? 

4.3. Vejle-Viborg projektet 
Sygehusvæsenerne i Vejle Amt og Viborg Amt har i dag en række forskellige informations-
systemer, der ikke i relevant omfang og på en hensigtsmæssig måde kan udtrække sammen-
lignelige datasæt og udveksle data til brug ved understøttelse, planlægning og kvalitetssikring 
af patientforløb. Dette er uhensigtsmæssigt, idet man af denne grund langt fra kan opnå det 
fulde udbytte af de anskaffede systemer, herunder den optimale understøttelse af det kliniske 
arbejde.  

4.3.1. Projektbeskrivelse og status 

Formål 
Vejle og Viborg amter igangsatte i 2000 et udredningsarbejde, SUP-I projektet11 (SUP = Stan-
dardiseret Udtræk af Patientdata), med henblik på at undersøge principperne i SEP-modellen12 

som en mulig integrationsløsning. 
 
Udredningsarbejdet  har været afgrænset til integrationsproblemerne i relation til følgende sy-
stemer, der anvendes enten i Vejle Amt eller Viborg Amt: 
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• Kommunedatas patientadministrative system (GS-Classic) 
• Kommunedatas EPJ 
• B-Datas EPJ 
• B-Datas patientadministrative system 
• IBM's EPJ 
• Kodaks røntgeninformationssystem (den patientadministrative del) 
 
Det konkrete hovedformål i SUP- I projektet har været at afprøve principperne i SEP-
modellen12 som en mulig løsning på integrationsproblemerne gennem belysning af følgende 
spørgsmål: 
1. Hvilke sammenlignelige data vil det være relevant at kunne udtrække fra de forskellige 

systemer til understøttelse, planlægning og kvalitetssikring af patientforløb og til ledelse 
og planlægning i øvrigt? 

2. Hvilke data vil det være relevant at kunne overføre mellem de enkelte systemer til under-
støttelse af det kliniske arbejde? 

3. Hvilke problemer forhindrer i dag, at systemerne kan udtrække og overføre disse data? 
4. Er SEP-modellen en mulig løsning på disse problemer, og hvilke ændringer/tilføjelser bør 

der i givet fald foretages i SEP-modellen for at optimere denne? 
5. Hvis SEP er en mulig løsning, hvor langt er de enkelte systemer så i dag fra at kunne op-

fylde SEP-modellens krav, og hvad vil det indebære for dem at skulle opfylde dem? 
6. Hvilken standardisering og hvilke klassifikationer er der samlet set behov for, hvis inte-

grationsproblemerne skal løses? 
 
Projektet har desuden haft følgende biformål: 
1. Vidensoverføring til amternes medarbejdere. Løsning af integrationsproblemer kræver 

stor viden og erfaring. Gennem samarbejdet i dette projekt med leverandørerne og en eks-
tern konsulent får de to amter opbygget viden og erfaring på dette område hos sine egne 
medarbejdere, hvilket vil være særdeles nyttigt ved den videre systemopbygning i amter-
ne. 

2. Bidrag til den nationale standardisering. De to amter kan med udgangspunkt i projektets 
resultater bidrage til og få indflydelse på det standardiseringsarbejde, der foregår på natio-
nalt niveau. Herved øges sandsynligheden for, at de kommende nationale standarder lever 
op til amternes krav og dermed bedst muligt beskytter de store investeringer i IT, som am-
terne har foretaget. 

 
SUP-I projektets primære sigte har været at skabe et beslutningsgrundlag for valg af integrati-
ons-løsninger, medens selve implementeringen af disse løsninger ikke har været omfattet af 
projektet. 
 
Det overordnede formål med SUP-II projektet er at sikre datatilgængelighed i bred forstand. 
Det gælder primært i forhold til de kliniske funktioner og til kvalitetsudvikling, opfølgning i 
øvrigt og indberetning. 
 
Sideløbende med det overordnede formål med at stille data til rådighed, skal der foretages en 
vurdering og prioritering af, hvilke data det er relevant for en datarekvirent at kunne arbejde 
videre med. Dette skal ses som en afgrænsning af projektet samt et første forsøg på at ind-
kredse klinikernes behov for relevant viden i en given situation. 
 
I 2001 har de to amter besluttet at gennemføre et pilotprojekt, hvor en af de væsentlige aktivi-
teter er en implementering af SUP-udtræk af data fra eksisterende sundheds IT systemer. Ud-
trækket sker i XML-format og lagres i en separat SUP-database. 
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I pilotprojektet udvælges der et antal sundheds-IT-systemer, som kan stille relevante data til 
rådighed for det sundhedsfaglige personale. 
 
SUP-II projektets mere konkrete delformål er: 
1. At få foretaget et review af SUP-modellen og få færdiggjort denne til en praktisk afprøv-

ning. 
2. At afprøve SUP-modellen i flere faser. I første omgang udtrækkes data fra diverse sund-

heds-IT-systemer i Vejle og Viborg amter i SUP-format. 
3. At afdække de tekniske løsningsmuligheder for at stille data i SUP format til rådighed for 

andre systemer/aktører i en viewer / browser. 
4. At belyse mulighederne for at bruge data i SUP-format til lokale og tværgående analyser. 
5. At opstille en praktisk metode til udveksling af data, som bl.a. skal sikre, at ansvaret for 

datas validitet ligger hos dem, som skaber data. 
6. At gennemføre et pilotprojekt på baggrund af de foregående aktiviteter, som i praksis stil-

ler data i SUP-format til rådighed for andre systemer/aktører i Vejle/Viborg amter. 
 
SUP-projektet skal opfattes som  et supplement til Sundhedsstyrelsens arbejde med en grund-
struktur for EPJ, og projektet vil følge med i Sundhedsstyrelsens arbejde med grundstruktu-
ren, F-LPR, SKS, et nationalt patientindeks, principper for kliniske databaser m.v.  

Organisering 
Sundheds-IT-funktionerne i Vejle og Viborg amter udgør p.t. styregruppen. Relevante aktører 
kan eventuelt tilbydes en observatørplads i styregruppen. Når det er relevant, vil Vejle og Vi-
borg amter invitere andre amter med i projektet. 
 
Det er styregruppens pligt løbende at underrette relevante fora om projektets fremdrift (f.eks. 
Temagruppen for sundheds-IT og Kontraktgruppen for sundheds-IT). 
 
Vejle og Viborg amter sørger hver især for det nødvendige samarbejde lokalt om oriente-
ring/inddragelse af lokale sygehusledelser/IT-afdelinger m.v. 
 
Det er afgørende for SUP-II projektets succes, at de to amters IT-leverandører (og senere evt. 
også andre interesserede leverandører) bidrager aktivt til projektet med deres ekspertise og 
praktiske erfaring vedrørende IT og integration. En betydelig medindflydelse på SUP-
modellens udformning vil også være en forudsætning for, at leverandørerne efterfølgende vil 
bakke op om SUP-løsningen og implementere denne. 
 
Det er i leverandørarbejdsgruppen, at hovedparten af det egentlige arbejde i denne fase af 
SUP-projektet skal foregå. 
 
Til at indgå i et sundhedsfagligt review har Vejle og Viborg amter hver udpeget  4 personer 
med sundhedsinformatisk indsigt og konkret erfaring med EPJ.  

Tidsplan 
SUP-I projektet blev gennemført i perioden februar – juni  2000 og resultatet er beskrevet i 
rapporten ”Integration af informationssystemer – i sygehusvæsenet i Vejle Amt og Viborg 
Amt”1. 
 
SUP-II projektet blev igangsat i februar 2001 og forventes afsluttet i begyndelsen af 2002. 
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4.3.2. SUP modellen 
Det er vigtigt at fremhæve at nedenstående  beskrivelse af SUP modellen er en summarisk re-
degørelse af principperne. En mere udtømmende og præcis beskrivelse kan findes i ”Integra-
tion af informationssystemer – i sygehusvæsenet  i Vejle og Viborg Amt”11. 

Modellens sigte 
Det er vigtigt at understrege at SUP-projektet alene omfatter dataintegration og semantisk in-
tegration. 
 
Ved dataintegration forstår man, at data, når de én gang er registreret, er tilgængelige for alle 
andre relevante systemer til alle relevante formål. Ordet “relevant” relaterer sig her til f.eks. 
arbejdsopgavernes natur og de sikkerhedsmæssige regler. Ved dataintegration kan et datasæt 
overføres fra ét system til et andet. 
 
Ved semantisk integration forstår man, at modtageren af data ved en dataoverførsel forstår 
datas betydningsindhold - informationen - på samme måde som afsenderen. Dette er en forud-
sætning både for en vellykket kommunikation og for at kunne sammenligne data fra forskelli-
ge systemer i analyser. Semantisk integration opnås ved brug af bl.a. fælles datadefinitioner, 
klassifikationer og begrebsmodeller. 

Karakteristika for SUP modellen 
SUP modellen er udarbejdet på grundlag af indsamlet materiale om de 6 systemer fra leveran-
dørerne og udvalgte kliniske afdelinger og IT-afdelinger i de to amter. Systemernes dataind-
hold er analyseret for at identificere forskelle og ligheder i datatyper og relationer. Data er 
herefter analyseret i forhold til forløbsmodellen og den kliniske proces med henblik på at op-
stille en model, der generaliserer og systematiserer dataindholdet. Ud fra dataanalysen er det 
diskuteret, hvilke data der bør kunne udtrækkes til analyse, og hvilke data der bør kunne over-
føres mellem systemerne for at understøtte patientbehandlingen. Der er foreslået en afgræns-
ning af data til de to formål. På basis af dataanalysen og dataafgrænsningen er integrations-
problemet analyseret, og der er opstillet krav til en integrationsløsning.  
 
Der er udvalgt et antal datatyper og registreringssituationer, som samlet repræsenterer de 
identificerede datatyper, datarelationer, registreringssituationer og integrationsmæssige pro-
blemstillinger. De udvalgte data er herefter forsøgt repræsenteret ved hjælp af den oprindelige 
SEP-model med det formål at teste denne models egnethed i forhold til kravene og de eksiste-
rende data. Ud fra testresultaterne er modellen gradvist blevet korrigeret, hvor det har vist sig 
nødvendigt. Modellering og aftestning er foretaget iterativt, indtil der er opnået et tilfredsstil-
lende resultat i forhold til kravene. Den nye model er herefter beskrevet. 
 
SUP-modellen er en integrationsløsning, der har følgende bestanddele: 
• Et grundlæggende princip for udtræk og overførsel af data 
• En begrebsmodel, der er baseret på den kliniske proces, hændelsesbegrebet, patientforløb 

og SKS 
• Et struktureret datasæt og regelsæt for de enkelte hændelsestypers repræsentation 
• Nogle mindre SUP-klassifikationer, som bruges til at klassificere indholdet i nogle af da-

tasættets felter 
• En implementeringsmetode, der tillader en fleksibel implementering af modellen 
• En  kommunikationsmodel, der beskriver, hvordan kommunikationen i praksis skal foregå 
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Det grundlæggende princip 
I SUP modellen opdeles informationselementer i tre kategorier af indhold: 
1. Strukturerede data, f.eks. koder, formaterede værdier og afkrydsningsfelter. Data kan have 

enten en standardiseret eller en lokal struktur 
2. Notater, evt. med tekstrubrikker 
3. Specielle objekttyper, f.eks. billeder, EKG og anden grafik. Der findes endnu kun få af 

disse objekttyper i systemerne 
 
Ved overførsel af data er alle tre kategorier relevante, medens det ved dataanalyser kun er re-
levant at arbejde med kategori 1, og kun data med en standardiseret struktur. Efterhånden som 
struktureringen af patientdata øges, vil der ske en forskydning af informationselementer fra 
kategori 2 til kategori 1. 
 
SUP-modellens princip for udtræk og overførsel af data tager udgangspunkt i denne opdeling 
af informationselementernes indhold i tre kategorier. Princippet er illustreret i nedenstående 
figur, som skal forstås på følgende måde: De relevante informationselementer i et system (Sy-
stem A) repræsenteres af et ensartet opbygget SUP-element. For informationselementer med 
et struktureret informationsindhold samt notater repræsenterer SUP-elementet hele informati-
onselementet, medens det for specielle objekter alene indeholder en række grundoplysninger. 
Selve indholdet i grafiske objekter repræsenteres særskilt af en grafisk fil eller et link til den-
ne. 
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Figur 22. SUP modellens princip. 

 
 
SUP-elementerne udgør således et indeks over alle udtrukne elementer og det fulde indhold 
for de strukturerede data og notater. Elementerne udgør derfor samtidig et fuldgyldigt analy-
segrundlag. Endelig kan elementerne overføres til System B, hvor de kan anbringes i en ny 
sammenhæng eller fremvises i en browser fra en SUP-database. 
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Når det kan lade sig gøre at repræsentere alle informationselementer på en ensartet måde efter 
dette princip, skyldes det opbygningen af SUP's begrebsmodel og det tilhørende regelsæt for 
brug af de enkelte felter. 

Begrebsmodellen 
SUP's begrebsmodel er vist i nedenstående figur og er en operationalisering af den kliniske 
procesmodel. 
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Figur 23. Samlet begrebsmodel 
 
I figur 23 er vist de ialt 19 hændelsestyper som anvendes i SUP-modellen. De 4 grundlæg-
gende hændelsestyper: "Undersøgelsesresultat", "Diagnoser", "Ordinationer" og "Udført pro-
cedure" er abstrakte i den forstand, at de kun forekommer i form af deres underinddelinger 
(specialiseringer), hvilke er vist med de grå pile.  
 
Opdelingen af hændelserne i typer muliggør, at alle relevante informationselementer i syste-
merne kan udtrækkes og overflyttes ved hjælp af 19 simple og ensartet opbyggede SUP-
elementer, som på en måde kan sammenlignes med MedCom projektets meddelelser. De en-
kelte "meddelelser" skal dog ikke sendes enkeltvis, men som en samlet enhed. 
 
Som det fremgår af figuren, indeholder SUP's begrebsmodel ikke alle hændelsestypernes teo-
retisk mulige relationer, men alene dem, som skønnes nødvendige i forhold til målsætningen 
for modellen. Nogle af hændelsestyperne (f.eks. udførte procedurer) kan, afhængig af situati-
onen, relatere sig til forskellige typer af hændelser, men hver enkelt forekomst af en hændelse 
vil højst relatere sig til én anden hændelse. Relationerne er udvalgt således, at man kan bruge 
data til et meget stort antal  forskellige analyser. 
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Formålet med denne forenkling af modellens relationer er at kunne repræsentere alle syste-
mernes informationselementer som en række i en tabel, hvor de enkelte felter i det store hele 
anvendes ens. Konsekvensen af dette er, at hele det strukturerede dataindhold vedrørende en 
patient i en EPJ eller et andet elektronisk informationssystem kan overføres til en enkelt tabel 
i et regneark. 
 
De enkelte rækker (records) vil udgøre et indeks over journalens samlede indhold, og der vil 
være en reference til de relaterede objekter, f.eks. et billede. Hvis man vil analysere mange 
journaler, vil et databasesystem være mere velegnet, men princippet er det samme. 
 
Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at man får skabt den enkelhed, som er en helt afgø-
rende forudsætning for at opfylde de stillede krav. Det er ingen kunst på kort tid at udvikle en 
kompleks og uforståelig begrebsmodel. Den kommer helt af sig selv, hvis man - hver gang 
man støder på et tilsyneladende nyt begreb - opretter en ny klasse og nogle nye N:N-
relationer. Kunsten er derimod at se det generelle og enkle i det specifikke og komplekse. 

Test af model 
I efteråret 2001 testes og valideres SUP modellen i Vejle og Viborg Amter i et pilotprojekt. 
Resultatet af testen forventes at foreligge i begyndelsen af 2002. 
 
Pilotprojektet er opdelt i følgende faser: 
 
1. Fremvisning af data. Udvalgte sundhedsfaglige personer får mulighed for at se udvalgte 

data i en standard-browser i konkrete arbejdssituationer. Hovedvægten vil her ligge på de 
mange data på tekstform, som findes i de eksisterende EPJ-systemer. Leverandørerne for-
ventes at udvikle en applikation til pilotdriften baseret på den eksisterende anvendelse af 
browsere i relation til deres systemer. 

2. Analyse og sammenligning af data. Dataanalyser kan kun foregå på strukturerede data, og 
det kræver en noget større indsats at udtrække disse fra systemerne sammenlignet med 
tekstdata. Der opstilles en række praktiske eksempler på hvordan og i hvilket omfang, 
SUP-data kan bruges til forskellige analyser i et regneark eller et databaseværktøj.  

 
I samarbejde med leverandørerne foretages et review af SUP-modellen med det formål at kva-
lificere og operationalisere denne. Hændelsestyperne, datafelterne og deres indbyrdes relatio-
ner skal fastlægges. Det samme gælder overholdelseskriterier. 
 
I samarbejde med udvalgte sundhedsfaglige personer (herunder klinikere) med EPJ-erfaring i 
Vejle og Viborg amter er der gennemført et review af den kliniske procesmodel, som udgør 
grundlaget for SUP-modellen. Formålet har været at sikre, at SUP-modellen kan repræsentere 
patientdata på en tilfredsstillende måde for det sundhedsfaglige personale. 
 
Fra sundheds-IT-systemer i Vejle/Viborg amter udtrækkes testdata i SUP-format, og de lagres 
i en separat database uafhængigt af andre systemer. Der foretages forskellige analyser for at 
vurdere, om repræsentationen af data er tilfredsstillende. Oplysningerne fra databasen præsen-
teres også i en standard-browser. Leverandørerne udvikler et udtræksprogram mv., der kan 
håndtere begge opgaver. SUP-modellen vurderes og justeres på baggrund af disse erfaringer. 
Ved større problemer med denne test, vil  SUP-modellen gennemgå endnu et teknisk/begrebs-
mæssigt/sundhedsfagligt review. 
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Der er gennemført en teknisk og praktisk afklaring med henblik på opstilling af en kommuni-
kationsmodel, der gør det muligt at stille data til rådighed i en standard-browser for både EPJ-
afdelinger og ikke-EPJ-afdelinger samt andre aktører i sundhedsvæsenet. 
 
I forbindelse med pilotprojektet vil bl.a. håndteringen af adgangs- og sikkerhedsproblematik-
ker være i fokus. Hertil kommer en belysning af problematikken med data, som ændrer sig 
hyppigt eller fremsendes fragmenteret til andre systemer (f.eks. laboratoriesvar). Datavalidite-
ten skal i denne henseende sikres. 
 
Endvidere skal muligheden for at arbejde videre med SUP-data i andre systemer analyseres 
og perspektiveres. 

Kommunikationsmodellen i SUP 
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Figur 24. SUP-II-projektets grundlæggende kommunikationsmodel. 

 
 
I figur 24 ses SUP-projektets grundlæggende kommunikationsmodel. Den skal forstås på føl-
gende måde:  
• Kommunikationen finder sted mellem afsenderen (til venstre i figuren) og modtageren 

(til højre i figuren). De forskellige dele af SUP-funktionaliteten er angivet med mørkegrøn 
farve på figuren. 

• Modtageren behøver ikke at have sit eget EPJ-system, men hvis han har et, er det i denne 
sammenhæng hensigtsmæssigt at opdele det i 4 "lag": Et sikkerhedslag, et præsenta-
tionslag, et indekslag og et databaselag. De gule pile illustrerer, hvordan modtageren får 
adgang til data i bl.a. sit EPJ-system: Gennem et sikkerhedssystem kommer han ind i præ-
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sentationsdelen. Efter at have udpeget en given patient, præsenteres han for en oversigt 
over patientens data (et indeks). Når han udvælger et bestemt dataelement, hentes data i 
databasen og præsenteres på skærmen. 

• Fremmede data. Modtageren vil ofte have interesse i at se visse af patientens tidligere 
data, som er registreret i andre systemer. Dette kan enten foregå ved data-push eller ved 
flere forskellige typer af data-pull. 

• Data-push. Her har modtageren indgået en aftale med kommunikationspartneren (afsen-
deren) om at fremsende bestemte data i bestemte situationer. Det er grundprincippet i det 
nuværende MedCom-projekt. 

• Data-pull. Hvis modtageren ved, at andre systemer indeholder data vedr. en konkret pati-
ent, kan han anmode den dataansvarlige om at få overført disse. Denne anmodning kan fo-
regå pr. telefon, fax, e-mail eller et dedikeret elektronisk rekvisitionssystem. Hvis han ikke 
ved, om der findes tidligere data vedr. patienten, har han behov for at anvende et patient-
indeks. Se senere. 

• Afsenderens EPJ-system kan opdeles i de samme 4 lag som modtagerens, og afsende-
rens adgang til data er illustreret med de lysegrønne pile. Hvis han har indgået en data-
push-aftale med en kommunikationspartner, vil de relevante data blive udtrukket og af-
sendt fra systemet enten automatisk eller via en fast administrativ rutine. Hvis han der-
imod får en anmodning om at fremsende data til en modtager, vil han i sit EPJ-system 
vælge modulet SUP-indeks og her udvælge de data, der skal overføres til modtageren. 

• Afsenderens SUP-udtræksprogram udtrækker de valgte data i XML-format, hvorefter 
XML-filen overføres til modtageren enten via et elektronisk kommunikationssystem eller 
lagret på en diskette / CD-ROM, som patienten evt. kan medbringe svarende til de nuvæ-
rende "vandrejournaler". Udtræksprogrammet vedligeholder ligeledes afsenderens SUP-
indeks og kan udtrække data i SUP-format til analyse. 

• Modtagelsen af SUP-data varetages hos modtageren af et sikkerhedssystem, der foreta-
ger forskellige kontroller. Herefter kan data overføres til modtagersystemets originale da-
tabase og/eller lagres i en parallel SUP-database. Desuden kan data overføres til f.eks. en 
klinisk database, som modtageren måtte være vært for. 

• Overførsel af data til modtagersystemets database. De modtagne data (eller udvalgte 
dele af disse) kan via et overførselsprogram lægges ind i modtagersystemets database, 
men dette vil kun være relevant i situationer, hvor modtagersystemet skal kunne arbejde 
med de modtagne data fuldstændig på samme måde som med systemets egne data. I langt 
de fleste tilfælde vil man kun vinde meget lidt eller intet ved at foretage en sådan overfør-
sel af data til EPJ-systemets originale database, og det er desuden temmelig dyrt at udvikle 
overførselsprogrammet bl.a. pga. behovet for mange komplekse valideringer. Det er derfor 
besluttet, at SUP-II-projektet ikke bruger ressourcer på denne form for overførsel. Efter 
afslutningen af pilotprojektet kan den enkelte systemejer og hans leverandør i hvert enkelt 
tilfælde foretage en konkret vurdering af, om der skal overføres data til modtagersystemets 
database eller ej. SUP-datasættet er udformet således, at det udgør det bedst mulige grund-
lag for en sådan overførsel, hvis den ønskes foretaget. 

• SUP-database. Det er langt billigere, at anbringe data i en parallel SUP-database, hvor 
modtageren kan se data i en browser. Modtagersystemet kan også i et vist omfang behand-
le disse data, idet de er lagret på en standardiseret måde i SUP-formatet. Data vil således 
kunne anvendes internt i EPJ-systemet dels i indekser over patientens data, dels i datapræ-
sentationer sammen med systemets egne data. Ved at lagre data i den lokale SUP-database 
bevares historikken over, hvilke data der har været til rådighed for brugerne af modtager-
systemet, og data kan senere indgå i dataanalyser sammen med modtagerens egne data. 
SUP-databasen skal opbygges som en intranet-server, hvilket beskrives senere i dette af-
snit. 
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• Modtagerens SUP-indeks er en oversigt over indholdet i den lokale SUP-database. Over-
sigten kan efter brugerens valg præsenteres kronologisk eller hierarkisk. I sidstnævnte til-
fælde vælger man en hændelsestype og udpeger herefter en konkret hændelse, hvis data 
hentes i databasen. Oversigtsoplysninger kan også overføres fra SUP-indekset til EPJ-
systemet, hvor disse i et vist omfang kan integreres i EPJ-systemets egne oversigter. 

• SUP-browseren er en standard-browser. Den kan (via en parser og en XSL-fil) fremvise 
en SUP-XML-fil i en standardpræsentation, og det vil være relevant, når en journal findes 
lagret på en diskette eller en CD (f.eks. en vandrejournal). Hvis data er lagret i en SUP-
database, er der flere præsentationsmuligheder [se nedenfor]. I dette tilfælde foregår ad-
gangen gennem et sikkerhedssystem, som enten kan være EPJ-systemets sikkerhedssy-
stem eller et separat SUP-sikkerhedssystem, som muliggør, at brugere uden adgang til et 
EPJ-system (f.eks. en hjemmesygeplejerske eller patienten selv) kan få adgang data. 

• Direkte valg af fremmede data. I stedet for at anmode en kommunikationspartner om at 
få overført bestemte data, vil modtageren fra sin browser via Internettet (eller et Intranet) 
gennem afsenderens SUP-sikkerhedssystem kunne få adgang til afsenderens SUP-indeks. 
Her udvælger modtageren (indenfor de fastsatte regler) selv de data, han har brug for, 
hvorefter disse udtrækkes og overføres til hans egen SUP-database. Man kunne overveje, 
om han alternativt skal kunne nøjes med at se data på en server hos afsenderen, men så 
bevares historikken og analysemulighederne ikke. 

• Fælles patientindeks. Man kan vælge løbende at indberette SUP-data til en fælles lokal, 
regional eller national database (den midterste "søjle" på Figur 24). Der kan være tale om 
hele journaler, udvalgte data eller blot indeksoplysninger, der angiver, hvilke data der fin-
des i de lokale systemer. Modtageren vil fra sin SUP-browser gennem indeksets sikker-
hedssystem kunne få adgang til disse oplysninger og enten downloade data til sin egen 
SUP-database eller i hvert fald få at vide, hvor han kan finde de relevante oplysninger. 

 
De enkelte amter kan sammensætte de her beskrevne moduler i den grundlæggende SUP-
kommunikationsmodel i mange forskellige konfigurationer afstemt efter lokale forhold og øn-
sker. 

4.4. H:S Integrationsprojektet 
Beskrivelsen af dette projekt er baseret på forskellige H:S notater13  14 samt interviews med 
repræsentanter fra H:S Integrationsprojektet. 

4.4.1. Projektbeskrivelse og -status 

Formål 
H:S har valgt at basere sig på en middlewareløsning som den strategiske integrationsløsning 
overholdende relevante nationale, europæiske og internationale standarder, ved hjælp af hvil-
ke, forskellige informationssystemer vil kunne dele og udveksle data. 
 
Det produkt, man har valgt er DHE. DHE står for ”Distributed Healthcare Environment”, og 
er udviklet gennem en periode på de sidste 10-15 år i Europa. Udviklingsarbejdet har taget 
afsæt i en række EU projekter i 80’erne og 90’erne og er suppleret af en kommerciel videre-
udvikling af det italienske firma GESI15. 
 
DHE udgør en databærende integrationsplatform med en meget omfattende datamodel, som er 
lavet specielt til hospitalsvæsenet. DHE er en implementering af HISA16 præstandarden, som 
hører til  inden for den europæiske standardiseringsorganisation CEN17. 
 
Formålet med DHE i H:S er at tilvejebringe: 
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• Effektiv dataudveksling mellem eksisterende gamle IT systemer som f.eks. GS (asynkron 
kommunikation mellem løst koblede systemer) 

• Effektiv dataudveksling mellem kommende nyanskaffede systemer som f.eks. standard-
ramme EPJ systemer (asynkron kommunikation imellem løst koblede systemer) 

• Udviklingsplatform for helt nye applikationer eller moduler (synkron kommunikation 
imellem tæt koblede applikationer) 

 
H:S har på nuværende tidspunkt ikke nogen egentlig IT strategi. Derimod eksisterer en IT 
handlingsplan, som præciserer en række udviklingstiltag, som de enkelte H:S hospitaler pri-
mært skal stå for. Denne situation er under forandring, idet H:S Direktionen nyligt har ud-
meldt , at der skal udarbejdes en samlet IT strategi for H:S i nærmeste fremtid. Det forventes, 
at DHE vil indgå som en central del af den kommende H:S IT strategi. 

Organisation og delprojekter 
H:S’ valg af DHE fandt sted i efteråret 1999, efter at H:S i samarbejde med Københavns 
Amts Sygehusvæsen havde afholdt et begrænset EU udbud i form af en såkaldt projektkon-
kurrence, hvor leverandører kunne stille forslag til løsning af udbydernes integrationsbehov. 
Projektkonkurrencen blev vundet af firmaerne Tieto Enator og GESI. 
 
Efterfølgende oprettedes en projektorganisation i H:S med det formål at opbygge kompetence 
i anvendelsen af DHE i H:S. Der har imidlertid ikke været stillet krav til de enkelte H:S hospi-
taler om, at man skulle anvende DHE. DHE har indtil videre blot været et tilbud, som de en-
kelte IT udviklingsprojekter i H:S har kunnet vælge eller fravælge. Denne situation er som 
tidligere anført under forandring, og det er sandsynligt, at der i forbindelse med H:S’ kom-
mende IT strategi vil blive stillet mere direkte krav om anvendelse af DHE i kommende ud-
viklingsprojekter på de forskellige H:S hospitaler. 
 
Fælles for hospitalerne i H:S integreres Grønt System (Classic Adabas) via DHE, ved at per-
son-, kontakt-, forløbs- og diagnose-data overføres til DHE fra GS. 
 
Derudover er der  to forskellige hovedtendenser for anvendelsen af DHE i H:S. Disse ses ty-
deligst på henholdsvis Amager Hospital og Hvidovre Hospital. 
 
På Amager Hospital udvikler man udover den basale integration til eksisterende systemer 
(primært GS), en Elektronisk Patientjournal Portal arkitektur oven på DHE vha. Java- og In-
ternet-teknologi. Således vil man ’nedefra og op’, udvikle det samlede systemkompleks hen 
mod EPJ, ved at lade applikationerne vokse i antal, størrelse og indbyrdes funktionel sam-
menhæng i en integreret systemarkitektur. Denne web-baserede portalarkitektur ovenpå DHE 
er i sin grundform blevet udviklet, og der er tillige udviklet et EKG modul. Et notatmodul 
planlægges at være næste udviklingsresultat.  
 
På Hvidovre Hospital har man indtil for nylig kørt med to spor, et der sigter mod at imple-
mentere kommercielt tilgængelige EPJ systemer (standardrammeprodukter) i pilotdrift på et 
antal afdelinger, og et der sigter på at skabe integration mellem eksisterende og kommende 
systemer, herunder EPJ.  
 
På Sct. Hans Hospital sigter man som udgangspunkt mod videreførslen af IBM journalen til 
mulig implementering på hele hospitalet og håndtering af integrationsproblematikken, lige-
som på Hvidovre Hospital.  
 
På Frederiksberg Hospital udvikles et medicineringsmodul integreret med, og på sigt muligvis  
direkte baseret på DHE. Der startes i pilotdrift på en enkelt afdeling, men sigtes mod et gene-
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relt anvendeligt modul i hele H:S. Der er således tale om en kombination af de to hovedstra-
tegier.   
 
Bispebjerg Hospital har en række projekter under mulig opstart. Audiologisk afdeling vil in-
tegrere deres eksisterende EPJ/database system med DHE (GS data), andre afdelinger overve-
jer også DHE som et muligt mere direkte udgangspunkt. 
 
Rigshospitalet er i skrivende stund uafklaret på IT området som følge af standsningen af POS 
projektet. 
 
H:S Enhed for Klinisk Kvalitet har udviklet et registreringssystem til måling af kliniske kvali-
tetsindikatorer, som i det kommende halve år skal porteres til DHE. 
 

4.4.2. DHE beskrivelse 

Formål  
DHE kan opfattes som en samlet informationssystemmodel, der tjener det formål at tilgodese 
alle behov for informationshåndtering i et sundhedsvæsen - indbefattende både kliniske, pa-
rakliniske og administrative aspekter.  

Karakteristika (kompleksitet, præsentation, synsvinkler) 
DHE er baseret på HISA (Healthcare Information System Architecture) som er en EU præ-
standard for et hospitalsinformationssystem. (HIS) 
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Figur 25:DHE’s indplacering i forhold til patientforløb, -kontakter, aktiviteter og resultater samt afledte 

ledelsesinformation  
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HISA tager afsæt i patienten, dennes generelle og sundhedsfaglige data, samt de processer der 
vedrører patientens behandling og vej gennem sygehuset.  
 
HISA definerer grundlæggende tre ting: 
• En række grundbegreber i form af entiteter (og visse attributter) 
• Relationer mellem entiteterne 
• At der skal være offentligt tilgængelige snitflader til attributter indeholdt i entiteterne 
 
HISA opdeler datamodellen  i seks fælles komponenter: 
• Subject of care Healthcare-related Common Component  
• Health Datum Healthcare-related Common Component  
• Activity Healthcare-related Common Component  
• Resource Healthcare-related Common Component  
• Authorisations Healthcare-related Common Component  
• Concept Healthcare-related Common Component  
 
DHE er et produkt baseret på HISA som referencearkitektur. DHE indeholder følgende logi-
ske servere (også kaldet ”managers”):  
• Activity Manager 
• Cost & Performances Manager 
• Health Data Manager 
• Patient Manager 
• Resource Manager 
• Users & Authorisation Manager 
  

DHE-platformen

Funktionel adskillelse 
mellem applikationer og 
fælles DB.

Fælles Database
i DHE

HCC - Healthcare Common Components
Patient Manager
Act Manager
Health Data Manager
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det generelle grundlag for et Hospitals
Informations System 
- Baseret på HISA   

Services
fx
- C API’er
- VB API’er
- Java klasser
- C++ klasser
- DCOM
- CORBA
- XML
- HL7

Input data Output data

Input/output  transaktioner

Eksisterende systemer Nye systemer DHE applikationer

 
 

Figur 26:  Forskellige integrationsmuligheder med DHE 
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Som  figur 26 illustrerer, har man med DHE tre muligheder: 
• At integrere eksisterende systemer 
• At integrere nye systemer 
• At udvikle applikationer direkte på DHE platformen 
 
HISA specificerer en minimums datamodel der kan udvides ved implementering, DHE rum-
mer således over 250 entiteter, over 8000 attributter og mere end 600 services, som udgør 
kernen i DHE. Denne kan ikke uden videre ændres og har gennem de sidste år været relativ 
stabil. 
 
Det værktøj, som DHE er udviklet med, GASwin, kan yderligere fås som option til DHE, så-
ledes at man har mulighed for at udvide DHE mht. nye entiteter, nye attributter og nye ser-
vices. Dette kan være en fordel i relation til specifikke nationale og lokale forhold. Dog er så-
vel datamodel som services i forvejen ret omfattende, og ligesom det kræver ekspertise at an-
vende GASwin, kræver det også strategiske overvejelser og en betydelig indsigt i komplekset 
af konsekvenser ved at udvide eller på anden måde ændre DHE’s datamodel.     
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Beskrivelse af model 
Rationalet bag DHE er således at gøre relevante data, som skabes gennem sygehusets IT an-
vendelse, reelt fælles og tilgængelig for andre relevante applikationer, systemer og brugere. 
Dette kræver en fælles referenceramme, en omfattende forretningslogik og datamodel, alt 
sammen noget, som DHE giver. Nedenstående figur viser datamodellen for en af de førnævn-
te logiske servere, Patient Manager.
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Figur 27: Datamodellen for Patient Manager i DHE repræsenteret ved et E-R diagram 
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I sin oprindelige form bestod services af programmeringssproget C baserede API’er (”Appli-
cation Programming Interface”). Disse er struktureret således, at der tages udgangspunkt i da-
tas logiske tilhørsforhold.  
 
Hvis man fx ser på patient entiteten, ses det, at den identificeres med præfiks PA. Attributter 
hørende til fx Patient entiteten (CPR nummer, fornavn, efternavn mm.) samt et antal relatere-
de attributter, tilgås således med API’et defineret ved følgende navn: 
• Første to bogstaver er forkortelsen for pågældende manager, her pm for Patient Manager 
• Næste to bogstaver er entitetens præfiks, her PA for Patient 
• Næste to karakterer er ’_’ 
• Det sidste bogstav er enten L, M eller R. L returnerer en liste over records, R returnerer 

hele datasættet på en enkelt record. M bruges til at oprette, ændre eller slette (logisk) en 
record, med input parametrene A, M eller D. 

• API’ets navn er således pmPA__L, pmPA__M eller pmPA__R. 
 
API’erne følger alle denne struktur. Siden er der kommet mange andre interfacemetoder til 
end C API’er, heriblandt Visual Basic, Delphi, Centura, Java klasser, C++ klasser, DCOM, 
CORBA, XML og HL7. Input og output parametrene følger samme logiske struktur og navn-
givning som for C API’erne, for de andre interface metoder. 
 
I forbindelse med EU projektet HANSA18 blev DHE dokumentationen offentliggjort og trykt 
1998, via det svenske SPRI (den svenske pendant til DSI – Institut for Sundhedsvæsen).  
 
Manualerne omfatter: 
• Introduction 
• Information view 
• Functional view 
• Activity Manager (API’s) 
• Cost & Performance Manager (API’s) 
• Health Data Manager (API’s) 
• Patient Manager (API’s) 
• Resource Manager (API’s) 
• Users & Authorisation Manager (API’s)  
• General Utility Services (API’s) 
 
Kernen af DHE er dokumenteret i disse SPRI manualer19. Den vigtigste (tekniske API) do-
kumentation består i vidt omfang af de i dokumenterne beskrevne 'generaliserbare' C API 
kald. Datamodel og funktionalitet er grundigt beskrevet i Information og Functional view.  
 
I forbindelse med den fortsatte udvikling er der siden 1998 kommet væsentligt mere doku-
mentation til, tilgængelig via GESI’s Website (med password), dog ikke i offentlig bogform. 
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Test, validering og implementering af DHE i H:S 
Nedenstående figur viser integrationsscenariet ved H:S/KAS’ projektkonkurrencens demon-
stration 1/3-2000. 
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Figur 28: Integrationsscenarie ved H:S’ og KAS’ projektkonkurrence. 

 
Som figuren illustrerer har man med DHE mulighed for: 
• At integrere eksisterende systemer (f. eks GS, FlexiLab) 
• At integrere nye systemer med egen database (f.eks. RIS fx, eller nyt Lab) 
• At anvende allerede udviklede applikationer direkte på DHE (KISS) 
• At udvikle nye applikationer på DHE (GP-oriented web-based workstation) 
 
Ved udvikling af nye applikationer på DHE, har man mulighed for opbygning af en kompo-
nentbaseret applikationsarkitektur, med yderligere mulighed for genbrug og synergi, således 
som det er hensigten på Amager Hospital. Her arbejder man som tidligere nævnt med en web-
baseret portalarkitektur og en gradvis udvikling mod EPJ, hvilket udgør det ene af to hoved-
spor i H:S Integrationsprojektet. 
 
Det andet hovedspor drejer sig som sagt mere direkte om systemintegration og sigter mod in-
tegration af eksisterende tilgængelige systemer, som EPJ produkter mm., gennem mapning 
mellem disse og DHE.  
  
Det fælles datamæssige udgangspunkt for H:S er i første omgang person-, kontakt-, forløbs- 
og diagnosedata fra GS, som overføres fra GS og mappes til DHE platformen via EDIFACT. 
Herfra vil disse centrale data så være tilgængelige for alle andre systemer og applikationer 
som kan interface DHE. 
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Klassifikationer 
DHE omfatter to hovedtyper af data, deskriptive og dynamiske data. De deskriptive data (me-
tadata, data om data) definerer rammerne indenfor hvilke de dynamiske data skal placeres, og 
omfatter således alle klassifikationer. Klassifikationerne kan inddeles i to hovedtyper: 
• Officielle 
• Uofficielle 
 
De officielle klassifikationer vedligeholdes fra en DHE master klassifikationsserver som er 
placeret fysisk på Hvidovre Hospital, og som automatisk opdaterer de øvrige DHE servere. 
De officielle klassifikationer omfatter bl.a. følgende: 
• SKS  
• Ydernumre 
• Sognekoder 
• Kommunekoder 
• Postnumre 
• Socialdistrikt 
 
SKS klassifikationen er på nuværende tidspunkt mappet i fuldt omfang, og med komplet hi-
storik, til DHE. 
 
De uofficielle klassifikationer specificeres af de lokale sygehuse inden for H:S, men styres 
ligeledes i relevant omfang fra DHE master klassifikationsserveren. 

DHE applikationer/moduler 
H:S strategiarbejdet skal bl.a. danne udgangspunkt for en fastlæggelse af, hvilke retningslinjer 
der skal gælde for fremtidige applikationer, samt hvilke funktionsområder/moduler der skal 
omfattes heraf.  
 
Medicinering, overholdende alle gældende standarder og integreret med DHE, skal således 
indgå som EPJ modul, og er som tidligere nævnt under pilotbaseret udvikling på Frederiks-
berg Hospital. Ligeledes skal fælles brugeradministration indpasses i applikationsdomænet. 
Som eksempel på andre funktionsområder/moduler kan bl.a. nævnes dem der arbejdes med i 
Amager Portalen i form af bl.a. patientadministrativt modul, EKG modul, skadestuemodul og 
ikke mindst notatmodulet, som en af EPJ hjørnestenene. 
 
Sammenhængen med Sundhedsstyrelsens standarder og DHE er under konkret mapning og 
validering i forhold til ikke mindst F-LPR, og ventes ligeledes udført i forhold til EPJ/medi-
cinerings standarden. 
 
Fremtidig registrering og indberetning omlægges til at blive DHE baseret, fx i forhold til 
SDB/LPR/DRG røntgenprocedurer som på Hvidovre Hospital, og på længere sigt generelt i 
forhold til F-LPR. 

Teknisk setup 
DHE kan køre på NT og UNIX miljøer, med databaser som MS SQL Server, Sybase, Oracle, 
Informix mm. 
 
I første omgang bliver DHE implementeret på en NT/Windows2000 platform, med MS SQL 
Server. Kommunikationen med DHE serveren foregår med TCP/IP protokollen. 
 



EPJ-Observatoriet                                                                                                                                                                       Statusrapport 2001 

  
 Side 69 

Serverne placeres fysisk på de enkelte hospitaler, på nuværende tidspunkt Frederiksberg Ho-
spital, Hvidovre Hospital og Amager Hospital. H:S Hospitalernes servere er forbundet via 
H:S net. 
 
På længere sigt, ved større driftsmæssige opgaver, forventes der en mere centraliseret drifts-
afvikling på større Unix maskiner og databasesystemer som fx Oracle, med større stabilitet og 
mere effektiv driftsafvikling. 
 
Interface og/eller applikationsudvikling på DHE etableres via de tilgængelige interfa-
cingmekanismer, som tidligere omtalt, og beskrevet i DHE dokumentationen. 

4.5. Sundhedsstyrelsens Grundstruktur  

4.5.1. Projektbeskrivelse og status 
Sundhedsministeriet udsendte National strategi for IT i sygehusvæsenet 2000-2002 i Decem-
ber 19991. Som en udmøntning af initiativ 2B og C i strategien udvikler Sundhedsstyrelsens 
kontor for Medicinsk Informatik en ”Grundstruktur for udveksling af oplysninger i elektro-
nisk patientjournal”. Modellen er udviklet i samarbejde med det Nationale standardiseringsfo-
rum for EPJ. Sundhedsstyrelsen har diskuteret modellen med forskellige kliniske grupper 
f.eks. i forbindelse med detaljering af medicineringsdelen. Desuden har der løbende været 
kontakt til EPJ-projekter og leverandører. 
 
I april 2000 blev grundstrukturen sendt ud i en åben høring til en bred kreds af EPJ-
interessenter i det danske sundhedsvæsen. Bl.a. på baggrund af høringen blev grundstrukturen 
udgivet i en version 0.2 i oktober 200020. UML diagrammerne er senere blevet revideret, og 
Observatoriet har bl.a. brugt UML diagrammerne version 0.6. Disse er dog uden tilhørende 
beskrivelser. Udvalgte dele af modellen bliver løbende detaljeret og valideret i pilot-
implementeringer, efter en prioritering fra det Nationale Standardiseringsforum. De priorite-
rede områder er medicinering, billeddiagnostik, kommunikation til kvalitetsdatabaser og labo-
ratorieområdet.  
 
Det er værd at bemærke at Sundhedsstyrelsen har nedsat en intern arbejdsgruppe, som gen-
nemgår modellen bl.a. for at tilpasse den en model for kliniske beslutningsprocesser. Det be-
tyder, at modellen som gengives nedenfor meget vel kan blive ændret på væsentlige punkter. 
En version 1.0 med opdatering af grundstrukturen med tilhørende beskrivelser, forventes at 
udkomme ved udgangen af 2001. 

Tidsplan 
Tidsplanerne og prioriteringerne bygger på statusrapporten fra det Nationale Standardise-
ringsforum, men er revideret således at planerne for efteråret 2001 er følgende: 
• Første forslag til den billeddiagnostiske del sendes til høring i september til alle relevante 

leverandører samt til alle billeddiagnostiske afdelinger. 
• Forslaget til udviklingsmetode er en mere teknisk specifikation som i oktober sendes til 

høring i IT afdelingerne, det amtslige niveau samt til leverandører. 
• Specifikationer for medicineringsdelen ligger i et forslag som valideres i løbet af somme-

ren 2001. Det skal herefter opdateres og reviewes således at en specifikation kan ligge klar 
i november. 

• Hele grundstrukturen forventes som nævnt færdig i en version 1.0 ved udgangen af 2001 
og bliver herefter sendt i en bred høring. 
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4.5.2. Grundstrukturen 

Modellens sigte 
Af statusrapporten fra det Nationale Standardiseringsforum for Elektronisk Patientjournal21 
fremgår det, at hovedformålet med Sundhedsstyrelsens standardiseringsarbejde inden for om-
rådet elektroniske patientjournaler har været defineret til, at man skal kunne udveksle journal-
information mellem forskellige EPJ-systemer, mellem EPJ-systemer og kliniske databaser, 
mellem EPJ-systemer og andre sygehus informationssystemer og mellem EPJ, det kommende 
forløbsbaserede Lands Patient Register via indberetning og et eventuelt fremtidigt nationalt 
patientindeks. 
 
Det betyder, at standarderne primært vil stille krav til hvilke data der kan udveksles, og hvor-
dan de skal udveksles. Men sekundært stiller standarderne også krav til de enkelte EPJ syste-
mer og ikke kun til deres kommunikationsgrænseflade, idet de krævede udvekslingsdata skal 
registreres i et eller flere edb-systemer for at kunne kommunikeres. F.eks. vil den forløbsori-
enterede journalstruktur stille krav til, at data registreres med referencer til patientforløbet og 
ikke, som tilfældet er i mange nuværende systemer, med referencer til de enkelte kontakter. 
De kommende standarder vil ikke stille krav til, hvordan inddateringen foregår, eller hvordan 
data præsenteres (systemernes brugergrænseflade). 
 
I introduktionen til høringsmaterialet for grundstrukturen20 fremgår det, at materialet kun be-
skriver en del af en begrebsmodel for danske EPJ’er (en såkaldt grundstruktur), (EPJ). Kun de 
oplysninger, som anses for at være fælles ved udveksling af journalinformation, beskrives. 
Høringsmaterialet indeholder ikke det udvekslingsformat, der skal gøre det muligt fysisk at 
flytte informationer fra et sted til et andet. Som et eksempel på anvendelsen af Grundstruktu-
ren udsendes et forslag til udvekslingsformat på medicineringsdelen i løbet af oktober 2001. 
Til såvel grundstruktur som medicinoplysninger specificeres struktur og indhold i de oplys-
ninger, der som minimum skal kunne udveksles mellem forskellige enheder i sygehusvæse-
net. Modellen repræsenterer således et minimumsdatasæt til udveksling og behandler således 
ikke samtlige de dataelementer, der indgår i en EPJ. 
 
Grundstrukturen 
• beskriver kun en del af en begrebsmodel for danske EPJ’er  
• indeholder de oplysninger, der som minimum skal kunne udveksles mellem forskellige 

enheder i sygehusvæsenet 
• repræsenterer således et minimumsdatasæt til udveksling 
• beskriver kun de oplysninger, som anses for at være fælles ved udveksling af journal-

information 
 
Grundstrukturen fastlægger ikke 
• en total begrebsmodel for danske EPJ’er 
• et udvekslingsformat  
• de enkelte EPJ-systemers brugergrænseflader og øvrige funktionalitet 

Karakteristika 
Forslaget til grundstruktur tager udgangspunkt i en forløbs- og problemorienteret måde at do-
kumentere patientbehandlingen på, hvor vurderinger, målsætninger, planlægning, handlinger 
og evalueringer løbende kan dokumenteres i journalen. Den kvalitets- eller problemorientere-
de struktur bygger således på sammenhæng i nøglebegreberne: problem (som i modellen re-
præsenteres med klassen Diagnose), mål, handling, resultat og evaluering. Mulighederne i an-
vendelsen af denne struktur til fremme af kvaliteten i patientbehandlingen ligger først og 
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fremmest i at kunne dokumentere sammenhængen mellem problem (årsag), handlinger og re-
sultater (virkning). Mål og vurdering af graden af målopfyldelse (evaluering) får herved en 
mere fremtrædende plads og kan, hvis det ønskes, struktureres yderligere med henblik på vur-
dering og måling af kvalitet på udvalgte kriterier og indikatorer. Det primære formål med 
standardisering af EPJ er, at det skal være muligt at dele eller udveksle journalinformation 
mellem forskellige behandlingsenheder, der eventuelt anvender forskellige IT-systemer. Med 
udvekslingsformålet for øje er der valgt en relativt højt struktureret begrebsmodel, som bety-
der, at informationer kan udveksles på en så tilpas struktureret måde, at sammenhæng i nøgle-
begreber kan bevares. 
 
Modellen er repræsenteret i UML (Unified Modelling Language). Både klasser, attributter og 
kardinaliteter er repræsenteret. Af pædagogiske hensyn er flere klasser udmodelleret, hvor 
man kunne have valgt generiske klasser. I version 0.6 er også en række mange-til-mange rela-
tioner opløst. 

Beskrivelse af modellen 

Det meste af beskrivelsen af modellen stammer fra grundstrukturen version 0.2. Denne inde-
holder UML diagrammer til alle dele af beskrivelsen, hvilket gør indholdet mere tilgængeligt. 
I denne rapport er kun medtaget nogle få diagrammer. Denne rapport beskriver også et par 
væsentlige ændringer i version 0.6; nemlig at problemorienteringen er gjort obligatorisk, og at 
problembegrebet er repræsenteret ved klassen Diagnose.  

I teksten i dette kapitel vil de begreber, der også optræder i UML-diagrammerne, være frem-
hævet med en særlig typografi. Hvor der refereres til en klasse, vil den pågældende klasses 
navn have stort begyndelsesbogstav og fede typer, f.eks. Dosering. Klassenavnet vil yderlige-
re stå i kursiv, hvor der er tale om en abstrakt klasse, f.eks. Dosis. Klasser beskrives ligeledes 
i relation til UML-diagrammerne i selvstændige klassebeskrivelser, hvori bl.a. formålet med 
den enkelte klasse og dens attributter fremgår. I denne sammenhæng beskrives ikke operatio-
ner for klasser. Attributnavne har lille begyndelsesbogstav, normale typer og står i kursiv, 
f.eks. enkeltdosis. 

En patient er en Person, der er i kontakt med sundhedsvæsenet pga. et potentielt, aktuelt eller 
tidligere helbredsproblem. Patientens EPJ opstår i det øjeblik, han eller hun kommer i kontakt 
med sygehusvæsenet. Grundstrukturen i EPJ er en Journalstamme, der består af to dele – en 
stamdel og en forløbsdel. I denne samler Journalomslag elementerne i journalen. 

Stamdel 

EPJ kan indeholde en række Stamoplysninger, der er direkte relaterede til patienten og som 
forbliver relativt uforandrede over tid. (Se figuren nedenfor). Disse oplysninger har potentiel 
interesse for alle, som er involverede i patientens pleje og behandling samt undersøgelser i 
forbindelse med dette. Stamoplysning kan dreje sig om forskellige sociale forhold såsom op-
lysninger om nærmeste pårørende, boligforhold, tilknytning til hjemmeplejen m.m.. Det kan 
også være oplysninger om Vedvarende helbredsforhold, f.eks. en Disposition for hjerte-
/karsygdom, eller advarsler, der ønskes fremhævet som Cave.  
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Figur 29. Deldiagram af modellens stamdel 

 

Forløbsdel 

Udover stamoplysninger rummer EPJ kliniske informationer knyttet til et eller flere Sygehus-
forløb. Sygehusforløbet udgør den del af et patientforløb, der foregår inden for sygehusvæse-
net. Sygehusforløbet sammenbinder på et overordnet niveau og på tværs af tid og sted forskel-
lige kliniske informationer og handlinger knyttet til det samme overordnede helbredsproblem. 
Opdelingen i sygehusforløb kan således være med til at give klinikeren et første overblik over 
den enkelte patients tidligere og aktuelle helbredsproblemer, hvilket ofte kan være vanskeligt 
hos patienter med mange indlæggelser og kroniske sygdomme. 
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En patient kan gennem sit liv have mange sygehusforløb, og det er også muligt, at der kan ek-
sistere flere samtidige sygehusforløb, f.eks. hvis patienten både går til behandling for sukker-
syge og er henvist til sygehuset med henblik på at få udskiftet en hofte. Sygehusforløbet er 
karakteriseret ved en forløbsdiagnose, der overordnet angiver, hvad forløbet handler om. Et 
sygehusforløb vil altid have én forløbsdiagnose, men forløbsdiagnosen kan skifte henover tid. 
Andre diagnoser i form af henvisnings-, afdelings- og bidiagnoser kan knyttes til forløbet. 
 

EvalueringMål

ResultatIntervention

Beh. resultat

US. resultat

Diagnose

Indikation

0..*

1

1

1..*

0..*1

1 1 1..*1..*

 
Figur 30. Nøglekomponenter i modellen. Diagnosen er knyttet til sygehus forløbet Teksten beskriver nærmere de 

viste klasser, samt enkelte yderligere klasser som ikke er afbildet i denne figur. 

 
I et sygehusforløb sker en række patientrelaterede aktiviteter såsom f.eks. undersøgelser og 
behandlinger. Disse betragtes hver især som en Intervention. Der skal altid angives en Indi-
kation for interventionen gennem en kode fra SKS. En uddybende beskrivelse af interventio-
nen kan ske i fri tekst i et Notat. Hver intervention kan gennemgå forskellige tilstande, der 
beskrives ved Interventionsstatus, hvor status kan være planlagt, igangsat, afsluttet osv. 
 
En del af de interventioner, der er knyttet til sygehusforløbet, vil udløse et Resultat. Det gæl-
der f.eks. blodprøver og røntgenundersøgelser i form af numeriske værdier eller tekstlige be-
skrivelser. 
 
Der kan knyttes en standardiseret Vejledning til hele sygehusforløbet, en diagnose eller en 
intervention, hvis man ønsker at dokumentere, at der er taget udgangspunkt i en sådan vejled-
ning i forbindelse med behandlingen af patienten. 

 

 



EPJ-Observatoriet                                                                                                                                                                       Statusrapport 2001 

  
 Side 74 

Problemorientering: Indikation, mål og evaluering 

Forløbsdiagnosen er den diagnose, der bedst beskriver det samlede sygehusforløb og kan, 
men skal ikke, samtidig betragtes som patientens centrale Diagnose (i tidligere version af 
modellen kaldet Problem). I det daglige kliniske arbejde kan det være praktisk at foretage en 
opdeling af forløbet i en række underordnede eller supplerende diagnoser, med det formål at 
synliggøre særlige indsatsområder i forløbet, som det er hensigtsmæssigt at behandle selv-
stændigt. 

 
En diagnose har et beslutningstidspunkt der er det tidspunkt, diagnosen oprettes i journalen. 
Der kan tilsvarende være et diagnose sluttidspunkt, som udtrykker det tidspunkt, hvor den 
sundhedsfaglige indsats rettet mod problemet afsluttes. Dette tidspunkt kan være sammen-
faldende med beslutningstidspunktet fra den generelle klasse Journalføringskontekst. Diagno-
sen specificeres enten ved en kode fra SKS (ICD-10-klassifikationen) eller udtrykt ved en 
kort tekst. 
 
Ifølge modellen skal en diagnose direkte sammenkædes med de afledte handlinger og 
resultater, hvorved indikationen og de kliniske overvejelser, der ligger til grund for 
undersøgelse, behandling og pleje kan tydeliggøres. Konkret sker dette ved, at diagnoserne 
gøres til ankerpunkter for den kliniske dokumentation, idet forhold, der beskriver den enkelte 
diagnose, relateres direkte til mål, evaluering og notater. 
 
Interventioner (eller handlinger) omfatter en broget samling af aktiviteter, der imidlertid alle 
har det til fælles, at de iværksættes for at afklare og løse patientens problem. Interventioner 
spænder fra den almindelige objektive lægeundersøgelse over røntgenundersøgelser og blod-
prøver til forskellige former for behandling, herunder behandling med lægemidler. For at re-
præsentere denne mangfoldighed vil interventionerne kunne underopdeles i en række mere 
homogene grupper, men principielt har de alle samme sigte, nemlig at undersøge og behandle 
patientens helbredsproblem. Interventioner angives ved at specificere en kode fra SKS , som 
kan hentes fra en række eksisterende og kommende klassifikationer - herunder "Klassifikation 
af operationer" "Behandlings- og plejeklassifikationen" samt "Undersøgelsesklassifikationen", 
der er under udarbejdelse. Som nævnt skal der altid angives en Indikation for interventionen 
 
En del af interventionerne, f.eks. undersøgelser, vil medføre, at der opstår et Resultat i form 
af f.eks. et blodprøvesvar eller en røntgenbeskrivelse. Nogle af disse resultater vil nødvendig-
gøre ændringer i den diagnostiske eller behandlingsmæssige strategi. Eventuelt må hypotesen 
om patientens problem forkastes, eller det kan være hensigtsmæssigt at udskille yderligere 
supplerende diagnoser. Det kan som nævnt også være nødvendigt at justere målet, fordi det 
viser sig umuligt at opnå. Problemløsningen får på denne måde form af en cirkelbevægelse, 
hvor resultater holdes op mod det fastlagte mål for problemets løsning som led i en kontinuer-
lig Evaluering af processen, der igen kan føre til afdækning af andre diagnoser og nye mål. 
 
Som det fremgår, er ”diagnose” et vigtigt begreb i modellen, idet det danner udgangspunkt for 
en kæde af sammenhørende informationselementer. Der vil løbende kunne iværksættes nye 
Interventioner med henblik på uddybning af problemstillingen i form af nye undersøgelser og 
behandlinger, indtil problemet er tilfredsstillende afklaret og kontrolleret. 

Medicinering 
Medicinsengsdelen omtales nærmere i denne rapport. Dette er gjort fordi der er udarbejdet en 
detaljering af denne del af modellen. Medicinering kan dermed benyttes som eksempel for at 
belyse en række problemstillinger og medicinering med tilhørende udvekslingsformat (XML) 
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har også været valideret i en pilot i ABE-projektet (se nedenfor). Medicineringsdelen har lige-
ledes været brugt som inspiration i Århus-projektet.  
 
Et officielt præparat, uofficielt præparat eller et magistralt lægemiddel kan hver især være ud-
gangspunkt for en ordination eller Medicinering. Ordinationen er en Intervention, der kan 
være relateret til en (evt. flere) specifikke Diagnoser, f.eks. "Pneumonia" (lungebetændelse) 
via angivelse af  Indikationen. En ordination har et starttidspunkt med angivelse af, hvornår 
ordinationen er besluttet, men ikke nødvendigvis et medicinering sluttidspunkt, enten fordi 
dette endnu ikke er besluttet, eller fordi det er hensigten, at lægemidlet skal gives vedvarende. 
Under indlæggelse på et sygehus er det almindeligt, at medicinen administreres af en sygeple-
jerske, men det forekommer også, at der er aftalt selvadministration med patienten. Admini-
strationsmåden er en angivelse af, om det skal gives per oralt (gennem munden), intravenøst 
(via en blodåre), rektalt (via endetarmen) etc.  
 

 
Til en ordination af et præparat vil der på et givet tidspunkt kunne angives en Dosering. En 
dosering kan evt. ændres og erstattes af en anden dosering, og doseringen kan derfor have et 
dosering starttidspunkt og dosering sluttidspunkt. En særlig administrationsvejledning for, 
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hvordan medicinen skal administreres - f.eks., at den skal indtages i forbindelse med et måltid 
- kan også indgå i doseringen. Dosering kan dog indimellem også ske efter skema (Medicine-
ring). Dette er f.eks. almindeligt ved insulinbehandling af diabetikere, hvor doseringen af in-
sulin sker på baggrund af blodsukkermålinger, som foretages løbende. I sådanne tilfælde vil 
der ikke på forhånd findes nogen fastlagt Dosering. 
 
En dosering består af en eller flere doser (Dosis), der er tidsmæssigt fordelt. F.eks. kan dose-
ringen af et præparat bestå af to doser, hvor den første dosis skal gives om morgenen, mens 
den anden dosis skal gives om aftenen, og begge doser skal gives dagligt. Dosisangivelsen 
(enkeltdosis og dosis måleenhed) refererer til et givet præparat med en given lægemiddelform 
og styrke og kan f.eks. udtrykkes som "1" "stk." (ved tabletter) eller "1" "ml" (ved væsker). 
Også den enkelte dosis kan have et dosis starttidspunkt og dosis sluttidspunkt, der angiver, 
hvornår den enkelte dosis skal tages henholdsvis første og sidste gang. 
 
En dosis af et præparat kan gives som en Fast tidspunkt dosis eller Pn dosis (efter behov). I 
begge tilfælde kan det angives, at dosis evt. skal gentages hver dag eller hver anden dag eller 
måske kun en gang om ugen. Der vil i så fald kunne angives et gentagelsesinterval - dvs. det 
antal døgn, der skal forløbe, inden dosis skal gentages. For en dosis, der gives på et fast tids-
punkt, angives dette ved at specificere det planlagte klokkeslæt. For en dosis, som gives pn, 
kan der derimod være angivet et max dosis pr. tidsenhed eller et min interval mellem doserne. 
Der gælder også særlige forhold for lægemidler, der indgives i flydende form over en given 
periode (infusioner, sondeindgift m.fl.). Her skal der nemlig angives en Infusionshastighed 
ved at specificere et volumen pr. tidsenhed. 
 
De ovennævnte informationer udtrykker planlægningen af, hvordan et præparat eller et læge-
middel skal gives. Den faktiske Administration af præparat foretages ofte af en syge-
plejerske og kan bestå i Personalets administration af præparatet. Sygeplejersken vil i disse 
tilfælde registrere administreret enkeltdosis, som evt. kan være afvigende fra det planlagte, 
samt starttidspunkt. Alle administrerede doser har desuden et administration sluttidspunkt. 
For doser, der administreres over et stykke tid, vil start- og sluttidspunktet være forskellige. I 
visse tilfælde kan det forekomme, at det udleverede præparat er et andet end det ordinerede, 
f.eks. hvis det viser sig, at præparatet ikke findes på afdelingen. I sådanne situationer kan det 
være rimeligt midlertidig at udlevere et andet præparat, f.eks. mens det ordinerede præparat 
bestilles hjem fra apoteket. De nærmere regler herfor må aftales lokalt i den enkelte kliniske 
situation. Evt. kan det være hensigtsmæssigt at ændre selve ordinationen. 
 
For patienter, som selv administrerer medicinen, kan sygeplejersken foretage en udlevering af 
flere doser på en gang til Patientens administration. Her vil administreret enkeltdosis repræ-
sentere den samlede mængde af præparatet, som er udleveret til patienten. 

Test af model, validering, implementering 
De er udvalgt tre dele af grundstrukturen som detaljeres og specialiseres nærmere for herefter 
at blive testet. De tre dele er data om medicinering, billeddiagnostik og klinisk-kemi. Områ-
derne befinder sig i forskellige projektfaser, idet specifikationerne for udveksling af data om 
medicinering allerede har været i en første, bred høring og for øjeblikket testes i et samarbejde 
med KAS/Gentofte. På det billeddiagnostiske område er der udarbejdet et forslag til fælles 
specifikationer, der udsendes i høring og review i løbet af september måned 2001. Sideløben-
de hermed planlægges en afprøvning af specifikationerne (se nedenfor). Endelig er projektet 
for udarbejdelse af fælles specifikationer på det klinisk-kemiske område under opstart. 
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Validering af medicineringsdelen (ABE-projektet) 
Det primære formål med projektet er i praksis at teste grundstrukturen gennem en vurdering 
af elektronisk-støttet problemorienteret dokumentation af det kliniske arbejde, samt en klinisk 
vurdering af specifikationer for udveksling af medicinoplysninger, og sekundært  at opnå en 
systematisk erfaringsindsamling om brugen af XML, som syntaktisk grundlag for en me-
ningsfuld udveksling af patientoplysninger mellem sundhedsfaglige parter. Erfaringerne skal 
bidrage til den fortsatte videreudvikling af den foreslåede grundstruktur for EPJ samt de øvri-
ge nationale standardiseringsinitiativer inden for sundhedsinformatik,  
www.medinfo.dk/proj/a-b-e/25. 
 
Undersøgelsen baseres på en afprøvning i en egentlig driftssituation, hvor det kliniske perso-
nale fra to afdelinger på KAS Gentofte vurderer de medicinoplysninger, som minimumsdata-
sættet kan indeholde ved en patientoverførsel. De to involverede afdelinger er thoraxkirurgisk 
afdeling R og kardiologisk afdeling P, hvor patienter med ustabil angina pectoris indlægges. 
Testen basers på WM-data’s medicinmodul. Modulet tilpasses så det kan håndtere datasættet i 
grundstrukturen samt udveksle oplysninger i XML-format. Ementor er projektleder på projek-
tet. 
 
Testen kan deles i to problemområder: 
1. Vurdering af journalføring i EPJ ud fra en problemorienteret model. Dette er en evalue-

ring af det sundhedsfaglige personales holdning til og erfaring med at arbejde og doku-
mentere problemorienteret. DSI varetager udarbejdelsen af interviewguide samt gennem-
førelse, databehandling og afrapportering af interviewundersøgelsen 

2. Vurdering af udveksling af medicinoplysninger – i XML-format. Dette er en evaluering af 
strukturens betydning for indholdet af de udvekslede medicinoplysninger, og hvordan de 
vurderes. Center for Sundhedstelematik udvikler XML-meddelelserne, DTD’er samt test-
planen22. 

Validering af den billeddiagnostiske del 
Dette projekts formål er at afprøve de udarbejdede specifikationer for det billeddiagnostiske 
område med henblik på at afdække, om specifikationerne er dækkende for informations-
behovet på forskellige sygehusafdelinger og røntgenklinikker på sygehuse. Det skal således 
undersøges, om det foreslåede datasæt indeholder de korrekte og tilstrækkelige data til sikring 
af den nødvendige kommunikation ved udveksling af information om patienters billeddiagno-
stiske undersøgelser. Projektet planlægges igangsat i efteråret 2001 og skal løbe i syv måne-
der. Afprøvningen skal vurderes af en bredt sammensat brugergruppe, bestående af repræsen-
tanter fra de vigtigste personalekategorier i sygehussektoren. Afprøvningen skal desuden in-
volvere personale fra såvel de billeddiagnostiske specialer, som fra de sygehusafdelinger, der 
benytter de billeddiagnostiske afdelingers services. 
 
Det billeddiagnostiske område omfatter informationsbehovet i forbindelse med overflytning 
af patienter mellem sygehuse, henvisning samt bestilling af og svar på undersøgelser inden for 
traditionel røntgen, CT-skanning, MR-skanning, ultralyd skanning, samt de billeddiagnostiske 
undersøgelser, som foretages af det nuklear-medicinske speciale. 
 
De udarbejdede specifikationer omfatter altså ikke elektronisk lagring, præsentation eller 
transmission af selve billed- eller lydmaterialet, men kun den kliniske og administrative hånd-
tering. Specifikationerne sigter ikke mod at dække informations- og databehovene i speciali-
serede røntgeninformationssystemer, men kun den delmængde af disse data, der betragtes 
som en del af den elektroniske patientjournal. Omvendt vil de fælles, nationale specifikationer 
selvfølgelig også stille krav til de specialiserede røntgeninformationssystemer for netop den 
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delmængde datas vedkommende. På dette delområde vil de fælles specifikationer således stil-
le krav til integration af røntgeninformationssystemer og systemer for elektronisk patientjour-
nal. 

Beskrivelse af udvekslingsmetode 
Mens data indholdsmæssigt defineres og beskrives i projekterne omhandlende begrebsmodel-
len, skal dette projekt fokusere på, hvorledes de allerede begrebsmæssigt beskrevne data kan 
kommunikeres. Projektet vil således gennemgå en række faser med udgangspunkt i begrebs-
modellen, hvor hver enkelt fase konkretiserer data og nærmer sig en beskrivelse af hvordan 
kommunikationen af data faktisk skal finde sted. De forskellige typer af data, man ønsker at 
kommunikere, skal fastlægges og beskrives. Formater, valideringsregler og værdisæt for de 
enkelte attributter skal beskrives. Der skal identificeres og beskrives klinisk relevante uddrag 
af den samlede begrebsmodel, som meningsfyldt danner et hele, man ønsker at kommunikere 
samlet (f.eks. cave- og dispositionsoplysninger, medicinoplysninger osv.). Når de prioriterede 
uddrag er beskrevne, skal projektet definere det prioriterede antal implementeringsuafhængige 
meddelelser, som efterfølgende kan implementeres i f.eks. XML af tredje part. Projektet udfø-
res i samarbejde med konsulenter fra PricewaterhouseCoopers. 

4.6. Analyse af modelarbejdet 
I dette afsnit har Observatoriet forsøgt at fremhæve interessante, vigtige eller typiske aspekter 
ved projekterne og modellerne, som er beskrevet i de foregående afsnit. Observatoriet peger 
også på problemstillinger i relation til modelanvendelsen. Kapitel 5 trækker de generelle ten-
denser op både vedrørende modellering og erfaringsindsamling, og der gives en række anbe-
falinger. 

4.6.1.  EPJ-Observatoriets karakteristik og vurdering af de forskellige modeller  
Som der er gjort rede for i de foregående afsnit, er der tydelige forskelle i modellernes formål, 
og derfor kan de ikke umiddelbart sammenlignes. Visse aspekter af modellerne kan dog sam-
menholdes, så længe man holder sig for øje at fordele og ulemper skal  holdes op imod det, 
modellerne tænkes anvendt til. 
 
Nogle modeller er først og fremmest beregnet til at støtte udvikling af EPJ-systemer. De skal 
derfor indeholde alle de informationselementer som et givet system skal håndtere. En sådan 
model benyttes til at skabe overblik over informationstyperne i et system, og er således også 
anvendeligt som reference, når data skal udveksles med andre systemer. Århus DOM’en med 
de tilhørende HBD’er og element(klynge) beskrivelser er eksempler på sådanne modeller. 
 
Andre modeller sigter kun imod at beskrive det datasæt, som skal udveksles eller kommunike-
res. De kan således være begrænset til et bestemt område og kan indeholde formålsbestemte 
forenklinger af virkeligheden. SUP-modellen tilhører denne type. Der er bl.a. foretaget selek-
tion i relationerne mellem begreberne med henblik på at forenkle udtræk og kommunikation 
af data. MedCom standarderne ligger også i denne ende af spekteret. MedCom benytter nor-
malt ikke modeller i deres specifikationer, men indeholder disse implicit. I de europæiske 
EDIFACT specifikationer som MedCom bygger på, er modellerne gengivet. 
 
Sundhedsstyrelsens Grundstruktur synes at placere sig mellem disse yderpunkter. Den er be-
skrevet som en del af en begrebsmodel for danske EPJ’er kun indeholdende de oplysninger, 
som anses for at være fælles ved udveksling af journalinformation. Imidlertid bliver den ret 
omfattende når samtlige dele bliver detaljeret på samme niveau som medicineringsdelen. Den 
stiler derfor relativt store krav til struktureringsniveauet i EPJ-systemer, idet de krævede ud-
vekslingsdata skal registreres i et eller flere edb-systemer for at kunne kommunikeres. 
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Som beskrevet i de foregående afsnit er modellerne mere eller mindre generiske eller generel-
le. Der findes forskellige måder at udtrykke disse abstraktionsniveauer, som dog ikke er klart 
afgrænsede. I et udredningsarbejde fra Hälso- och Sjukvårdens Utvecklingsintitut (SPRI) bru-
ges niveauerne konceptmodel – referencemodel – produktmodel23. I et forarbejde til Århus-
projektet24 beskrives et konceptuelt niveau med en beskrivelsesmodel og et domænemodel-
niveau, indeholdende en referencemodel og en applikationsmodel. Vi har valgt i figuren ne-
denfor at fokusere på modellernes abstraktionsgrad, og afbildet en øgende abstraktionsgrad ud 
af Y-aksen. Århus-modellens generiske del er således placeret langt ude på aksen. I den mid-
terste del af Y-aksen finder vi de modeller, som modellerer de sundhedsfaglige begreber og 
f.eks. præsenterer dem i UML diagrammer. Her finder vi Århus’s HBD’er (med elementer og 
elementklynger), DHE-modellen, Sundhedsstyrelsen grundstruktur og SUP’s begrebsmodel. I 
den nederste del er de implementerings-orienterede modeller og udvekslings-formaterne pla-
ceret. Samtidigt er modellerne placeret på en X-akse i forhold til, om formålet er omfattende 
modeller for et helt EPJ-system eller modeller, hvor kommunikationsformålet er prioriteret. 
Modellernes indbyrdes placering i et sådant aksesystem er selvsagt kun indikativ. 

Abstrakt, generisk
(Begrebs-orienteret)

Konkret
(implementerings-

orienteret)
System-
model

Kommunikations-
model

Århus DOM

Århus-HBD 

DHE
SST

SUP

SUP-format

MedCom

 
Figur 31. Modellernes afbilledet i forhold til formål og abstraktionsgrad. Akserne er arbitrære og modellernes 

indbyrdes placering er kun indikativ. 

 

4.6.2. Vurdering af Århus Amts Domæne Objekt Model (DOM) 

Projektkarakteristik 
Projektets 
formål 

EPJ projektet i Århus Amt har følgende hovedformål: 
• At udvikle et fælles EPJ system til alle sygehusene i Århus Amt, der er 

kendetegnet ved: 
• Modulopbyggede applikationer (brugermoduler), som er interfacet til 

specialudviklet middleware, der skal sikre den nødvendige integrati-
on. 

• Udvikling af ad hoc grænseflader til eksisterende, proprietære infor-
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mationssystemer.    
• At sikre størst muligt engagement blandt det sundhedsfaglige personale 

på alle sygehuse i amtet i forbindelse med specifikation, udvikling og 
etablering af Århus Amts EPJ system. 

• At sikre at den første version af EPJ systemet opfylder kravene til en 
”minimumsjournal”. 

EPJ skal være i fuld drift dækkende alle amtets sygehuse ved udgangen af 
2003. 

Modellens 
formål 

Domæne Objekt Modellen (DOM) skal:  
• Være en fælles datamodel for hele amtets sygehusvæsen, som  skal 

kunne skabe grundlag for fuld integration mellem de enkelte brugermo-
duler i Århus Amts EPJ-system. 

• Kunne repræsentere data de kliniske processer i det omfang, det er nød-
vendigt mhp. at etablere klinisk relevante og brugervenlige 
brugermoduler.  

• Være baseret på den objekt-orienterede metode, som Århus Amt har 
valgt som et væsentligt element i sin udviklingsstrategi. 

 
Status pr. au-
gust 2001 

Version 2.3 blev offentliggjort i forbindelse med udbud i foråret 2000 
Der er  fastlagt 34 HBD’er på basis af ca. 250 Element definitioner 
 

Næste vigti-
ge milepæle 

Februar 2002. Pilotdrift af brugermoduler i 14 afdelinger  

 
 

Vurdering  
Århus Amts EPJ projekt er et ambitiøst projekt med stor ledelsesinvolvering helt op på det 
amtspolitiske niveau. På den baggrund har man etableret en efter alt at dømme velfungerende 
og ganske stor projektorganisation med repræsentation af både IT faglige-, kliniske- samt pro-
jektledelsesmæssige ekspertiser. Denne projektorganisation har stor synlighed i Amtet. Dette 
er bl.a. kommet frem ved EPJ Observatoriets spørgeskemaundersøgelse til landets afdelings-
ledelser, hvoraf det fremgår, at afdelingsledelserne i Århus Amt er velorienterede om dette 
projekt. Dette i kombination med projektets reference til amtets topledelse har tilsyneladende 
medført, at alle amtets sygehuse agerer koordineret på hele IT udviklingsområdet, hvilket er 
et væsentligt projektresultat. Det er ikke ensbetydende med fuld enighed imellem de mange 
forskellige projektdeltagere, men det har givet mulighed for åbne diskussioner inden for pro-
jektet, med efterfølgende eksplicitte og synlige beslutninger. Set ud fra et projektsynspunkt, er 
det i sig selv et godt resultat. 
 
Projektets valg af systemudviklingsmetoder og teknologi er fremadrettet, men rummer også 
en række risici.  Den objekt orienterede udviklingsmetode har fordele, som f.eks. muligheder 
for mere effektiv brugerinddragelse samt mulighed for genbrug af udviklede softwarekompo-
nenter. Metoden i sig selv giver dog ingen garanti herfor.  
 
DOM’en er en generel model. Den er på et såkaldt metaniveau, hvor centrale dele kun i min-
dre omfang er sundhedsfaglige. Det er først i specifikationerne af indholdet i de såkaldte 
HBD’ere (HændelsesBeskrivelsesDefinitioner), at det sundhedsfaglige kommer ind i billedet. 
Alene af den årsag, er det overordentligt centralt for hele modellens succes, at disse HBD’ere 
kommer til at fungere, og at de er generaliserbare, så de kan genbruges. Det stiller også store 
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krav til review processen og til konsensus af  HBD’erne, der udvikles i samarbejde mellem IT 
specialister og kliniske eksperter. 
 
Det er EPJ Observatoriets vurdering, at projektet står overfor en test, der skal bevise, at den 
kliniske viden bliver repræsenteret tilfredsstillende i systemet ved hjælp af de såkaldte 
HBD’ere. Ydermere skal det  testes, om systemet kan databehandle (processere) disse 
HBD’ere på en effektiv måde. Hvis denne systemtekniske håndtering viser sig at være in-
effektiv, kan det bl.a. medføre lange svartider fra EPJ systemets side. Den kommende aftest-
ning heraf skal ikke blot klarlægge, om HBD’eren er datateknisk operationelle og effektive, 
men også om de som metode er meningsfulde og brugbare for de kliniske EPJ konsulenter i 
projektet. 
 
Ved denne aftestning er det ligeledes væsentligt at klarlægge, hvorvidt udviklingsmetodens 
forventede fleksibilitet reelt er til stede. 
 
Selv om denne modellering ikke skulle nå et klinisk acceptabelt niveau i første omgang tilla-
der udviklingsmetoden flere iterationer. Det er EPJ Observatoriets vurdering, at nogle af de 
HBD’ere, som EPJ Observatoriet har kendskab til, på nuværende tidspunkt sandsynligvis skal 
justeres. 
 
Den store fleksibilitet og individualisering i DOM’ens forskellige undermodeller, kan gøre det 
svært at sikre overensstemmelse imellem HBD’erne i forhold til kommunikationsmodeller 
(f.eks. Sundhedsstyrelsens Grundstruktur). En nærmere analyse heraf er påkrævet. 
 
Observatoriet har foretaget en mindre analyse på medicineringsområdet baseret på Århus pro-
jektets mapning af test-data i DOM’en. En sammenligning mellem Sundhedsstyrelsens 
Grundstruktur og de relevante HBD’er viser følgende: 
• Ved at bruge HBD’erne er det muligt at afgøre hvad eventuelle forskelle i modellerne be-

står i 
• Selv om der er forskelle i modellernes struktur, er der meget god overensstemmelse mel-

lem data og deres karakteristika (attributter) 
• Der benyttes lidt forskellige navne på dataelementerne 
• Anvendelse af HBD’er så fleksibel, at man forholdsvis let kan foretage en yderligere har-

monisering, hvis man ønsker det 
 
På medicinerings området synes der således at være en god mulighed for at mappe data fra 
Århus’ EPJ til Sundhedsstyrelsens Grundstruktur. Det er sandsynligt, at et par mindre ændrin-
ger ville lette mapningen, og analysen viser, at der ikke er fuld enighed mellem de kliniske 
eksperter bag de respektive modeller/HBD’er om, hvilke data der skal kommunikeres. 
 
Analysen er som nævnt ufuldstændig, og man kan ikke konkludere noget om modellens hånd-
tering af andre områder end medicinering.  
  
Anvendelse af DOM’en rejser bl.a. følgende spørgsmål: 
• Hvor stort er arbejdet med at afstemme de lokale HBD’er med andre standarder?  
• Hvad er beslutningsgrundlaget for, hvordan elementer og elementklynger udvælges og 

sammensættes (dvs. struktureres) 
• Er der konflikt i detaljeringsgraden i forskellige modeldele?  
• Hvad skal kunne modelleres udfra lokale behov?  
• Hvor detaljeret skal man være i beskrivelsen af den kliniske proces?  
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Pilottest af EPJ modulerne, test af integrationen og evt. revision af  DOM’en og HBD’erne er 
kritiske for projektets succes. Begrebet ”minimumsjournal” blev defineret tidligt i projektet 
som målestok for, hvad der var opnåeligt i projektperioden. Testfasen vil vise, om det bliver 
nødvendigt at ”redefinere” denne målestok og dermed tilpasse ambitionsniveauet – også for at 
justere forventningerne hos de kommende brugere. 
 

 

4.6.3. Vurdering af Vejle-Viborg projektet 
I dette afsnit er beskrevet EPJ Observatoriets analyse af EPJ projektet i Vejle-Viborg med fo-
kus på SUP-modellen. Desuden er der angivet nogle nøgletal og den langsigtede strategi for 
indførelsen af EPJ i de 2 amter. 

Projektkarakteristik 
Projektets 
formål 

At sikre en tilgængelig af data.  
• Forskellige sundheds IT systemer  
• Etablering af amtslige patientindeks (databaser med udtræk fra alle sund-

heds IT systemer) 
• Udtræk baseret på SUP modellen/specifikationerne 
• Vurdere og prioritere hvilke data det er relevant at arbejde videre med 

Modellens 
formål 

At etablere dataintegration mellem sundheds IT systemer 
• Princip for udtræk af data 
• Baseret på en fælles begrebsmodel 
• Beskriver en kommunikationsmodel 
 

Status pr. au-
gust 2001 

• Modellen er under kommenteret af de deltagende leverandører i pilotpro-
jektet. 

• Pilotprojekt for etablering af amtslige patientindeks baseret på SUP model-
len er igangsat. 

Næste vigtige 
milepæle 

Forår 2002. Drift og evaluering af amtslige patientindeks 

 
Strategien for indførelsen af EPJ systemer i Vejle Amt er baseret på indkøb af EPJ systemer, 
som er udviklet og kan købes som en ”hyldevare” eller med andre ord: standardramme EPJ 
systemer. I foråret 2001 gennemførte amtet et EU-udbud med det formål at indgå  rammeafta-
ler med et antal leverandører om levering af EPJ systemer. Resultatet blev, at Vejle Amt har 
indgået en rammekontrakt for de næste 5 år med IBM og CSC Scandihealth. Sundhedsfor-
valtningen har i samråd med sygehusledelserne aftalt at idriftsætte EPJ på 2 afdelinger på 

OBS  1    Vurdering  
 
Århus Amts EPJ projekt er et nytænkende, udviklingsorienteret projekt med stort potentiale 
Projektets største risikofaktor er DOM’ens opbygning, herunder særligt  HBD begrebet og 
dets tænkte anvendelse. Kan det udvikles og implementeres i praksis? Hvis det viser sig at 
være tilfældet, vil der være tale om et gennembrud, som kan få positive konsekvenser EPJ 
udviklingen langt udover Århus Amt. Omvendt kan det også vise sig at være projektets akil-
leshæl. 
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hvert sygehus hvert år, og det forventes, at alle sygehusafdelinger i amtet har idriftsat EPJ ved 
udgangen af 2005.  
 
Vejle Amt har vurderet, at de organisatoriske aspekter ved indførelsen af EPJ er vigtigere end 
at deltage i egentlige EPJ udviklingsprojekter. De EPJ systemer som kan købes i dag er 1. ge-
neration (leverandørudviklede proprietære systemer) og indeholder ikke funktionalitet til alle 
arbejdsgange. Da investeringen i EPJ systemerne skal kunne afskrives i løbet af 5 år, kan sy-
stemerne udskiftes eller opgraderes når behovet opstår. 
 

 
I Viborg Amt har man siden 1996 udviklet og implementeret et EPJ system fra B-Data. Amtet 
har nedsat et IT-fagligt udvalg til planlægning af implementering med repræsentanter fra 
sundhedsforvaltningen, sygehusledelserne og de enkelte sygehuses EPJ/IT udvalg.  
 
Amtets Patient Administrative system(PAS), som også er udviklet af B-Data, har integration 
til øvrige systemer, der indeholder registreringer for alle kontakter i amtet tilbage til 1972-76 
(afhængende af afdeling) for blodtype, cave, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, patologi, bil-
leddiagnostik, epikriser (fra 1986) og daglige journalnotater (fra 2 måneder til 8-10 år). I takt 
med den fortsatte modulære udbygning af EPJ overføres adgangen til disse data fra PAS til 
EPJ brugergrænsefladen. 
 
Viborg Amt har i dag (september 2001) nået ca. 50% af EPJ implementeringen og forventer 
fuld dækning på alle amtets sygehusafdelinger ved udgangen af 2003. 
 

 

Karakteristik af SUP modellen 
Integrationsprojektet i Vejle Amt og Viborg Amt gennemføres uafhængigt af EPJ implemen-
teringen i de 2 amter. Det betyder, at uanset hvordan tidsplanerne for implementeringsprojek-
terne efterleves, kan der sikres en separat opfølgning og fremdrift i samarbejdsprojektet mel-
lem de to amter. 
 

OBS  2    Vurdering 
 
Vejle Amts strategi, som bygger på at implementere standardramme EPJ systemer, vurderes 
som en pragmatisk beslutning. Det er vigtigt at bemærke, at amtet hermed viderefører den 
succes, man allerede opnåede med indførelse af EPJ systemer fra de 2 leverandører, som 
er valgt som hovedleverandører af EPJ til hele amtet. I de følgende år samles alle kræfter 
om at videreføre erfaringerne og få hele sygehusorganisationen til at bruge EPJ i den daglige 
drift.  
 

OBS  3 Vurdering 
 
Viborg amt er blandt de få amter som har planlagt og igangsat en massiv implementering af 
EPJ, som i et stort omfang bruger såvel administrative og kliniske systemer  i den daglige 
produktion.  
Projektet vurderes  som  værdifuldt med henblik på  en mere generel fastlæggelse af  om-
fanget og typen af de data, som skal udveksles mellem forskellige EPJ systemer. 
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Ligesom ved indførelsen af EPJ systemerne i de to amter er der også her valgt at arbejde med 
en pragmatisk løsning for integration af data. I projektet deltager de nuværende leverandører 
af relevante edb-systemer til de 2 amter, som sammen med de kliniske brugere er en repræ-
sentativ gruppe til at vurdere modellens anvendelighed. 
 
SUP modellens formål er at sikre tilgængelighed af data fra forskellige systemer, hvilket også 
inkluderer dataintegration og semantisk integration. Modellen er udarbejdet på grundlag af 
analyser af dataindholdet i 6 eksisterende systemer og dermed også de eksisterende etablerede 
arbejdsgange, der er i forbindelse med anvendelsen af disse systemer. 
 
Grundlaget for SUP modellen bygger på, at alle informationer kan overføres i dataelementer 
som relaterer sig til en fælles begrebsmodel. Begrebsmodellen er en operationalisering af den 
kliniske proces, og er opdelt i 19 forskellige hændelsestyper. 

Styrker 
Det er værd at bemærke, at SUP modellen indeholder et forslag til en samlet beskrivelse for 
en integrationsløsning, hvor de væsentligste er: 
 
• Et grundlæggende princip for overførsel af data 
• En begrebsmodel 
• En kommunikationsmodel 
 
Det grundlæggende princip for overførsel af data bygger på den antagelse, at ethvert data-
element kan overføres ”løsrevet” og uden alle relationer til de øvrige data. Princippet bygger 
på, at relationerne til de øvrige data kan genskabes i modtagersystemet ved at referere til be-
grebsmodellen. 
 
En anden styrke ved brug af modellen er, at man umiddelbart kan starte med at udveksle en 
hel journal. Modellen giver nemlig mulighed for, ikke kun at udveksle data som er standardi-
serede og strukturerede, men også data med en lokal struktur samt notater. SUP modellen til-
lader, at det er afsenderen, som kan bestemme hvilke data der skal overføres og i hvilken 
form. Naturligvis skal det tekniske format følges. Hvis de data, der skal overføres, ikke er 
standardiserede eller afsendersystemet ikke indeholder en struktureret database, kan oplysnin-
gerne blot overføres ustruktureret. 
 
Den umiddelbare fordel er, at man hurtigt kan igangsætte projekter, som udtrækker data fra 
forskellige systemer, og gøre disse data tilgængelige fra et fælles patient indeks. Netop denne 
løsning testes i et pilotprojekt frem til foråret 2002 i de 2 amter, hvor man konsekvent trækker 
alle data ud af de forskellige systemer og lagrer informationerne i amtslige ”SUP-databaser”. 
Løsningen er tilsyneladende enkel og effektiv. Det vil medføre, at alt det sundhedsfaglige per-
sonale i de to amter nemt kan gives adgang til alle patientinformationer via en standard Inter-
net browser. Der skal dog udvikles forskellige browser udtræk (view) alt efter hvilken type 
information der ønskes præsenteret.  
 
En standardisering af hvilke data, der skal udveksles mellem EPJ systemer, vil i de fleste til-
fælde medføre omfattende ændringer i de forskellige systemer. Ved at anvende SUP-modellen 
kan man starte med at udtrække data fra de eksisterende systemer og dermed ”beskytte” de 
investeringer, som allerede er foretaget, og i takt med implementering af nye versioner, kan 
nye krav indpasses i løsningerne. 
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Problemområder 
I foregående afsnit er der beskrevet en række positive forhold omkring SUP modellen og som 
altid, er der da også en række områder, som er uløste og som skal arbejdes videre med. 
 
Som tidligere beskrevet kan man med SUP-modellen hurtigt etablere en løsning, som giver 
adgang til, at data kan trækkes ud fra de forskellige systemer, og som kan stilles til rådighed 
for andre. Som bekendt eksisterer der i dag ingen standarder, som specificerer indholdet af de 
data, som skal udveksles. Det må derfor forventes, at i mange tilfælde vil informationerne ik-
ke være tilstrækkelige for at kunne forsætte patientbehandlingen. Det vurderes dog, at SUP-
modellen og projektet i Vejle Amt og Viborg Amt vil være værdifuldt for det videre forløb 
med at fastlægge på nationalt plan, hvilke data som skal udveksles struktureret. 
 
Det grundlæggende princip for overførsel af data bygger på den antagelse, at ethvert dataele-
ment kan overføres ”løsrevet” og uden alle relationer til de øvrige data. Princippet bygger på, 
at relationerne til de øvrige data kan genskabes i modtagersystemet ved at referere til be-
grebsmodellen. 
 
SUP-modellens grundlæggende princip om at alle data kan overføres ”løsrevet” uden alle re-
lationer til de øvrige data, bygger på en antagelse, og er ikke umiddelbart dokumenteret i det 
materiale som er tilgængeligt, men vil blive verificeret i pilotprojektet. I projektet har man 
hele tiden været meget opmærksom på, at det tekniske format som beskriver overførslen af 
data skal holdes simpelt udfra den tese, at det er nemt nok at udvide formatet senere hen, hvis 
det viser sig nødvendigt. 
 
Sundhedsstyrelsen er i gang med at teste strukturen og dataindholdet for udveksling af medi-
cinoplysninger, som på nuværende tidspunkt ser ud til at bane vejen for en national standard. 
EPJ-Observatoriet har i sit arbejde ikke haft de fornødne specifikationer til at vurdere om ud-
veksling af medicinoplysninger baseret på Sundhedsstyrelsens specifikation kan gennemføres 
uden ændring af informationsindholdet. Det vil derfor være interessant at gennemføre en af-
prøvning eller analyse, som afdækker mulighederne. I tilfælde af, at der er problemer ved 
overførslen af medicinoplysninger i SUP-formatet, kan man enten vælge at udvide specifika-
tionerne for overførsel i SUP-modellen, eller at diskutere om omfanget af data, som er medta-
get i Sundhedsstyrelsens specifikationer, er for detaljerede. 

4.6.4. Vurdering af H:S’ Integrationsprojekt 
I det følgende præsenteres EPJ-Observatoriets vurdering af H:S’ Integrationsprojekt ved dels 
at karakterisere projektet og dels give en karakteristik af den valgte systemløsning DHE med 
særligt fokus på DHE’s datamodel. 

Projektkarakteristik 
Projektets 
formål 

• At rådgive forskellige IT udviklingsprojekter inden for H:S i anvendelses-
mulighederne af DHE  

• At etablere DHE baserede services som en integreret del af H:S’ IT infra-
struktur 

• Udvikle grænseflader imellem DHE og eksisterende IT systemer 
Modellens 
formål 

• At kunne repræsentere alle begreber og heraf afledte datatyper, som er re-
levante i sundhedsfaglige og administrative sammenhænge 

Status pr. au-
gust 2001 

• DHE datamodellen er omfattende og i en stabil tilstand. 
• Der er gennemført en række projekter baseret DHE i H:S herunder: 

o Grænseflade til GS (overførsel af patientstamdata, kontakter og 
diagnosekoder fra GS til DHE) 
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o Grænsefladeanalyser til eksisterende EPJ systemer 
o Udvikling af web-baseret EPJ portal med flere moduler 

Næste vigtige 
milepæle 

• Udgivelse af H:S IT strategi, som vil præcisere DHE’s anvendelse i H:S 
• Igangsættelse af mapningsanalyse imellem DHE og F-LPR 

 
DHE blev valgt i H:S i en situation hvor H:S var karakteriseret ved stort set ikke at have no-
gen topstyring af IT området. På den anden side  var der enighed på tværs af sygehusene om, 
at H:S stod med et integrationsproblem. Løsningen herpå - at gennemføre en projektkonkur-
rence inden for IT integration i form af et begrænset EU udbud - har for H:S muliggjort en: 
• God afdækning af IT leverandørkredsens evner til og muligheder for til at imødekomme 

H:S sygehusenes integrationsbehov 
• Afprøvning af vinderkonceptets bæredygtighed uden i øvrigt at være forpligtet til at træffe 

strategiske IT beslutninger 
 
Dette var grundlaget for igangsættelsen af H:S’ Integrationsprojekt. Efterfølgende er en pro-
jektorganisation med forankring i H:S Informatik blevet oprettet i 1999. Antallet af fuldtids-
beskæftigede projektmedarbejdere har været meget lille ( indtil videre en enkelt person), taget 
opgavens omfang i betragtning. Rationalet herfor har været, at H:S’ Integrationsprojekt pri-
mært har skullet være rådgivende og på anden måde støttende for de IT udviklingsprojekter, 
som vælger at anvende DHE rundt omkring på H:S hospitalerne. På den baggrund er det mere 
korrekt at karakterisere H:S’ Integrationsprojektets som en proces primært styret af H:S 
hospitalernes egendefinerede behov end et centralt styret projekt med en veldefineret tidsplan. 
Det har indeholdt både fordele og ulemper at gøre det på denne måde. Følgende fordele skal 
fremhæves: 
• Ved at købe et produkt på markedet har man undgået at skulle gå ind i en risikobetonet og 

bekostelig systemudviklingsproces 
• Man har fået afprøvet en række DHE anvendelsesmuligheder, lige fra at koble eksisteren-

de IT systemer til DHE til at afprøve DHE’s muligheder som udviklingsplatform for DHE 
applikationer (eller DHE moduler) 

• Afprøvningen af DHE er foregået efter et frivillighedsprincip, hvilket har befordret en de-
centrale erfaringsopbygning.  

• Man har opnået et multi-IT-leverandørmiljø til udviklingsprojekter med DHE 
 
Den største ulempe har været ukoordinerede IT beslutninger på tværs af H:S hospitalerne. 
F.eks. planlagde POS projektet på Rigshospitalet  kun en sekundær anvendelse af DHE. Disse 
uenigheder med potentielt vidtrækkende konsekvenser for en rationel IT udvikling i H:S vil 
kunne imødekommes ved at etablere en H:S IT strategi med opbakning fra alle berørte parter 
(herunder de sundhedsfaglige grupper) indenfor H:S. 

 

OBS  4 Vurdering 
 
H:S Integrationsprojektet har bl.a. opnået  
• Kompetenceopbygning i H:S på integrationsområdet 
• Begyndende applikationsudvikling på DHE 
• Etablering af grænseflader imellem DHE og eksisterende IT systemer, herunder GS 

Classic 
• Understøttelse af et multi-IT-leverandørmiljø til DHE 
 
- til trods for en lille økonomi og uden topstyring fra H:S direktionsniveauet. 
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Karakteristik af DHE  
DHE er som anført i afsnit 4.4 et middleware system, hvis datamodel specifikt er udviklet til 
sundhedsvæsenet, som navnet også indikerer (”Distributed Health Environment”). DHE’s da-
tamodel er med andre ord en systemmodel. Dvs. den er beregnet til at konstruere systemer ud-
fra – i modsætning til en kommunikationsmodel, der ”kun” er beregnet til at understøtte ud-
veksling af data imellem forskellige systemer.  
 
Ideen til at udvikle sundhedssektor specifik middleware baseret på sundhedsvæsenets ”busi-
ness logic”,  udsprang af EU forskningsprojektet RICHE inden for ESPRIT programmet til-
bage i slutningen af 80-erne. Op gennem 90’erne opstod i kølvandet af RICHE projektet en 
række projekter med det formål at gennemføre praktisk udviklings- og afprøvningsarbejde på 
basis af ideerne fra RICHE projektet. DHE er et kommercielt produkt, som stammer fra denne 
proces. Et italiensk universitetshospital, Gemelli hospitaleti, har investeret i udviklingen af 
DHE til understøttelse af praktiske sygehusdriftsfunktioner gennem de sidste knapt 10 år. 
DHE anvendes også på flere andre europæiske og orientalske hospitaler.  
 
Personerne bag DHE har ledet udviklingen af HISA standarden i CEN. Der er derfor naturligt 
nok en god overensstemmelse mellem DHE og HISA.  
 
DHE’s datamodel er som sagt omfattende, og det har ikke været inden for de praktiske ram-
mer for EPJ-Observatoriets at vurdere den i alle detaljer. Det er EPJ-Observatoriets vurdering, 
at DHE’s datamodel overordnet set indeholder nøglebegreberne i Sundhedsstyrelsens Grund-
struktur. DHE kan eksempelvis registrere forløbsorienteret, primært ved hjælp af Case entite-
ten, og hændelses/interventionsbegrebet er repræsenteret ved Act entiteten.  
 
DHE’s datamodel synes at være meget stabil. Datamodellen blev opgraderet til version 3 i 
foråret 2001, men leverandøren angiver, at nye versioner er bagud kompatible.  
 
EPJ-Observatoriets samlede vurdering af DHE er følgende: 

Styrker 
• DHE rummer en omfattende datamodel, som er stabil, veldokumenteret og i overens-

stemmelse med relevant europæisk standardiseringsarbejde 
• Indeholder de nødvendige grundbegreber til repræsentation af patientforløb (case), kon-

takter (contacts), hændelser (acts) og sundhedsdata (Health Datum) 
• Baseres på en teknologi der efter alt at dømme kan sikre portabilitet imellem forskellige 

tekniske platforme, (herunder muligheder for anvendelse af Web teknologi) samt anven-
delse af standarddatabaseteknologi (SQL databaser) 

• Der er ved at opstå et multileverandørmiljø inden for DHE 

Problemområder  
• Ved at købe et færdigudviklet system, er H:S’ kontrolmuligheder over videreudviklingen 

af DHE relativt begrænsede. Dette kan udgøre en risiko på lidt længere sigt, som kan 
imødegås ved etablering af tætte samarbejdsrelationer både formelt og reelt imellem H:S 
og DHE leverandørerne (GESI) samt kompetenceopbygning i H:S. 

• Projektorganisationen bag H:S’ Integrationsprojekt er lille og dermed sårbar. Dette hæm-
mer mulighederne for nødvendig videns- og kompetenceopbygning, som ellers kunne 
styrke H:S’ muligheder for at tilpasse DHE efter lokale/regionale behov. 

                                                
i Gemelli Hospitalet er Pavens Hospital  i ROM, et universitetshospital med ca. 2000 sengepladser 
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• DHE er endnu ikke afprøvet med en fuldt dækkende EPJ funktionalitet. Det er således  
endnu ikke verificeret, om DHE kan dække hele det kliniske område på en tilfredsstillen-
de måde. 

  

 

4.6.5. Vurdering af Sundhedsstyrelsen Grundstruktur 
I dette afsnit er beskrevet EPJ Observatoriets analyse Sundhedsstyrelsen projekt med udvik-
ling af en EPJ Grundstruktur med fokus på selve modellen.  

Projektkarakteristik 
Projektets 
formål 

En national model. Grundlag for udveksling af journalinformation mellem  
• Forskellige EPJ-systemer  
• EPJ-systemer og kliniske databaser  
• EPJ-systemer og andre sygehus informationssystemer  
• EPJ-systemer og det kommende forløbsbaserede LandsPatientRegister   

(F-LPR) 
• EPJ-systemer og et eventuelt fremtidigt nationalt patientindeks 

Modellens 
formål 

• Specifikation af struktur og indhold i de oplysninger, der som minimum 
skal kunne udveksles mellem forskellige enheder i sygehusvæsenet.  

• Tager udgangspunkt i en forløbs- og problemorienteret måde at dokumen-
tere patientbehandlingen på, hvor vurderinger, målsætninger, planlægning, 
handlinger og evalueringer løbende kan dokumenteres i journalen. 

Status pr. au-
gust 2001 

• Modellen er under revision. Version 0.2 er udgivet, UML model i version 
0.6. 

• Udveksling af medicinoplysninger er beskrevet detaljeret og aftestes på 
Gentofte Amtssygehus 

Næste vigtige 
milepæle 

December 2001. Udgivelse af version 1.0 af Grundstrukturen 

 
Styrker: 
Sundhedsstyrelsens model-projekt er ambitiøst og grundstrukturen er således en omfattende 
model. Ifølge politiske udmeldinger fra bl.a. Amterne og H:S, udmeldinger fra flere EPJ-
projekter samt leverandører er der opbakning bag anvendelse af grundstrukturen og Sund-
hedsstyrelsens arbejde. 
 
Når modellen bliver stabil og ”færdig” udviklet vil den kunne udgøre en fælles kommunikati-
onsreference for sygehusvæsenet og formentligt på længere sigt, også for andre dele af sund-
hedsvæsenet. Det vil være en stor fordel ved indberetning til F-LPR, kommunikation med 
kliniske databaser mv., at man benytter den samme model ved udveksling af data. 

OBS  5 Vurdering 
 
Det er EPJ-Observatoriets vurdering, at DHE og H:S Integrationsprojektet kan bidrage væ-
sentligt til at afprøve middleware baserede EPJ-systemer i Danmark. Det er imidlertid helt 
afgørende, at udviklingsprocessen fremover sikres en større ledelsesforankring i H:S, og at 
projektet får tilført større ressourcer, dels til yderligere intern kompetenceopbygning, dels til 
DHE relaterede udviklingstiltag. I modsat fald må man frygte, at den ildsjælsdynamik, som 
indtil videre har båret projektet frem, vil aftage, og at en nødvendig satsning på DHE området 
blandt IT leverandørerne ikke vil finde sted i fornødent omfang. 
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Det er positivt og væsentligt at sundhedsfaglige grupper har deltaget aktivt i udformningen af 
modellen, og at der har været løbende kontakt til leverandører og andre EPJ projekter. 
 
Brug af UML gør modellen velegnet til at dokumentere begreberne og letter diskussion og 
konsensusdannelse mellem de sundhedsfaglige. Niveauet for udmodellering synes aktuelt at 
være passende fra en pædagogisk synsvinkel, idet mange begreber/relationer er synliggjort i 
stedet for at benytte generiske klasser kombineret med type-klassifikationer. 
 
Det virker som Sundhedsstyrelsen benytter en fornuftig metode ved at starte med en overord-
net model for derefter at udvælge nogle højt prioriterede områder og detaljere disse. For de 
områder, hvor den detaljerede modellering er foretaget, kan kommunikationsstandarder ud-
vikles. En tilsvarende udviklingsmodel benyttes i internationalt standardiseringsarbejde, f.eks. 
HL7. Det er en fordel at Sundhedsstyrelsen følger det internationale standardiseringsarbejde, 
bl.a. i CEN, ISO og HL7, hvis det kan udnyttes i den nationale udvikling. 
 
Det er en nødvendighed at modellen afprøves (valideres) i pilotforsøg, som det bl.a. foregår i 
ABE projektet25, www.medinfo.dk/proj/a-b-e/. Desuden skal modellen løbende opdateres på 
baggrund af erfaringer fra brug i daglig drift. 

 
Problemområder: 
Den beskrevne udviklingsmetode kræver, at den overordnede model er stabil, men Grund-
strukturen synes stadigt at være i betydelig udvikling. Der ligger et omfattende arbejde i både 
at detail-udvikle de forskellige dele af modellen samt at validere den i pilotforsøg. På grund af 
det tidskrævende arbejde, der ligger i at udvikle alle dele af grundstrukturen, er der et tids-
mæssigt dilemma for modellens aftagere, idet de ønsker en hurtig udvikling og implemen-
tering af EPJ. 
 
Der er en række amter/projekter som arbejder med andre modeller end grundstrukturen. Der 
er endvidere flere kørende systemer (EPJ-systemer og andre systemer) baseret på andre mo-
deller. Desuden er der national konsensus om de dataelementer, som allerede benyttes i Med-
Com standarderne. Flere amter og leverandører har givet udtryk for nødvendigheden af, at 
modellerne bliver harmoniseret, men det er i dag ikke klarlagt, hvor stor diskrepans der er 
mellem grundstrukturen og eksisterende strukturering i systemerne. Der er heller ingen plan 
for hvordan Grundstrukturen gradvist kan tages i anvendelse, efterhånden som den bliver ud-
viklet (en migrationsplan). 

 

OBS  6  Vurdering 
 
Sundhedsstyrelsens projekt har det ambitiøse mål at skabe en fælles referencemodel for 
EPJ kommunikation i sygehusvæsenet. Der er stort behov for en sådan model. 
 

OBS  7  Vurdering 
 
Der er behov for, at Grundstrukturen stabiliseres, og at håndteringen af nøgleelementer i de 
vigtigste andre modeller, som anvendes i Danmark, analyseres. En migrationsplan – også 
indeholdende en valideringsplan – ville kunne befordre den konsensusproces, som er nød-
vendig for bred anvendelse af modellen. 
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Grundstrukturen indeholder som nævnt et minimums datasæt som skal kommunikeres. Om-
fanget af dette datasæt bygger bl.a. på rådgivning fra Sundhedsstyrelsens kliniske grupper. 
Det er klart, at det er nødvendigt med en bredere konsensusproces for at afgøre, om datasættet 
er for omfattende, eller om dataelementer mangler. 
 
Sundhedsstyrelsen har tilsyneladende valgt at indføre bestemte krav til klinisk dokumentation 
– nemlig problemorientering – i  forbindelse med udvikling af Grundstrukturen. I version 0.6 
er problemorienteringen gjort obligatorisk i modsætning til version 0.2. Mange steder er 
sammenhængen (relationerne) mellem klasserne udmodelleret for at gøre den mere imple-
menteringsvenlig (mange-til-mange relationer er opløst). Bl.a. er der indsat klassen Indikation 
til at binde Diagnose og Intervention sammen. Modellen bygger således i version 0.6 på, at 
man altid skal angive en grund (Indikation) til en handling (Intervention). Ligeledes kræves, 
at hvis man angiver en Indikation, skal den altid knyttes til en Diagnose. 
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5. Tendenser og anbefalinger 
EPJ-Observatoriet har ved sit arbejde med indsamling af data for EPJ udviklingen i Danmark 
modtaget informationer fra mange kilder. EPJ-Observatoriets bearbejdning af materialet fra 
spørgeskemaundersøgelser, interviews og workshops, hvis hovedresultater er præsenteret i 
kapitel 3 og 4, har dannet grundlag for at identificere de væsentlige indsatsområder og udvik-
lingstendenser, som kendetegner EPJ udviklingen i 2001. 

Større aktivitet for implementering af EPJ 
Den mest interessante iagttagelse er, at der igangsættes et stort antal EPJ projekter, og at sy-
gehusejerne i langt højere grad end hidtil planlægger projekter med henblik på ibrugtagning af 
EPJ til den daglige drift. Op gennem 90’erne blev der også igangsat EPJ projekter på de dan-
ske sygehuse, men karakteren af projekterne var primært pilotafprøvninger. 
 
Iagttagelsen understøttes af resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen, som er beskrevet i kapi-
tel 3. Flere Amter har nu udarbejdet IT strategier, og EPJ-Observatoriet har ved samme spør-
geskemaundersøgelse identificeret 52 EPJ projekter, hvoraf 31 projekter er i daglig drift. 
 
I de sidste par år er der sket et afgørende skift. Indtil for nylig var IT anvendelsen primært fo-
kuseret på udvikling og drift af administrative og parakliniske informationssystemer med et 
afgrænset antal brugere. I dag fokuseres der mere og mere på EPJ hvilket indebærer, at bru-
gerkredsen på sigt vil komme til at involvere stort set alle ansatte i sygehusvæsenet på om-
kring 80.000 personer. Det er værd at bemærke, at de fleste nye brugere ikke tidligere via de-
res arbejde har IT erfaring eller modtaget uddannelse inden for området. 
 
Efteruddannelsen i sig selv er en kolossal udfordring. Personalet skal uddannes, så det sikres, 
at der altid er valid og relevant ”elektronisk” information ”, når der skal træffes diagnostiske, 
terapeutiske og plejerelaterede beslutninger inden for det enkelte patientforløb på tværs af or-
ganisatoriske enheder. 
 
Hertil kommer de afledte muligheder for kritisk at vurdere og eventuelt reorganisere de klini-
ske arbejdsprocesser. En øget anvendelse af EPJ vil desuden give nye muligheder for at ud-
trække data til brug for feedback- og opfølgning på de ofte komplicerede strukturer og pro-
cesser, der er ved patientbehandling. Samtidigt kan EPJ kobles til hele kvalitetsudviklingsom-
rådet, hvor det er vigtigt at sikre, at EPJ ikke må fastlåse strukturen i sygehusorganisationer-
ne, men tværtimod være et redskab til organisatorisk forandring og nytænkning. 
 
Disse udfordringer er delvist belyst i denne rapport. Som sagt er EPJ projekteringen i fuld 
gang, og nogle amter er mere aktive end andre. Det ledelsesmæssige engagement på amtsni-
veau er stigende, hvilket f.eks. ses på forekomsten af amtslige IT strategier og etableringen af 
IT udviklingskompetencer på sygehus- og forvaltningsniveauerne. Ydermere er der betydelige  
forventninger på afdelings- og sygehusniveauerne til IT- og EPJ udviklingen.  
 
Det er dog bekymrende, at de økonomiske midler, der afsættes til EPJ udviklingen, fortsat ik-
ke er tilstrækkelige, hvis de politisk udmeldte mål, om at der skal være 40% dækning af EPJ 
ved udgangen af 2003, skal nås. Umiddelbart er der kun afsat i størrelsesordenen 0,4 % af den 
samlede omsætning i sygehusvæsenet til nyinvesteringer i IT, herunder nyinvesteringer i IT 
infrastruktur og IT projekter, hvilket svarer til ca. 2.000 kr. per medarbejder i sygehusvæsenet 
per år.  
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Gruppering og øget samarbejde 
I takt med den stigende interesse for at igangsætte EPJ projekter, er der registreret en tendens 
til et øget samarbejde over amtsgrænser. Det er dog kun i få tilfælde at samarbejdet er forma-
liseret, som f.eks. ved gennemførelse af fælles projekter. SUP projektet i Vejle-Viborg er et 
godt eksempel på, at to amter har defineret et fællesprojekt med det formål at kunne udveksle 
patientinformationer over amtsgrænser mellem forskellige EPJ systemer. Siden august 2001 
er også Århus Amt indtrådt i dette samarbejde. Et andet eksempel er, at Ringkøbing Amt har 
besluttet at anvende den samme model for EPJ, som anvendes i Århus Amt. Et tredje eksem-
pel er samarbejdet imellem H:S og KAS omkring DHE-platformen. 
 
EPJ Observatoriet har ikke foretaget en kortlægning af, hvilke amter der på nuværende tids-
punkt arbejder sammen, og hvor formaliseret samarbejdet er etableret. Dog er der en tendens 
til, at der arbejdes på at etablere flere typer af samarbejde, hvor inviterede eller interesserede 
amter eller projekter kan deltage. Samarbejdet kan typisk karakteriseres ved at fokusere på en 
bestemt model for EPJ udviklingen. Det er nærliggende at konkludere, at de grupperinger, 
som på nuværende tidspunkt tegner sig, kan opdeles efter de samme modeller som EPJ obser-
vatoriet har fokuseret på i denne rapport, nemlig: 
• Domæne Objekt Model (DOM) fra Århus Amt 
• Standardiseret Udveksling af Patientdata (SUP) fra Vejle og Viborg Amter 
• Distributed Health Environment (DHE) fra H:S 
• Grundstruktur for udveksling af oplysninger i elektronisk patientjournal af Sundhedssty-

relsen 

 
På den ene side vurderer EPJ Observatoriet det som overordentligt positivt, at amterne samar-
bejder omkring udvikling og implementering af løsninger for EPJ. Samarbejdet vil betyde en 
mere fokuseret indsats og en hurtigere konsensus for de løsninger og systemer, som skal etab-
leres. Desuden kan et samarbejde betyde væsentlige besparelser for udviklingen og den efter-
følgende drift.  
 
Samtidigt vurderer EPJ-Observatoriet også, at en gruppering kan medføre en negativ og 
ukoordineret udvikling. Hvis grupperne hver for sig kun fokuserer på egne opgaver, og ikke 
løser opgaven set i et større perspektiv, er der en risiko for en faglig og idealistisk polarise-
ring. 
 
EPJ-Observatoriet vurderer, at det er meget vigtigt at fastholde en konkurrence og et frit mar-
ked for EPJ systemer, men samtidigt er det afgørende at sikre, at implementeringsprocessen 
følges og koordineres. Der er risiko for, at den stigende konkurrence mellem projekterne kan 

OBS  8 Vurdering 
 
EPJ-Observatoriet vurderer, at forventningen, om at EPJ udbredelsen i år 2003 skal dække 
40% af det danske sygehusvæsenet, ikke kan indfris, hvis det lave investeringsniveau i EPJ 
ikke øges betydeligt. 
 

OBS  9 Tendens 
 
Der er registreret et øget samarbejde over amtsgrænser med indførelsen af EPJ. Arbejdet er 
endnu i startfasen, hvor de første samarbejder er formelt etablerede. 
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føre til en uenighed der medfører, at det bliver svært at lave nationale aftaler for brugen af, 
hvilke standarder, der skal anvendes. 
 
 

 
 

Figur 32. EPJ udviklingen bør koordineres af et politisk uafhængigt forum for at undgå unødige konflikter. 

 

 

Brug af modeller og EPJ 
Udviklingen af IT systemer til sundhedssektoren har tidligere været kendetegnet ved, at de-
sign af det samlede system og den efterfølgende programmeludvikling udelukkende blev va-
retaget af leverandøren. Systemernes grundlæggende funktionalitet er udviklet på baggrund af 

OBS  10 Anbefaling 
 
Det anbefales hurtigt at etablere en politisk uafhængig, konsensusskabende organisation 
som har til formål at koordinere integrationsløsninger for alle EPJ projekter. Koordineringen 
skal primært fokusere på implementering og daglig test af udveksling af data mellem EPJ 
systemer, hvilket anses som et vigtigt element ved etablering af brugbare standarder. 
 
Det anbefales at organisationen overordnet styres og finansieres af Sundhedsministeriet, 
Sundhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningen. 
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kundens kravspecifikationer eller i et tæt samarbejde med leverandøren. Systemdokumentati-
onen har normalt været leverandørens ejendom, og betragtet som en forretningshemmelighed. 
 
I de sidste par år har flere projekter såvel i Danmark som internationalt inkluderet udarbejdel-
se af datamodeller som en aktivitet ved løsning af den samlede opgave. Som tidligere nævnt 
bruges UML som notationssprog i flere projekter for udarbejdelse af datamodellerne. 

 
 
I processen med at fastlægge de data, som skal udveksles mellem forskellige EPJ systemer, 
vurderes det, at UML notationen er et nyttigt værktøj, som kan hjælpe med at beskrive data og 
relationer på en kort og præcis måde. Det skal dog nævnes, at UML notationen i sig selv ikke 
bidrager med at udvælge, hvilke data det er relevant at udveksle. Relevansen af de data som 
skal udvælges kan kun ske ved at inddrage det sundhedsfaglige personale til at vurdere, om et 
givet data sæt er tilstrækkeligt og præcist defineret til at forsætte patientbehandlingen. Da 
UML notationen i sig selv ikke bidrager til udvælgelsen og fastlæggelsen af data, må det der-
for også forventes, at når der med tiden defineres standarder for udveksling af data, vil UML 
notationen ikke længere være så meget i fokus som i dag, da brugerne blot kan referere til et 
sæt af standarder. UML notationen vil herefter hovedsageligt blive brugt til at vedligeholde 
standarderne. 
 
For at kunne beskrive data og relationer i en datamodel er det vigtigt, at de grundliggende be-
greber er forståelige og entydigt definerede. Datamodellering og efterfølgende definition af 
fastlæggelse af standarder er en iterativ proces, hvor der løbende skal træffes en række valg. 
Processen kræver, at grundlaget er beskrevet og fastlagt, og skal på sigt accepteres nationalt. 
 
Der findes ikke i dag beskrivelser og definitioner som entydigt definerer den kliniske proces 
og udstikker retningsliner for, hvordan dokumentationen skal udføres. De fire projekter som 
EPJ-Observatoriet i særlig grad har undersøgt, og som i udstrakt grad anvender datamodeller, 
har derfor ikke kunnet anvende fælles definerede begreber til at beskrive den kliniske proces, 
hvilket naturligvis heller aldrig har været planlagt. 
 
Data, som registreres ved patientbehandlingen i den kliniske proces, kan naturligvis udveksles 
ustruktureret i form af små notater, men hvis data skal kunne udveksles, så der kan foretages 
systematiske analyser og sammenligninger, og kvaliteten skal kunne følges, kræves det, at al-
le systemer og brugere aftaler, hvad der skal udveksles og betydningen af de data, som over-
føres. 
 
Den store udfordring er kun at udveksle de data som er nødvendige. Hvis der medtages for 
mange data, vil det tage længere tid at opnå konsensus blandt brugerne om relevansen, og vil 
desuden betyde ekstra udgifter til leverandørerne for at tilrette systemerne. Hvis der på den 
anden side ikke overføres alle relevante data, kan de overførte data ikke bruges som grundlag 
for at videreføre behandlingen. 
 

OBS  11 Tendens 
 
Datamodeller bruges i flere større projekter som en del af kundens (brugerens) specifikatio-
ner, dels som en del af kravspecifikation. De bruges også til at beskrive strukturer for de data 
og relationer som indgår i EPJ systemet, eller som skal udveksles med andre IT-systemer. 
Brugen af modeller betyder samtidig, at EPJ-systemernes databaser bliver baseret på ”åbne” 
standarder, hvilket giver lettere adgang til at skifte leverandør uden tab af data. 
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I det følgende lille eksempel illustreres nogle af de mange muligheder der er for at angive den 
samme information. I eksemplet vises hvordan man kan overføre resultatet af en objektiv un-
dersøgelse for refleksen af højre arms biceps. 
 
 
 
Eksempel 1: 
 
<ObjektivUndersøgelse>Biceps refleks for højre arm er abnorm</ObjektivUndersøgelse> 
 
Eksempel 2: 
 
<ObjektivUndersøgelse UndersøgelsesType="Refleks" Sted="Højre biceps"> 
 <UndersøgelsesResultat>Abnorm</UndersøgelsesResultat> 
</ObjektivUndersøgelse> 
 
Eksempel 3: 
 
<ObjektivUndersøgelse UndersøgelsesType="Refleks" Lokalitet="Højre" Muskel="Biceps"> 
 <UndersøgelsesResultat>Abnorm</UndersøgelsesResultat> 
</ObjektivUndersøgelse> 
 
Eksempel 4: 
 
<ObjektivUndersøgelse Side="Højre" Muskel="Biceps"       
        UndersøgelsesTypeKode="SKS"> 
 <USResultat>DR292</USResultat> 
</ObjektivUndersøgelse> 
   

 
I eksemplet er der anvendt en XML lignende syntaks som dog ikke er vigtig for at illustrere 
de mange muligheder. I eksempel 1 overføres informationen ustruktureret som fri tekst og i 
de følgende eksempler kodes værdierne på forskellige måde. 
 
Når der skal udarbejdes en standard for overførsel af data, skal der fastlægges en række ting. 
Det sundhedsfaglige personale skal aftale, hvilke data der er vigtige at overføre. Desuden skal 
struktureringsniveauet fastlægges. I eksemplerne er der vist, hvordan en ustruktureret tekst 
kan opdeles på forskellig måde. I eksempel 4 bruges en SKS kode for at angive undersøgel-
sesresultatet (USResultat: SKS kode DR292 = ”Abnorme reflekser”). Derfor er det også vig-
tigt at aftale, hvilke data der skal overføres som kodede værdier, og hvem der vedligeholder 
værdierne. Endeligt skal der også fastlægges datanavne (XML-tagnavne) for de felter som 
bruges til at overføre data. I eksempel 1-3 bruges datanavnet <UndersøgelsesResultat> og i ek-
sempel 4 bruges datanavnet <USResultat>. 
 
Mange er i dag af den opfattelse, at XML som overførselsformat løser de fleste problemer. 
Argumentet er, at det er let at lave et XML dokument, og det er meget nemmere at forstå end 
f.eks. de EDIFACT, som anvendes i dag. Det er dog vigtigt at pointere, at et let læseligt XML 
dokument ikke i sig selv er en brugbar standard, da det oftest er lavet af en enkeltperson i et 
mindre projekt, og det er ikke aftalt, hvem der bruger og vedligeholder specifikationen. 
 
Det er derfor indlysende, at de standarder, som skal danne grundlag for overførslen, skal være 
nationale, og skal anvendes af alle systemer og brugere på de danske sygehuse. Naturligvis  
skal de enkelte EPJ systemer have en frihed til at bygge på lokale data og systemmodeller, 
men på sigt skal de være i stand til at udveksle data med reference til en national datamodel. 
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Det er Sundhedsstyrelsens opgave at sikre, at der findes standarder for udveksling af data 
mellem EPJ systemer. Som tidligere nævnt har Sundhedsstyrelsen igangsat arbejdet med at 
udvikle en national model blandt andet til udveksling af data mellem EPJ systemer. 

 
 
I mangel på standarder vil der forståeligt nok blive etableret lokale midlertidige løsninger af 
sygehusejerne for udveksling af data. Da disse løsninger indgår i den daglige drift og isoleret 
set løser brugernes opgaver, vil det på sigt være svært at skifte til andre løsninger. Det bør 
derfor overvejes kraftigt, om Sundhedsstyrelsens arbejde med at udarbejde standarder kan 
fremmes, evt. ved tilførsel af flere ressourcer til området, eller ved at dele opgaven. 
 
Det er ikke sikkert, at en tilførsel af flere ressourcer umiddelbart løser opgaven hurtigere, da 
den efterfølgende afprøvning af modellen kun kan ske effektivt i en afprøvning i det kliniske 
miljø i daglig drift. 
 
En arbejdsdeling vil være mere nærliggende. Sundhedsstyrelsen kunne fortsat tage sig af ud-
vikling af datamodellen, men på et mere overordnet niveau, som sikrer en sammenhæng mel-
lem logiske blokke af informationer og sammenhængen til andre nationale systemer f.eks. F-
LPR og indberetning til kliniske databaser. Ved arbejdsdelingen skal det mere detaljerede da-
taindhold koordineres og fastlægges i en række pilotprojekter. Pilotprojekterne kan herved 
gennemføres parallelt og deltagerne kan være sygehuse og de tilknyttede leverandører. Forde-
len er, at den overordnede model  fra starten bliver testet af en række leverandører, og de kli-
niske data som skal udveksles bliver fastlagt i et samarbejde mellem flere sygehusejere med 
deltagelse af engagerede klinikere.  

Standardisering  af udveksling af data vil betyde harmonisering af den kliniske proces 
Sundhedsstyrelsen har i april 2001 nedsat en gruppe, som skal udarbejde et første udkast til de 
overordnede begreber og relationer som bruges ved dokumentationen af den kliniske proces 
 
Projektet vurderes til at være centralt og vil blandt andet kunne danne grundlag for at fastlæg-
ge, hvordan den kliniske proces dokumenteres, og hvilke data der skal udveksles. En definiti-
on af begreber vil desuden være et vigtigt redskab for brugere og leverandører af EPJ syste-
mer som en fælles referenceramme for at diskutere krav og funktionalitet. På sigt vil det des-
uden være nemmere for brugere af forskellige EPJ systemer at indgå aftaler om omfanget af 
strukturerede data ved brug af en fælles reference, og dermed bidrage væsentligt til fastlæg-
gelse af standarder for udveksling. 
 
Indførelsen af standarder til udveksling af informationer om patientbehandlingen vil betyde at 
EPJ-systemerne skal tilrettes til at kunne håndtere et bestemt sæt af data. I mange tilfælde vil 
det også betyde, at dele af funktionaliteten i systemet bliver fastlagt. Hvis der f.eks. i en stan-
dard for medicinoplysninger specificeres, at der altid skal udveksles oplysninger om præcist 
hvilken pakning det udleverede medicin tages fra, vil det betyde en ændring i arbejdsgangen 
for sygeplejerskerne. Når der tages en tablet skal pakningen registreres f.eks. ved at scanne 
pakkens stregkode ind.  

OBS  12 Anbefaling 
 
Det anbefales at der fortsat arbejdes hen imod én national model for udveksling af data mel-
lem EPJ systemer. Datamodellen skal indeholde en beskrivelse af den kliniske proces og 
klart og entydigt definere begreber og relationer. Sundhedsstyrelsen har ansvaret for at ud-
vikle nationale standarder på dette område.  
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Hvad der skal standardiseres, og i hvilken rækkefølge arbejdet skal udføres er et andet inte-
ressant spørgsmål. Indtil nu er denne udvikling styret af brugernes behov og nogle løsrevne 
politiske meldinger. F.eks. har der i en periode været meget fokus på de mange fejl ved medi-
cinering. Dette forhold, sammenholdt med at medicineringsområdet er et af de mindre kom-
plekse områder at modellere, har betydet, at flere sygehuse har igangsat IT projekter for at 
forbedre området. Københavns Amts Sygehus i Gentofte, thoraxkirurgiske afdeling, er ved at 
indføre et nyt EPJ system, og tester i løbet af efteråret 2001 udveksling af medicindata baseret 
på Sundhedsstyrelsens grundstruktur. 
 
Det burde være indlysende, at for at kunne fokusere og prioritere indsatsen, bør der laves en 
oversigt over de samlede kommunikationsmuligheder efterfulgt af en prioritering. Ved denne 
fremgangsmåde vil såvel leverandører og sygehusejere kunne planlægge indsatsen optimalt, 
og standarderne vil kunne udvikles successivt, og hvor der er det største behov. 

  
I forbindelse med kortlægningen af kommunikationsmulighederne bør en ekspertgruppe vur-
dere, i hvilket omfang der allerede findes brugbare standarder, som kan fremme processen. 
Specielt MedCom’s standarder bør vurderes med henblik på genbrug. MedCom’s standarder 
er primært udviklet til kommunikation mellem primærsektoren og sekundærsektoren, og i dag 
udveksles der ca. 2 millioner meddelelser om måneden. Det er MedCom’s erfaring, at netop 
fastlæggelse og aftale om betydningen af dataindholdet er langt den største opgave i standar-
diseringsprocessen. Specielt udveksling af data mellem EPJ og andre servicesystemer, f.eks. 
laboratorium og røntgensystemer vurderes det, at genbrug af standarderne vil være fordelag-
tigt. MedCom standarder er udviklet på basis af standarderne udarbejdet af CEN TC 251, som 
er det europæiske organ for standardisering, og er udveksles som EDIFACT meddelelser. I 
fremtiden bør det diskuteres med leverandørgruppen, om standarderne skal konverteres til 
XML format. 

Nye EPJ leverandører 
I mange år har det været svært for leverandørerne at afsætte de udviklede EPJ systemer. Gang 
på gang er der blevet igangsat pilotprojekter som skulle bane vejen for større amtslige imple-
menteringer, og ligeså tit er projekterne forblevet pilotprojekter. Oftest er pilotprojekterne iso-
leret set blevet positivt vurderet, og årsagen til at større implementeringsprojekter ikke er ble-
vet igangsat, er tit blevet forklaret med, at området ikke prioriteres af den øverste ledelse, og 
der derfor ikke afsættes de fornødne økonomiske midler. Andre forklaringer har naturligvis 
også været, at leverandøren ikke har det rigtige produkt, og at den anvendte teknologi ikke er 
tidssvarende. 

OBS  13 Tendens 
 
Når der indføres EPJ systemer, som kan udveksle data i henhold til vedtagne standarder, vil 
det samtidigt betyde harmonisering af den kliniske proces. 
 

OBS  14 Anbefaling 
 
Der bør udarbejdes en kortlægning af de samlede kommunikationsmuligheder og -behov for 
udveksling af data mellem EPJ systemer og andre IT systemer for at kunne prioritere indsat-
sen for udvikling af integrationsløsninger. 
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Figur 33. Forventet markedsudvikling for EPJ 

 
Konklusionen er, at der ikke ved gennemførsel af pilotprojekterne i 90’erene er indfriet en 
forventning om et kommende marked for EPJ systemer til sygehusene i Danmark. 
 
I de sidste par år er der kommet nye leverandører af EPJ systemer på det danske marked, uden 
at der er sket en reduktion af antallet af de eksisterende leverandører. 
 

 
Grafen på ovenstående figur illustrer udviklingen af EPJ markedet i Danmark. Kun årstallet 
2001 er indikeret på ordinataksen som angiver tiden. Grafen viser, at markedet for EPJ syste-
mer så småt er ved at få en størrelse som tiltrækker leverandørerne. Markedet vil formodent-
ligt vokse ekspotentielt og vil på et tidspunkt nå en størrelse, hvor leverandørerne ikke kan 
leve op til efterspørgslen. Efterspørgslen er i denne sammenhæng begrænset af kvalificeret 
personale, som kan implementere EPJ systemer, der hurtigt og effektivt kan udveksle data til 
effektiv understøttelse af patientbehandlingen. 

Amt-regeringsaftale i februar 2001 om principper for standardisering 
I februar 2001 udsendte Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen og H:S 
nedenstående fælles brev: 
 

OBS  15  Tendens 
 
Det vurderes positivt, at der kommer nye og flere leverandører på markedet. Den fortsatte 
udvikling og implementering af integrationsløsninger skal ske på basis af et frit marked. Til-
gangen af nye leverandører indikerer, at markedet begynder at være modent for salg af EPJ 
systemer til sygehusvæsenet. 
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Til amtskommuner m.fl. 

København, den 20. februar 2001  

Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen og H:S lægger afgørende vægt 

på, at elektroniske patientjournaler (EPJ) i de kommende år udvikles og udbredes i det danske 

sygehusvæsen som middel til at fremme kvalitet, effektivitet, service og sammenhæng i pati-

entbehandlingen.  

Hvis disse mål skal nås, er det afgørende, at EPJ i Danmark udformes således, at de effektivt 

understøtter undersøgelse, behandling og pleje, og således, at der sikres mulighed for kom-

munikation mellem forskellige systemer.  

Parterne er på den baggrund enige om de overordnede principper for standardisering og ud-

bredelse af EPJ, der er beskrevet i vedlagte notat. Principperne vedrører fælles ansvar for ud-

viklingen, fælles mål for funktionaliteten og fælles standardspecifikation for EPJ, som udvik-

les af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med sygehusejerne. Parterne opfordrer til, at de be-

skrevne principper lægges til grund for det videre arbejde med EPJ i Danmark.  

 
 
 
Brevet er underskrevet af repræsentanter for de fire partnere og det vedlagte notat ”Principper 
for standardisering og udbredelse af elektroniske patientjournaler” er vist i sin fulde form i 
bilag 1. 
 
Bilagene til brevet nævner blandt andet: 
 
• Det primære formål med at standardisere EPJ er at sikre, at det bliver muligt uden pro-

blemer at udveksle journalinformation mellem forskellige EPJ-systemer og mellem EPJ-
systemer og andre IT-systemer. 

• Herudover skal standardiseringen understøtte kvalitetsudviklingen i patientbehandlingen, 
understøtte udviklingen af markedet for EPJ og sikre muligheder for bedre analyser af pa-
tientdata. 

• Sundhedsstyrelsen har allerede varetaget et stort udviklingsarbejde i forbindelse med op-
stillingen af en grundstruktur, der endvidere indeholder principper for standardiseringen. 
Sundhedsstyrelsens arbejde med standardspecifikationer for EPJ baseres på de initiativer, 
der er beskrevet i den Nationale IT-strategi for sygehusvæsenet 2000-2002. 

• Den elektroniske patientjournal, som ønskes implementeret i det danske sundhedsvæsen, 
skal kunne leve op til en række krav om funktionalitet. EPJ skal samle dokumentation, der 
er relevant for udredning, behandling og pleje af patienten. EPJ skal endvidere være et 
værktøj til informationsdeling, således at der kan udveksles og stilles relevant data til rå-
dighed for det sundhedsfaglige personale, der har patienten til udredning, behandling og 
pleje. Informationsdelingen skal gøres mulig på tværs af afdelinger og sygehuse. 

 
Udsendelsen skal ses som en opfølgning af den nationale IT strategi for sygehusvæsenet som 
er udarbejdet af de samme partnere, som udsendte fællesbrevet. 
 



EPJ-Observatoriet                                                                                                                                                                       Statusrapport 2001 

  
 Side 100 

I maj 2001 besluttede amtsrådsforeningen tre initiativer som blev offentliggjort i en presse-
meddelelse: 
 
1. Etablering en fælles teknisk ramme for de elektroniske patientjournaler. Her skal der 

blandt andet ske en konkretisering og afprøvning af de nationale standarder, som udvikles 
i Sundhedsstyrelsen.  

2. Amtsrådsforeningen tager initiativ til at etablere en erfaringsbank om elektroniske patient-
journaler amterne imellem. Hensigten med dette initiativ er at forbedre mulighederne for 
at lære af hinanden på de såkaldt bløde områder, så den organisatoriske side kommer med, 
når man indfører elektroniske patientjournaler. 

3. En opfordring til amterne om at stille deres tekniske løsninger til rådighed for de øvrige 
amter. Der er ingen grund til at opfinde de samme ting flere gange. Generelt vil amtsråds-
foreningen se på mulighederne for at stille konkrete produkter til rådighed som ”share-
ware”. 

 
Den fulde ordlyd af pressemeddelelsen er vist i bilag 2. 
 
De positive udmeldinger fra fællesbrevet og initiativet fra amtsrådsforeningen afspejles også i 
projektbeskrivelserne i de større EPJ projekter, som alle har medtaget hensigtserklæringer i 
projektbeskrivelserne om at de vil følge Sundhedsstyrelsens grundstruktur. 

 
Som nævnt er det udmeldt, at både Sundhedsministeriet, Amtsrådsforeningen og projekterne 
har fælles mål, og at man vil arbejde i samme retning.  

 

Fælles services og migration 
Det er efterhånden de fleste bekendt at fuld integration er en meget kompleks opgave som ta-
ger lang tid at løse. 
 
På nedenstående figur er vist nogle trin i den historiske udvikling. Integrationsprocessen star-
tede med at forskellige systemer blev teknisk koblet sammen ved at benytte samme protokol-
ler. Efterfølgende blev der udviklet forskellige produkter til at overføre data og knytte forskel-
lige systemer sammen. I de seneste par år har brugen af middleware vundet mere og mere 
indpas og bruges i udstrakt grad til at integrere udveksling af data mellem større EPJ systemer 
og andre IT systemer. 
 

OBS  16  Tendens 
 
Det vurderes positivt for den fremtidige standardiseringsproces, at de fleste større EPJ pro-
jekter har medtaget hensigtserklæringer i projektbeskrivelserne om at følge Sundhedsstyrel-
sen grundstruktur eller at deltage aktivt i standardiseringsprocessen med det formål at være 
med til at præge udviklingen. 
 

OBS  17  Anbefaling 
 
Amterne og H:S bør demonstrere aftalen med Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen 
ved at gennemføre en række pilotprojekter, hvor der  testes udveksling af data i henhold til 
notatet ”Principper for standardisering og udbredelse af elektroniske patientjournaler” 
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I de nyeste udviklingsprojekter, f.eks. i Århus, udvikles der et lag ovenpå middlewaren, som 
afspejler organisationen og forretningsgangene (Business applications). Dette lag bruges som 
en grænseflade til at integrere brugermoduler fra forskellige leverandører. Den store fordel 
ved denne type udvikling er, at mange funktioner kun skal udvikles én gang og derefter stilles 
til rådighed for flere moduler eller programmer. En anden og vigtig fordel er at sikre de typer 
af operationer og ændring af data i det samlede system ved at have en kontrolleret adgang til 
systemet. Dette kan bruges til at sikre, at data altid er valid, ligesom sikkerhed og logning af 
brugeradfærd kan udføres på en ensartet måde. 
 

Tid

Udvikling (raffineret)

Protokoller

Transport lag
Produkter

Middleware

Distribuerede objekter

API

Business applications

 
Figur 34. Udviklingen af teknisk og semantisk integration 

 
Den sidste teknologiske udvikling giver mulighed for at services og rutiner kan distribueres 
og bruges i et netværk. Det vil ikke bare få betydning for den enkelte organisation, men kan 
med fordel også benyttes af hele sundhedssektoren i Danmark. 
 
På sigt vil der kunne udvikles komponenter og services, som kan bruges af alle systemer, 
f.eks. via Internettet. 
 
I den finansielle sektor har man i mange år udviklet fælles komponenter og services og delt 
udgifter hertil. I sundhedssektoren vil det ligeledes være oplagt at få identificeret hvilke kom-
ponenter og services der med fordel kan udvikles fælles. I mange tilfælde vil denne type ud-
vikling ikke blot give nogle økonomiske besparelser, men også øge kvaliteten af løsningen. 
 
Etablering af et nationalt patient indeks og sikkerhedsløsninger er oplagte emner for fælles 
komponenter og services. 
 

 

OBS  18  Anbefaling 
 
Der bør nedsættes et udvalg som udarbejder et oplæg til hvilke fælles komponenter og ser-
vices der med fordel kan udvikles fælles. 
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En barriere for udvikling og daglig drift af fælles komponenter og services er, at der skal skaf-
fes den tilstrækkelige finansiering. 
 
En anden barriere for en effektiv implementering af EPJ systemer er, at der ikke findes brug-
bare standarder. Som tidligere beskrevet kan en national løsning ikke umiddelbart forventes, 
og det er derfor nødvendigt at få lavet aftaler om, hvordan man arbejder henimod en bred 
konsensus.  
 
En løsning kunne være at få indbygget en mekanisme i de tekniske standarder, så man overfø-
rer aftalte strukturerede data og ustrukturerede data. På den måde vil man kunne starte en 
overførsel af data med de systemer man har i dag, og efterhånden som dataindholdet fastlæg-
ges, kan man på regionalt og nationalt niveau lave aftaler om en stigende grad af strukture-
ring. 

 
De forskellige typer af aftaler, som skal laves og til stadighed justeres for at sikre en effektiv 
fremdrift i EPJ implementeringen, bør indarbejdes i Amtslige migrationsplaner. Det er vigtigt 
at migrationsplanerne er handlingsorienterede, og der kan f.eks. medtages korte beskrivelser 
af, hvilke leverandører og EPJ systemer der anvendes, samt konkrete planer for dækningsgra-
den af EPJ og omfanget af integrationen. 
 
Det er vigtigt at  beskrivelsen af de regionale migrationsplaner holdes på et pragmatisk niveau 
og kun indeholder, hvad der er planlagt. Planerne vil herefter være et godt grundlag for en 
samlet national planlægning og opfølgning. 
 

OBS  19  Anbefaling 
 
De tekniske standarder bør udvikles, så de indeholder en mekanisme som kan overføre af-
talte strukturerede data. Data, hvor der endnu ikke ligger nogen aftale, skal kunne overføres 
ustruktureret. 
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6. Ordliste og forkortelser 
 
Applikation Software, der er karakteriseret ved dets slutbrugerfunktionalitet 

 
DHE Distributed Health Environment 

 
DOM Domæne Objekt Model 

 
EDI Electronic Data Interchange 

 
EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. 

En meddelelsesstandard for udveksling af strukturerede data mellem IT-
systemer 
 

EPJ Elektronisk patientjournal. En væsentlig samling af journaldata for en pati-
ent på elektronisk form 
 

EPJ projekt Et udviklingsprojekt af EPJ og et eller flere EPJ systemer 
 

EPJ system IT system, der kan håndtere EPJ'er 
 

GS Det Grønne System. (inkl. GS Classic og den nyere GS!Åben) 
 

HEP Handlingsplan for elektroniske patientjournaler 
 

HIS Hospitalsinformationssystem 
  
HL7  Health Level 7, en Amerikansk kommunikationsstandard 

 
IT Informationsteknologi 
  
KDB Klinisk database 
  
LAB(-system) Laboratorieinformationssystem 
  
MEDDIS, MEDRPT, 
MEDPRE, MEDRUC, 
MEDADT, MEDPID 

Forskellige EDIFACT meddelelser for hhv. epikrise, laboratoriesvar, re-
cept, afregning, administrative data og personidentifikation  

  
Middleware Software, der danner en enhedssnitflade mod flere informationssystemer 

(fx. PAS, EPJ og LABIS) og derved sætter dem i stand til at kommunikere 
 

NIT National IT strategi for sygehusvæsenet 2000-2002 
 

PAS Patientadministrativt system 
  
UML Unified Modelling Language 
  
Web-teknologi Software, der overholder Internettets standarder (fx. HTML, XML og 

TCP/IP) 
 

XML  Extensible Markup Language, specielt velegnet til datakommunikation i 
Internet-sammenhæng 
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7. Øvrig litteratur 
Redegørelse om patientrettigheder i forbindelse med indførelse af Elektroniske Patient Jour-
naler (EPJ) m.v. Sundhedsministeriet, April 2001. ISBN 87-601-9005-1. 
 
Objekt Orienteret Analyse og Design - Lars Mathiasen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel 
Nielsen, Jan Stage. 
 
Enterprise Application Integration with CORBA, Ron Zahavi. 
 
XML-Pocket Reference, O'REILLY. 
 
Object-oriented Software Construction, Bertrand Meyer. 
 
Låndtidslagring av elektronisk vårdinformation i XML-format. Spri rapport, 1999. ISSN 
0586-1691. 
 
Implementing EDI, Mike Hendry, ARTECH HOUSE, INC, 1993. ISBN 0-89006-664-7. 
 
Telemedicine Glossary, 2000 Working Document, European Commission, May 2000. 
 
Rapport fra udvalget om ventetidsoplysninger og elektronisk booking, Sundhedsministeriet, 
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8. Bilag 
Bilag1: 
 
Til amtskommuner m.fl. 
København, den 20. februar 2001  
Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen og H:S lægger afgørende vægt 
på, at elektroniske patientjournaler (EPJ) i de kommende år udvikles og udbredes i det danske 
sygehusvæsen som middel til at fremme kvalitet, effektivitet, service og sammenhæng i pati-
entbehandlingen.  
Hvis disse mål skal nås, er det afgørende, at EPJ i Danmark udformes således, at de effektivt 
understøtter undersøgelse, behandling og pleje, og således, at der sikres mulighed for kom-
munikation mellem forskellige systemer.  
Parterne er på den baggrund enige om de overordnede principper for standardisering og ud-
bredelse af EPJ, der er beskrevet i vedlagte notat. Principperne vedrører fælles ansvar for ud-
viklingen, fælles mål for funktionaliteten og fælles standardspecifikation for EPJ, som udvik-
les af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med sygehusejerne. Parterne opfordrer til, at de be-
skrevne principper lægges til grund for det videre arbejde med EPJ i Danmark.  

Med venlig hilsen 
Arne Rolighed  

Sundhedsminister 
Kresten Philipsen 

Formand for Amtsrådsforeningen 
Jens Kristian Gøtrik 
Medicinaldirektør 
Peter Martinussen 

Bestyrelsesformand for H:S 
 

København, den 20. februar 2001 
  

Principper for standardisering og udbredelse af elektroniske patientjournaler  
Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen og H:S, der er parterne bag den 
nationale strategi for IT i sygehusvæsenet, ønsker at fremme processen for udbredelse af elek-
troniske patientjournaler (EPJ) i det danske sundhedsvæsen. Det sker med flere formål for øje.  
• EPJ kan bidrage til en bedre sammenhæng i patientbehandlingen gennem samling af de 

relevante oplysninger omkring patientens udredning og behandling.  
• EPJ bidrager til kvaliteten i patientbehandlingen, blandt andet ved at mindske risikoen for 

fejl, når oplysninger om f.eks. medicingivning ikke skal føres flere steder manuelt.  
• EPJ giver mulighed for at samle oplysninger til brug for kvalitetsopfølgning, når data 

samles på en ensartet og systematisk måde.  
• EPJ gør det endvidere muligt at stille oplysninger til rådighed på tværs af afdelinger, sy-

gehuse og amtsgrænser på en hurtigere og mere smidig måde.  
Det primære formål med at standardisere EPJ er at sikre, at det bliver muligt uden problemer 
at udveksle journalinformation mellem forskellige EPJ-systemer og mellem EPJ-systemer og 
andre IT-systemer. Herudover skal standardiseringen understøtte kvalitetsudviklingen i pati-
entbehandlingen, understøtte udviklingen af markedet for EPJ og sikre muligheder for bedre 
analyser af patientdata.  
Sundhedsstyrelsen har allerede varetaget et stort udviklingsarbejde i forbindelse med opstil-
lingen af en grundstruktur, der endvidere indeholder principper for standardiseringen. Sund-
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hedsstyrelsens arbejde med standardspecifikationer for EPJ baseres på de initiativer, der er 
beskrevet i den Nationale IT-strategi for sygehusvæsenet 2000-2002. Specifikationerne udvik-
les og forbedres løbende i forbindelse med forbedringsforslag og kommentarer.  
Parterne er enige om, at standardiseringen og udbredelsen af EPJ bør ske efter følgende prin-
cipper:  
 
1. Fælles ansvar for fremdrift i udviklingsprocessen. 
Der er mellem parterne enighed om, at der er et fælles ansvar for at skabe fremdrift i udvik-
lingsprocessen bag EPJ. Som følge heraf er der behov for at se udviklingen af EPJ som en dy-
namisk proces, der indeholder forskellige faser, som henholdsvis de centrale myndigheder og 
sygehusejerne (amterne/H:S) har ansvaret for. Med en samlet oversigt over udviklingsproces-
sen, vil sygehusejerne over for leverandørerne kunne betinge sig, at standardiseringen løbende 
bygges ind i systemerne. En samlet oversigt over processen vil endvidere styrke sygehusejer-
nes mulighed for at udarbejde en implementeringsplan, som tager højde for, at der skal være 
tale om standardiserede løsninger. Se figur.  
 
2. Omfattende opgave. 
Udvikling af EPJ, fra opstilling af en række grundlæggende principper frem til, at man på sy-
gehusafdelingen står med et færdigt produkt, der er i drift, er en lang og kompleks proces, 
hvor det er nødvendigt at opsamle erfaringer gennem hele processen med henblik på at kunne 
udvikle den næste generation af en forbedret EPJ. Denne proces er både tidsmæssigt og res-
sourcemæssigt omfattende for såvel de centrale myndigheder som for sygehusejerne, og kræ-
ver desuden et åbent og konstruktivt samspil mellem de centrale sundhedsmyndigheder, syge-
husejerne og leverandører. Decentral deltagelse i udvikling og afprøvning af standarder i sam-
arbejde med de centrale sundhedsmyndigheder og leverandører er en betingelse for at sikre, at 
de standarder, der udvikles, er brugbare i den konkrete drift af EPJ.  
Erfaringerne fra de første generationer af EPJ indgår allerede i de versioner af EPJ, der arbej-
des med i dag, og processen med at udvikle, afprøve og indføre EPJ-standarder vil tilsvarende 
være en proces, som ikke afsluttes, men er fortløbende.  
 
3. Parterne har fælles mål for funktionaliteten. 
Den elektroniske patientjournal, som ønskes implementeret i det danske sundhedsvæsen, skal 
kunne leve op til en række krav om funktionalitet. EPJ skal samle dokumentation, der er rele-
vant for udredning, behandling og pleje af patienten. EPJ skal endvidere være et værktøj til 
informationsdeling, således at der kan udveksles og stilles relevant data til rådighed for det 
sundhedsfaglige personale, der har patienten til udredning, behandling og pleje. Informations-
delingen skal gøres mulig på tværs af afdelinger og sygehuse.  
 
4. Sundhedsstyrelsen har opstillet en række principper for standardisering af EPJ. 
Nyudvikling af elektroniske patientjournaler og tilknyttede IT-systemer i sundhedsvæsenet 
bør bygge på et fælles grundlag. Sundhedsstyrelsen arbejder i samarbejde med sygehusejerne 
på at frembringe dette grundlag. Udarbejdelse af sundheds-informatiske standardspecifikatio-
ner foregår i en dynamisk og foranderlig verden, og skal derfor nødvendigvis ses som en ud-
viklingsproces med et vedvarende behov for forbedring og detaljering.  
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et forslag til grundstruktur for EPJ, som har været i en bred 
høring. Sundhedsstyrelsens grundstruktur i EPJ består af en stamdel og en forløbsdel. Disse 
dele og tilhørende delelementer i opbygningen af EPJ skal kunne håndteres.  
Stamdelen i EPJ indeholder en række stamoplysninger, der er direkte relateret til patienten og 
relativt uforandret over tid. Stamoplysninger indeholder, foruden sociale og familiære for-
hold, også informationer vedrørende helbredsforhold som arvelige dispositioner, allergier og 
overfølsomhed.  
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Forløbsdelen i EPJ rummer kliniske informationer knyttet til et eller flere sygehusforløb. Sy-
gehusforløbet er den del af patientforløbet, der foregår inden for sygehusvæsenet, og indehol-
der kliniske informationer og handlinger knyttet til det samme helbredsproblem. Sygehusfor-
løbet er karakteriseret ved en forløbsdiagnose, der overordnet angiver, hvad det aktuelle hel-
bredsproblem handler om. Forløbsdiagnosen udvælges fra diagnosedelen af SKS.  
Et sygdomsforløb vil altid have én forløbsdiagnose. Andre diagnoser som henvisnings-, afde-
lings- og bidiagnoser kan knyttes til forløbet og anvendes i forbindelse med indberetning til 
det kommende forløbsbaserede landspatientregister. De mål, som i samarbejde med patienten 
er valgt for et givet helbredsmæssigt problem, skal fremgå af EPJ .  
Informationerne i EPJ om patientforløbet bør kunne anvendes til kvalitetsudvikling, d.v.s. ba-
seret på begreber som mål, resultat og evaluering.  
Seneste version af Sundhedsstyrelsens standardspecifikation ligger på styrelsens hjemmeside:  
http://www.sst.dk/faglige_omr/informatik/epj/0.2.PDF  
Den vil løbende blive holdt opdateret efterhånden som EPJ-grundstrukturen videreudvikles og 
kvalificeres.  
Principper for EPJ-grundstrukturens opbygning. 
På nuværende tidspunkt ligger følgende principper for opbygning af EPJ fast:  
Al dokumentation er forløbsorienteret. 
Forløbsorienteret dokumentering i EPJ vil bidrage til at sikre sammenhængende patientforløb 
på tværs af behandlingsenheder. Samtidig vil den betyde væsentlige lettelser i forløbsbaseret 
indberetning til LPR.  
Struktureret information. 
EPJ skal i størst mulig udstrækning baseres på strukturerede data. At data findes i en struktu-
reret form er en forudsætning for, at data, der er registreret én gang, kan genbruges til andre 
formål, som f.eks. til indberetninger og kvalitetsudvikling.  
EPJ skal overholde og respektere de principper, der er opstillet som kriterier for landsdæk-
kende kliniske databaser. Det betyder, at EPJ skal være i stand til dynamisk at kunne overføre 
data til landsdækkende kliniske databaser.  
Sundhedsstyrelsens videre arbejde vil konkretisere sammenhængene. Den nødvendige sam-
menknytning af den daglige dokumentation i EPJ og indberetning til fremtidige kliniske 
kvalitetsdatabaser og centrale registre vil muliggøre en forenklet og mere sundhedsfaglig 
korrekt dataregistrering.  
Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem skal benyttes. 
Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem (SKS) er et sammenhængende system af standardi-
serede begreber med tilhørende koder for undersøgelser, diagnoser, behandlinger m.m. Sy-
stemet vedligeholdes og udvikles af Sundhedsstyrelsen i takt med udviklingen i medicinsk 
teknologi og terminologi, så det til enhver tid udgør kernen i et standardiseret, formelt sund-
hedsfagligt sprog, der forstås af IT-systemerne. SKS benyttes i dag i vid udstrækning af pati-
entadministrative systemer og til indberetninger til sundhedsstatistiske registre.  
 
5. Udvikling, afprøvning og justering af standarder. 
Anvendeligheden af de fastlagte principper for EPJ vil kunne sikres af et omfattende udvik-
lings- og afprøvningsarbejde med flere projekter. Disse projekter kan kun gennemføres i sam-
arbejde mellem de centrale sundhedsmyndigheder og sygehusejerne. Det er vigtigt, at der så-
vel fra central som decentral side afsættes tilstrækkelige og relevante ressourcer.  
Der er tale om en dynamisk og løbende proces, hvor grundprincipperne bag EPJ afprøves og 
justeres med henblik på forbedring.  
Ud over afprøvning af grundprincipperne bag EPJ tjener denne proces til at indhente erfarin-
ger fra driftsmiljøer, ligeledes med henblik på forbedring.  
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18. maj 2001 
  

Tre initiativer skal sikre bedre samordning af de elektroniske patientjournaler 
  
- Der er ved at være gjort så mange erfaringer med elektroniske patientjournaler, at vi nu mere 
struktureret kan lære af hinandens erfaringer. Derfor lancerer Amtsrådsforeningen nu tre initi-
ativer, som skal sikre en bedre samordning af udviklingen af de elektroniske patientjournaler, 
siger formand for Amtsrådsforeningen, Kresten Philipsen. 
  
For det første etableres en fælles teknisk ramme for de elektroniske patientjournaler. Her skal 
der blandt andet ske en konkretisering og afprøvning af de nationale standarder, som udvikles 
i Sundhedsstyrelsen.  
  
- Det er helt på linie med den udmelding om elektroniske patientjournaler, som vi lavede med 
Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og H:S i februar. Herudover skal vi sætte skub i ar-
bejdet med de tekniske udvekslingsstandarder og samle leverandørerne i et samarbejde, siger 
Kresten Philipsen. 
  
For det andet vil Amtsrådsforeningen tage initiativ til at etablere en erfaringsbank om elektro-
niske patientjournaler amterne imellem. Hensigten med dette initiativ er at forbedre mulighe-
derne for at lære af hinanden på de såkaldt bløde områder, så den organisatoriske side kom-
mer med, når man indfører elektroniske patientjournaler. 
  
- For det tredje opfordrer vi amterne til at stille deres tekniske løsninger til rådighed for de øv-
rige amter. Der er ingen grund til at opfinde de samme ting flere gange. Vi vil generelt se på 
mulighederne for at stille konkrete produkter til rådighed som ”shareware”. 
  
- Initiativerne skal koordineres via en styregruppe, som vi nedsætter. Den vil bestå af både 
folk fra amterne og eksterne eksperter. Styregruppen skal også udforme fremadrettede hand-
lingsplaner. 
  
- Med disse tre initiativer og styregruppen mener jeg, at vi skaber gode forudsætninger for en 
koordineret udvikling og udbredelse af elektroniske patientjournaler. Løsningen ligger i at læ-
re af hinanden og skabe fælles rammer. Men vi må ikke glemme, at indførsel af elektroniske 
patientjournaler er og bliver organisatoriske projekter, hvor der skal være muligheder for at 
indrette sig efter den lokale virkelighed, siger Kresten Philipsen. 
  
Yderligere kommentarer: Kresten Philipsen, tlf. 2020 4828. 
Yderligere oplysninger: Kontorchef Lars Hagerup, tlf. 35 29 82 87, e-mail lha@arf.dk 
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