
Det danske sygehusvæsen er nået endnu et godt stykke på
vejen mod fuld dækning af elektroniske patientjournaler.
Dette års rapport fra EPJ-Observatoriet er den femte i 
rækken af statusvurderinger af tilstanden i Danmark, hvor
der i år fokuseres på:

• kortlægning og karakterisering af EPJ-udbredelsen
• analyse af udviklings– og implementeringsprojekter

med strategisk betydning
• vurderinger og anbefalinger

Rapporten omfatter en landsdækkende undersøgelse af 
EPJ-udbredelsen, hvor resultaterne også sammenholdes med
tidligere års undersøgelser. Der rapporteres fra initiativer,
som afprøver kliniske og tekniske aspekter af Sundheds-
styrelsens Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal, 
bl.a. de såkaldte GEPKA-projekter. Rapportens vurderinger
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• funktionalitet, standarder, kommunikation og teknologi
• integrationsplatforme
• strategiske EPJ-udviklingstiltag
• sygehusejernes EPJ-implementering 
• EPJ og klinisk kvalitetsudvikling
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1. Sammenfatning 

Vedtagelsen af den Nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 [Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
2003] demonstrerer enighed blandt alle væsentlige beslutningstagere i sundhedsvæsenet om, at EPJ skal indføres 
massivt i hele sundhedssektoren henover de kommende år. Strategien skal således understøtte prioriteringen af 
sundhedsvæsenets IT-anvendelse og herunder: 

• ”Bidrage direkte til forbedringer af kvalitet, samarbejde, service og sammenhæng i patientbehandlingen 

• Sikre en bedre kommunikation mellem alle sundhedsvæsenets parter 

• Bidrage til at give den enkelte borger/patient hurtig og sikker adgang til egne journaloplysninger, samt 
information om sundhedsvæsenets kvalitet og service 

• Være et redskab til at sikre bedre administration og styring af sundhedsvæsenet 

• Sikre sammenhængen med de generelle målsætninger vedrørende IT-anvendelsen i Danmark, med 
særlig vægt på målsætningen af digitalisering af den offentlige sektor” 

EPJ-Observatoriet er indskrevet i den Nationale IT-strategis initiativ 9, hvor det fremgår, at ”EPJ-Observatoriet 
fortsætter arbejdet med metodeudvikling og erfaringsopsamling vedrørende EPJ-anvendelse i det danske 
sundhedsvæsen i afgrænsede tidsperioder”. Denne statusrapport er et centralt element i dette arbejde. Rapporten 
rummer tre hovedkapitler: 

• kortlægning og karakterisering af EPJ-udbredelsen i det danske sygehusvæsen – med tilhørende 
vurderinger og anbefalinger 

• beskrivelse af udviklings- og implementeringsprojekter med strategisk betydning for den nationale EPJ 
udvikling – med tilhørende vurderinger og anbefalinger 

• samlede vurderinger og  anbefalinger i relation til EPJ-udviklingen i Danmark 

1.1. Kortlægning og karakterisering af EPJ-udbredelsen i det 
danske sygehusvæsen  
Henover forsommeren 2003 gennemførte EPJ-Observatoriet sin årlige spørgeskemaundersøgelse om EPJ til alle 
landets sygehusejere og væsentlige EPJ-projekter. Proceduren var, at alle sygehusejere på forvaltningsniveau blev 
anmodet om at udfylde et spørgeskema om EPJ. Der blev spurgt til følgende hovedemner: 

• it og økonomi 

• it-udviklingsforhold 

• uddannelse og evalueringsforhold 

• anførelse af vigtige EPJ-projekter og deres kontaktpersoner 

• målsætninger med EPJ 

• barrierer for EPJ 

Herudover blev sygehusejerne anmodet om at sikre, at alle amtets væsentlige EPJ-projekter modtog et andet 
spørgeskema fra EPJ-Observatoriet, der mere detaljeret spurgte om karakteristika for det enkelte projekt. 
Hovedemnerne var: 

• EPJ-karakteristika, herunder ”EPJ-volumen” (udtrykt som sengedækning, antal arbejdsstationer, antal 
brugere af forskellige typer, antal afdelinger), valgt leverandør og projektstatus 

• projektorganisation, arbejdsgangsanalyser, uddannelses- og evalueringsforhold 

• målsætninger, gevinster og barrierer 
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Hovedresultaterne er gennemgået i det følgende: 

Økonomi i forbindelse med it-drift og –investeringer:  Der er sket en klar stigning i sygehusejernes allokering af 
drifts- og udviklingsmidler til sundheds-it i forhold til de foregående års undersøgelser. Budgetterede midler til it-
drift og investeringer i forhold til det samlede sygehusbudget (inkl. det psykiatriske område) voksede på landsplan 
fra 1,23% i 2002 til 3,84% i 2003. Selv om tallene bør fortolkes med varsomhed, er der ingen tvivl om, at der er 
sket en markant stigning i forhold til tidligere. Det skal påpeges, at dette niveau i international henseende er 
ganske højt. På den anden side viser erfaringer fra andre sektorer, at dette tal er lavt.  

EPJ-udbredelse og –udbredelseshastighed: EPJ-udbredelsen målt som sengedækning er ifølge sygehusejerne 
vokset fra 7% i 2002 til 13% i 2003. Sygehusejerne forventer samlet en sengedækning primo 2004 på 28%, primo 
2005 på 57% og primo 2006 på 93%. Dette er tæt på den 100% dækning, som er aftalt i Regeringens og 
amternes økonomiaftale for 2003. 

EPJ-Observatoriet har fået tilbagemeldinger på, at der er i alt 29 EPJ-projekter, hvilket er et væsentligt fald i 
forhold til sidste år, hvor der identificeredes 60 EPJ-projekter. En af årsagerne hertil er, at identifikationsproceduren 
er blevet ændret. I år er det den enkelte sygehusejer selv, der har angivet deres egne EPJ-projekter, hvorved 
lokale projekter uden forankring i den enkelte amtsforvaltning er blevet sorteret fra. En anden årsag er, at 
tendensen til centralisering af projektstyringen fortsætter, og at nogle af projekterne derfor er meget store. 

Projekterne varierer fra at være i planlægningsstadiet til at have EPJ i fuld drift. Tilbagemeldingerne fra 
projekterne viser, at de i 2003 samlet repræsenterer en EPJ-sengedækning på 11,4%, hvilket er lidt under det 
tilsvarende tal oplyst af sygehusejerne. Ydermere fremgår det af svarene fra projekterne, at deres udrulning målt i 
sengedækning i 2006 forventes at være noget mindre end det tilsvarende tal fra sygehusejerne. Man må 
konstatere, at selv om undersøgelsen inkluderer projekter i planlægningsstadiet, så rækker de ikke til 
sygehusejernes samlede forventede sengedækning, hvilket tyder på, at man mangler at ”detail-planlægge” i 
forhold til den samlede målsætning om fuld dækning primo 2006. 

EPJ-evalueringer: Det er fortsat sparsomt med evalueringsaktiviteterne blandt projekterne. Ca. halvdelen af 
projekterne ”ved ikke”, om der udføres evalueringer af de respektive projekter. Der bliver således kun i ringe 
omfang fulgt op på, om de initiale målsætninger indfris. Konsekvensen er, at det på det grundlag bliver svært at 
følge op på, om de målsætninger, der er formulerede i de forskellige amtslige it-strategier og den Nationale IT-
strategi for sundhedsvæsenet, bliver opfyldte. Muligheden for at overføre viden fra de enkelte projekter til andre 
projekter og organisationer er ligeledes fortsat ringe. 

1.2. Udviklings– og implementeringsprojekter med strategisk 
betydning for den nationale EPJ-udvikling  
EPJ-Observatoriet har i år gennemgået og vurderet en række strategisk vigtige områder og projekter med relevans 
for EPJ-området. Det drejer sig om: 

• grundstruktur for elektronisk patientjournal, G-EPJ 

• G-EPJ-Prototype og Klinisk Afprøvning, GEPKA-projektet 

• kommunikation og services, idet der fokuseres på målsætninger og muligheder inden for kommunika-
tionsområdet: 

• G-EPJ og udveksling af oplysninger 
• MedComs XML-EPJ-projekt 
• MedComs SUP-projekt 
• LevMed-projektet 
• behovet for og muligheder med it-arkitekturer 
• teknologiske aspekter 
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G-EPJ – en fælles model:  cer er fuld enighed mellem de centrale sundhedsmyndigheder og sygehusejerne om, at 
G-EPJ skal være den standard, som EPJ-systemer i nær fremtid skal bygges på. G-EPJ beskrives kort ud fra et 
begrebs-, logisk og fysisk niveau, og der gives kliniske eksempler på G-EPJ-baseret dokumentation.  

I nogle afsnit er der givet relativt detaljerede eksempler på, hvordan G-EPJ specificerer håndtering af 
sundhedstilstande og sundhedsaktiviteter. Dette er gjort dels for at forklare diagnosehierarkier, som står centralt i 
modellen, dels for at give et indtryk af hvad G-EPJ indeholder samt specifikationens detaljeringsgrad og –omfang. 

EPJ-Observatoriet vurderer, at anerkendte metoder og teknikker er anvendt ved udarbejdelsen af G-EPJ. Den 
foreliggende model er et godt udgangspunkt for udvikling af EPJ i Danmark. Teknisk og klinisk afprøvning af G-EPJ-
modellen er nødvendig for at tilpasse den til praktisk brug, og udviklingen skal ske i samarbejde med leverandører 
og brugere. Processen er langvarig og vil forsætte ud over den planlagte GEPKA-periode. 

GEPKA-projektet - G-EPJ-Prototype og Klinisk Afprøvning: dette projekt har til formål at teste G-EPJ gennem kliniske 
prototypeafprøvninger. GEPKA indeholder i alt 7 projekter, hvoraf H:S’ og Århus Amts projekter udgør de to 
såkaldte hovedprojekter. Dette indebærer en evaluering, der indbefatter: 

• prototypeverifikation, der omfatter en vurdering af, om prototypen overholder G-EPJ’s specifikationer 

• klinisk validering, der rummer adskillige elementer, herunder personalets forandringsparathed, målsæt-
ningsanalyse og arbejdsgangsanalyser i et før og efter set-up 

• kommunikationstest, der ser på prototypernes evne til at kommunikere G-EPJ-strukturerede data 

Derudover er der 5 såkaldte parallelprojekter, der ikke er så omfattende som hovedprojekterne. I Tabel 1 er 
projekterne kort karakteriseret.  

 

Amt Hospital/Afdeling Forventet antal 
brugere 

Leverandører 
(System/Modul) 

H:S Amager Hospital 
Geriatrisk klinik (rehabiliteringsklinikken) 
Kardiologisk afdeling (sengeafsnit, 
hjertesvigtsambulatorium) 

 
 

110 

ACURE: (Notatmodul) 
TietoEnator: (Portal, EKG-modul) 

GESI:  (DHE) 

Århus Amt Århus Kommunehospital 
Afdeling M 

 
120 

WM-data (Notatmodul) 
Systematic (Integrations-

platform) 
Københavns Amt Én eller flere af følgende: 

KAS Gentofte thoraxkirurgisk & kardiologisk 
afd. 
KAS Glostrup kardiologisk afd. 
KAS Herlev kardiologisk afd. 

 
 

Uafklaret Uafklaret 

Roskilde Amt Prototype som ikke sættes i drift 
 Ingen 

CSC Scandihealth (CSC 
Scandihealth Clinical Suite/ 

notamodul) 
Ribe Amt Amtssygehuset  i Esbjerg 

Psykiatrisk afdeling 
12-24 ACURE (NoRA) 

Ringkjøbing Amt Holstebro og Herning sygehuse 
Kvinde – barn Centrets Gynækologiske 
afdelinger 

Uafklaret ACURE (Electra) 

Viborg Amt Analyseprojekt Ingen B-DATA 

Tabel 1 Afdelinger og leverandører der deltager i GEPKA-projektet samt de systemer/moduler, der anvendes 

EPJ-Observatoriet vurderer, at GEPKA-projektet er et meget vigtigt tiltag for at bane vejen for, at landets sygehuse 
i fremtiden kan basere EPJ på Sundhedsstyrelsen standard G-EPJ. Afprøvningen vil være med til at kvalificere 
arbejdet og give konkrete bud på nødvendige ændringer. 

Kommunikation og services: Udveksling af EPJ-information er væsentlig for et velfungerende sundhedsvæsen. 
Forskellige teknologiske løsninger er i dag i brug eller planlægges. Udvalgte projekter og områder beskrives og 
vurderes, herunder:  
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• G-EPJ: G-EPJ giver mulighed for en dynamisk måde at udveksle oplysninger på. Princippet er, at en 
bruger (eller et system) kan afsende en forespørgsel til et andet system. Det andet system returnerer 
derefter en ”informationspakke”, med oplysninger om f.eks. forløb, diagnoser, interventioner og 
interventionsresultater. Sundhedsstyrelsen har beskrevet ca. 30 forespørgsler. EPJ-Observatoriet 
vurderer, at webservices vil være en relevant teknologi at benytte til Sundhedsstyrelsens 
specifikation for udveksling af data i et G-EPJ-system.  

• MedComs XML-EPJ: Målet for MedComs XML-EPJ-projekt er storskala, landsdækkende benyttelse af 
MedCom-meddelelser til kommunikation internt på sygehuse og mellem sygehuse. Metoden er at 
”genbruge” MedComs EDIFACT-standarder for primærsektoren, det vil sige henvisninger, epikriser, 
laboratorieresultater m.v.  Disse meddelelser skrives om til XML-format og tilpasses sygehussektorens 
behov. EPJ-Observatoriet vurderer, at de fleste elementer af XML-EPJ-projektet indebærer en 
omkostningseffektiv måde at genbruge erfaringerne fra EDIFACT-baseret meddelelsesudvikling på. 

• MedComs SUP-projekt: Standardiseret Udtræk af Patientdata (SUP) blev initieret af Vejle og Viborg 
amter, og deres erfaringer indgår i MedComs SUP-projekt. Projektet har til formål at etablere 
mulighed for opslag (”pull”) via internettet i andre PAS- og EPJ-systemer, såvel inden for eget amt 
som på tværs af amter. SUP vurderes udfra sameksistensscenarier med G-EPJ-kompatible EPJ-
systemer. EPJ-Observatoriet vurderer, at en migration i SUP mod G-EPJ kompatibilitet er mulig og 
ønskelig.  

• LevMed-projektet rummer et leverandørsamarbejde imellem 7 førende EPJ-leverandører med henblik 
på at udveksle G-EPJ-strukturerede medicineringsdata. EPJ-Observatoriet vurderer, at projektet har 
bidraget til at konkretisere G-EPJ’s anvendelighed både teknisk og klinisk. Erfaringerne fra projektet 
kan umiddelbart anvendes til at videreføre tilsvarende G-EPJ-tiltag. Der forestår dog et større 
udviklingsarbejde for at gennemføre en fuldt implementeret kommunikationsløsning.  

• Arkitektur: Afsnittet peger på behovet for en it-arkitektur, og gennemgår elementer af den 
serviceorienterede arkitektur og en mulig rolle i forhold til EPJ. Afsnittet bygger på den hvidbog om it-
arkitektur, som Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udsendt i år. Det er et 
overordentligt vigtigt område, hvis sygehusejerne skal kunne håndtere en flerleverandørsituation 
effektivt. EPJ-Observatoriet vurderer, at en it-arkitektur er et væsentligt element for at skabe 
sammenhængende it-løsninger, men at det er både en teknisk og organisatorisk udfordring for 
sygehusejerne.  

• Teknologien: I afsnittet beskrives og vurderes forskellige aspekter med relevans for 
sammenhængende informationssystemer i sundhedssektoren. Dels beskrives forskellige aspekter ved 
it-infrastrukturen, og sundhedsdatanettets nuværende og planlagte udformning vurderes. Projektet 
”Offentlig Information Online” (OIO), der beskæftiger sig med digital forvaltning og implementering 
af it i den offentlige sektor beskrives. Endvidere vurderes de muligheder ”open source-konceptet”  
kan give, samt de krav det vil stille til kommende anvendere heraf. 

1.3. Vurderinger og anbefalinger i relation til EPJ-udviklingen i 
Danmark 
I rapportens afsluttende kapitel samles trådende fra de øvrige kapitler om EPJ-udbredelse og udviklings- og 
implementeringstiltag. På baggrund af materialets beskrivelser og analyser, peger EPJ-Observatoriet på tendenser 
i udviklingen, foretager vurderinger og præsenterer anbefalinger.   

De konkluderende vurderinger og anbefalinger gengives nedenfor. Anbefalingerne kan fremstå noget 
fragmenteret i denne summariske fremstilling. For uddybning af konklusionerne henvises derfor til kapitel 5 og til 
de respektive analyseafsnit. 
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Anbefalingerne grupperer sig inden for følgende hovedområder: 

• funktionalitet, standarder, kommunikation og teknologi 

• integrationsplatforme 

• strategiske udviklings- og implementeringsprojekter 

• sygehusejernes EPJ-implementering 

• kompetenceudvikling 

• EPJ- og klinisk kvalitetsudvikling 

1.3.1. Funktionalitet, standarder, kommunikation og teknologi 

G-EPJ er placeret centralt i udviklingen af kommende EPJ systemer. I det lys fremsættes følgende vurderinger og 
anbefalinger:  

Funktionalitet: 

1. G-EPJ betyder, at brugergrænsefladen på EPJ skal ændres radikalt i forhold til de 1.-generations-EPJ’er, 
som er udviklet gennem de sidste 10-15 år. Desuden er 1.-generations-EPJ’er karakteriseret ved at have 
en statisk databasestruktur, som afspejler både de data, som skal dokumenteres, og den kliniske 
arbejdsgang. EPJ-Observatoriet vurderer, at størsteparten af de eksisterende 1.-generationssystemer ikke 
kan tilpasses til G-EPJ. 

2. EPJ-Observatoriet anbefaler, at såvel brugere som leverandører af 1.-generations-EPJ’er etablerer et 
samarbejde, som har til formål at sikre en glidende overgang til G-EPJ-baserede systemer. Der bør være 
fokus på at bevare allerede afholdte investeringer og samtidigt bidrage med den erfarede viden om såvel 
udviklingsprocessen som implementeringsprocessen, når der skal migreres til G-EPJ-baserede systemer. 

Standarder: 

3. I de første GEPKA-prototyper har leverandørerne ladet G-EPJ-modellen træde tydeligt frem i 
brugergrænsefladen, hvilket vurderes til at være en konsekvens af, at man har mere end nok at gøre 
med at forstå og sætte sig ind modellen og de tilhørende specifikationer. 

Kommunikation: 

4. For at sygehusejerne kan få et bedre redskab at planlægge efter, anbefales det at udarbejde en 
beskrivelse, som præcist definerer, hvilke områder af informationsudveksling G-EPJ-, XML-EPJ- og SUP-
projektet dækker, samt en tidsplan som viser forløbet og en eventuel udfasning af løsningen. 

5. For at komme tættere på egentlige driftssituationer, skal det anbefales, at fremtidige testprojekter 
forankres hos brugerne (køberne) af EPJ-systemer og naturligvis med så mange leverandører involveret 
som muligt. Ved at forankre projekterne hos brugerne, vil man som yderligere nytteværdi få skabt en 
direkte interesse og interaktion med dem, der skal betale for løsningen. Målet er at understøtte et 
marked, hvor brugerne efterspørger de løsninger, som er blevet testet. 

Teknologi: 

6. Det anbefales at lave en analyse, som beskriver, hvordan man kan sikre en fornuftig interaktion mellem 
EPJ-moduler, og hvordan relationen til G-EPJ kan etableres. Analysen skal bygge på de metoder og 
værktøjer, som anvendes til specifikation af G-EPJ (use cases mv.) med henblik på at sikre en direkte 
sammenhæng mellem EPJ-moduler og G-EPJ. 
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1.3.2. Integrationsplatforme 

EPJ-Observatoriet har fulgt udviklingen af de såkaldte integrationsplatforme i H:S og Århus Amt gennem de sidste 
par år. Der fremsættes følgende vurderinger og  anbefaling: 

7. Fordelen ved de generiske modeller er den store fleksibilitet, som kan udnyttes til at udtrykke 
sammenhængen i data i sundhedssektoren over tid. Der ligger dog en stor risiko i at anvende for 
generiske modeller i integrationsplatformene. Ulempen er, at det kan give alvorlige 
performanceproblemer. 

8. Integrationsplatformen, som benyttes i H:S, bygger på mange års internationalt arbejde og indeholder en 
klinisk domæneobjektmodel. Modellen skal i fremtiden udvides med nye klasser, som er repræsenteret i 
G-EPJ. Der findes værktøjer til at udvide og tilrette modellen i DHE, men arbejdet vil kræve en del 
specialviden. 

9. Det anbefales at lave en analyse af, hvilke middleware-services som med fordel kan bruges og placeres 
enten på sygehusene, i amterne eller på nationalt niveau. Middleware-services på amts og nationalt 
niveau  kan gøres tilgængelige via sundhedsdatanettet. F.eks. kan man etablere adgang til data mellem 
G-EPJ-systemer på landets sygehuse via en middleware-service. 

1.3.3. Strategiske udviklings- og implementeringstiltag  

I relation til udviklings- og implementeringsprojekter med strategisk betydning for den nationale EPJ-udvikling, 
fremføres der følgende vurderinger og anbefalinger: 

G-EPJ: 

10. Anerkendte metoder og teknikker er anvendt ved udarbejdelsen af G-EPJ. Den foreliggende model er et 
godt udgangspunkt for udvikling af EPJ i Danmark.  Teknisk og klinisk afprøvning af G-EPJ-modellen er 
nødvendig for at tilpasse den til praktisk brug. Udviklingen skal ske i samarbejde med leverandører og 
brugere. Processen er langvarig og vil forsætte ud over den planlagte GEPKA-periode. 

11. Der findes på den ene side overordnede beskrivelser af G-EPJ-procesmodellen og på den anden side 
detaljeret teknisk dokumentation. Det anbefales, at der udarbejdes beskrivelser, som på en pædagogisk 
måde binder disse områder sammen. Det anbefales, at dokumentationsstrukturen revideres med henblik 
på at reducere fragmenteringen. 

12. Ved udvikling af webservices til udveksling af EPJ-information kan der bygges videre på det arbejde, 
Sundhedsstyrelsen har startet. Det anbefales at igangsætte en udredning af de tekniske og 
sikkerhedsmæssige problemstillinger samt afprøvning i pilotforsøg. 

GEPKA: 

13. GEPKA-projektet er et meget vigtigt tiltag for at bane vejen for, at landets sygehuse i fremtiden baserer 
EPJ på Sundhedsstyrelsens standard G-EPJ. Afprøvningen vil være med til at kvalificere arbejdet og give 
konkrete bud på nødvendige ændringer. 

14.  Da G-EPJ indgår i udviklingsprojekter ændres den løbende. Det er nødvendigt at skabe sikkerhed om, 
hvornår modellen fastfryses. Der foreslås, at resultat- og måldelen af modellen stabiliseres, og at 
udviklingen af de nødvendige klassifikationer til disse dele prioriteres. Der foreslås desuden, at der 
etableres en metode til trinvis og styret versionering af standarden. 

Medcoms XML-EPJ-projekt:  

15. Det synes derfor at være omkostningseffektivt at udvikle de meddelelser, der skal til for at dække 
kommunikation mellem behandlingsafdelinger og laboratorier/røntgenafdelinger (klinisk pakke). Dels 
dækker området et stort antal meddelelser, desuden kan erfaringer fra de tilsvarende EDIFACT-
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meddelelser genbruges, og endelig har MedCom skabt et grundlag for at gøre meddelelserne OIO-
kompatible. 

16. Med den nye viden, der er fremkommet om meddelelsesrelateret kommunikationsflow på sygehuse, 
anbefales det, at nytteværdien af ”sygehuspakken” (kommunikation mellem sygehusafdelinger) 
revurderes  - dels i forhold til antallet af meddelelser, der dækkes af løsningen, dels i forhold til de andre 
kommunikationsløsninger der udvikles parallelt. 

17. Ikke-G-EPJ-baserede systemer kan ikke benytte sygehusbrevenes G-EPJ-del.  Hvis G-EPJ-baserede 
systemer vil benytte G-EPJ-delen, skal identiske data placeres i MedCom-delen. Dette kræver manuel 
mapning og ekstra funktionalitet i G-EPJ-systemerne. Mellem G-EPJ-baserede systemer kan 
Sundhedsstyrelsens format benyttes direkte. Det anbefales derfor, at G-EPJ-delen tages ud af MedComs 
sygehusbreve, således at der undgås ressourcer til at vedligeholde en hybridløsning. 

MedComs SUP-projekt: 

18. Det anbefales, at der sikres en løbende vidensudveksling mellem MedComs SUP-projekt og G-EPJ-
projektet. Målet bør være, at klinikerne har det samme informationsgrundlag for at videreføre 
patientbehandlingen, uanset om data er repræsenteret ifølge SUP-modellen eller G-EPJ. SUP og G-EPJ kan 
fortsat bygge på forskellige modeller, men gennem en harmonisering skal det sikres, at informationer 
kan mappes mellem de to modeller. 

LevMed-projektet: 

19. LevMed-projektet involverede 7 EPJ-leverandører, og projektet har bidraget positivt med konkrete 
erfaringer og anbefalinger om at implementere og anvende Sundhedsstyrelsens G-EPJ-specifikationer for 
medicinering. 

20. Det er EPJ-Observatoriets vurdering, at en udvekslingstest også skal omfatte validering af, om data 
håndteres korrekt, når de modtages i et andet EPJ-system. Det skal være muligt at kontrollere, at alle 
data, som modtages, kan præsenteres uden forvanskning og er semantisk korrekte. 

1.3.4. Sygehusejernes EPJ-implementering 

EPJ-Observatoriets vurderinger og anbefalinger i forhold til sygehusejernes EPJ implementering er givet i det 
følgende: 

21. Omfanget af EPJ-relaterede udviklingsaktiviteter er klart stigende i forhold til tidligere år. Set i forhold til 
EPJ-aktivitets– og investeringsniveauet må man antage, at Danmark i en international sammenhæng 
hører til blandt de førende lande på dette område. Selv om der endnu ikke er dokumenteret 
banebrydende resultater, må det vurderes som sandsynligt, at der i dansk regi vil kunne skabes 
gennembrud på EPJ-området med heraf afledte EPJ-kommercielle muligheder uden for landets grænser.   

22. Det tyder på, at den sundhedsfaglige diskussion om, hvad det sundhedsfaglige indhold i EPJ skal være, 
først nu er ved at tage fart. Fokus fra det informatiske er ved at flytte sig over til det rent 
sundhedsfaglige. Hvad bliver kravene til speciale- og sygdomsspecificitet i journalen, og hvorledes skal 
dette reguleres? G-EPJ giver i sin nuværende udformning ikke svar på disse spørgsmål, hvilket er 
hensigtsmæssigt. Herved ligger opgaven hos sygehusejerne, der som konsekvens må skabe de fornødne 
rammer til at inddrage den fornødne ledelsesmæssige, specialeorienterede, sundhedsfaglige og 
sundhedsinformatiske indsats til afdækning af og opfølgning på dette. Man må regne med, at denne 
opgave bliver langvarig og måske permanent. 

23. Sygehusejernes generelle forventning om 100% EPJ-dækning ved udgangen af 2005 vurderes ikke som 
realistisk, med mindre at planlægningen af EPJ-implementering og -udrulning prioriteres langt højere, og 
de eksisterende EPJ-projekters forventede udrulning intensiveres betydeligt.   
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24. EPJ-projekternes evalueringsaktiviter bør intensiveres og baseres på et anerkendt metodegrundlag. En del 
af dette kunne være, at projekterne og eller sygehusejerne fremsætter klarere og mere operationelle 
målsætningsbeskrivelser for EPJ, end tilfældet er i dag 

25. Der er en tendens til, at samarbejdet imellem sygehusejerne er på vej til at blive af en mere forpligtende 
karakter. Hvor der indtil for nyligt blot var tale om erfaringsudveksling, ser man nu eksempler på reelt 
samarbejde med henblik på at tilvejebringe it-komponenter, der kan anvendes på tværs af amter. 
Amternes fælles EPJ strategi i Amtsrådsforeningens regi bevidner dette. Dette samarbejde er dog i en 
startfase, men tendensen er klar og lovende. 

1.3.5. Kompetenceudvikling 

Vedrørende udvikling af nødvendige kompetencer for indførelse af EPJ, anbefales følgende: 

26. Det anbefales at sygehusejerne fortsætter opbygningen af sundhedsinformatisk kompetence og skaber de 
nødvendige organisatoriske rammer herfor. Man bør overveje mulighederne for at inkludere 
sundhedsinformatik i de forskellige sundhedsfaglige uddannelser, således at fremtidens klinikere er bedre 
rustet til at anvende og udnytte de informationsteknologiske muligheder. 

1.3.6. EPJ og klinisk kvalitetsudvikling 

EPJ-Observatoriet har fulgt det nationale indikatorprojekt og beskrevet den danske kvalitetsmodel for 
sundhedsvæsenet. Et rationelt samspil imellem EPJ og disse projekters databehov i forbindelse med genereringen 
af kliniske indikatorer får følgende vurderinger og anbefalinger: 

27. Eksisterende EPJ-systemer er ikke umiddelbart indrettet til at levere kliniske data med den fornødne 
struktureringsgrad, valideringslogik og semantik, der er nødvendig for at kunne gennemføre indikator-
målinger som led i klinisk kvalitetsudvikling, således som den danske kvalitetsmodel for sundheds-
væsenet lægger op til. Der er risiko for omfattende dobbeltregistreringer, hvis der udvikles specialiserede 
inddateringssystemer for kliniske indikatorer parallelt med indførelsen af EPJ-systemer. 

28. Der bør gennemføres en analyse af behovet for indikatormålinger på kort og længere sigt med heraf 
afledte krav til nødvendige kliniske inddata i den danske kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet. Dette 
behov bør udmøntes i krav til kommende notatmoduler/EPJ-systemer, så de kan honorere de nødvendige 
inddatakrav til indikatorovervågning. 

1.4. Samlet konklusion 
EPJ-udviklingen i det danske sygehusvæsen har i flere henseender taget et stort skridt fremad i det forgangne år. 
Aktivitetsniveauet er aldrig set større, og der er mange eksempler på samarbejde og koordination på tværs af 
sygehusejere og sundhedsmyndigheder.  

Der er ligeledes opnået vigtige udviklingsresultater på EPJ-standardiseringsfronten og indhøstet værdifulde 
erfaringer med modulopbyggede EPJ-systemer. Ikke desto mindre er der lang vej igen, før de overordnede mål 
bliver indfriet med fuld EPJ-dækning i det danske sundhedsvæsen.  

Den største udfordring i løbet af det næste år bliver at få klinisk og teknisk afprøvet G-EPJ. Også når det gælder 
udveksling af information, er der væsentlige udfordringer. Det er vigtigt, at G-EPJ når en modnings- og 
stabilitetsgrad, der muliggør, at leverandører og sygehusejere kan udvikle G-EPJ-kompatible EPJ-systemer, der kan 
tilbyde klinikerne den fornødne funktionalitet. Dette er en stor opgave, der fordrer intenst samarbejde og fælles 
fodslag. 
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2. Indledning  

Med vedtagelsen af den Nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 [Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
2003] er det nu helt klart, at elektroniske patientjournaler (EPJ) skal udvikles og indføres massivt i det danske 
sundhedsvæsen hen over den nærmeste årrække. Der er fuld enighed herom mellem Regeringen, de centrale 
sundhedsmyndigheder og hele sygehusejerkredsen. Det er yderligere anført i økonomiaftalen 2003 mellem 
Regeringen og amterne, at ”landets sygehuse inden udgangen af 2005 har indført elektroniske patientjournaler 
baseret på fælles standarder”.   

De overordnede visioner og målsætninger er ifølge den Nationale IT-strategi:  

• ”Det er et mål for IT-udviklingen i sundhedsvæsenet, at medvirke til at give et bedre samspil mellem 
borgere og sundhedsvæsenet, og i det hele taget støtte den enkelte til i størst muligt omfang at tage 
vare på eget helbred og egen behandlingssituation  

• IT skal bidrage til at sikre, at den enkelte borger/patient oplever ét kontinuert forløb, selv om de er i 
kontakt med flere dele af sundhedsvæsenet. Udveksling af patientdata skal derfor foregå gnidningsfrit. 
Endeligt giver IT en række muligheder for at borgerne/patienterne mere direkte kan få indflydelse på og 
deltage aktivt i egen behandling 

• For de sundhedsprofessionelle skal IT primært være et redskab til at registrere og finde informationer, 
som er relevante for deres planlægning og de beslutninger, der træffes i forhold til patienter. Samtidigt 
skal anvendelse af IT også være et redskab, der kan lette og supplere kommunikation med andre 
sundhedsprofessionelle internt i samme institution og på tværs af institutioner og sektorer. Den bedre 
kommunikation vil samtidigt kunne bidrage til bedre kvalitet i behandlingen til gavn for den enkelte 
patient 

• Også set fra et overordnet samfundsmæssigt perspektiv skal IT bidrage til at optimere udnyttelsen af de 
ressourcer, der er til rådighed i sundhedsvæsenet. IT er en løftestang til at modernisere arbejdsgange og 
arbejdsdeling på tværs af sektor- og faggrænser. Der er en række gevinster at hente i form af øget faglig 
kvalitet og bedre styring og organisering af arbejdet ved at anvende IT” 

Banen er dermed kridtet op til udvikling og indførelse af forskellige sundheds-it-systemer – herunder EPJ - i 
sundhedsvæsenet i et omfang, der aldrig er set tidligere. Dette vil utvivlsomt afstedkomme store udfordringer for 
alle aktivt involverede parter: sundhedsmyndighederne, sygehusejerne, det kliniske personale og ikke mindst 
leverandørerne. Sidst og ikke mindst vil det medvirke til løbende at påvirke den sundhedspolitiske dagsorden. Der 
vil være behov for store investeringer, men hvor store? Hvor bliver gevinsterne af? Hvis skyld er det, hvis målene 
ikke nås? Etc. Der er derfor næppe tvivl om, at hele EPJ-området fortsat vil være et politisk minefelt, hvor mål og 
midler kan blive svære at skelne fra hinanden, og hvor firkantede udmeldinger ofte dominerer mediebilledet. 
Nærværende rapport er et forsøg på at bibringe debatten faktuel viden om tingenes tilstand ved at analysere en 
række observationer med det mål at kunne præsentere denne viden til en så bred kreds som muligt. 

Det er vigtigt at fastholde, at den elektroniske patientjournal (EPJ) står som eksponent for ideen om et klinisk 
informationssystem, der rummer de nødvendige funktionaliteter og data til at være samlende om arbejdet med 
patienten, og som er en værdig arvtager til de papirbaserede patientjournaler, der i sig selv repræsenterer en 
hundredårig tradition om dokumentation og vidensdeling i det kliniske arbejde. 

EPJ-Observatoriets baggrund og formål 

EPJ-Observatoriet blev etableret i 1998 med henblik på at følge og vurdere 13 EPJ-projekter, som Sundheds-
ministeriets Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) program gav støtte til. Resultaterne herfra blev 
publiceret i to statusrapporter, der blev udgivet i henholdsvis I 1998 [Vingtoft et al. 1999] og 2000 [Vingtoft et al. 
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2000]. Siden hen er EPJ-Observatoriets arbejdsfelt udvidet til at følge og karakterisere EPJ-udviklingen i hele det 
danske sygehusvæsen. Der er i det opdrag publiceret EPJ-Observatoriets statusrapport 2001 [Bernstein et al. 2001] 
og EPJ-Observatoriets statusrapport 2002 [Andersen et al 2002]. I den Nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 
2003-2007 er EPJ-Observatoriet indskrevet i initiativ 9. Her anføres det, at ”EPJ-Observatoriet fortsætter arbejdet 
med metodeudvikling og erfaringsopsamling vedrørende anvendelse af EPJ i det danske sundhedsvæsen i 
afgrænsede projektperioder”. 

EPJ Observatoriets målsætninger kan præciseres til: 

• afdækning af  EPJ’s udbredelsesgrad- og hastighed 

• afdækning af EPJ-interessenternes erfaringer 

• påvisning og vurdering af vigtige faktorer, der fremmer udbredelsen og anvendelsen af EPJ 

• påvisning og vurdering af generelle barrierer mod EPJ 

• vurdering af udvalgte EPJ-projekter 

• vurdering af forskellige udviklingsinitiativer med strategisk betydning for EPJ 

Til at gennemføre disse mål benytter EPJ-Observatoriet sig af:  

• dialogformen: workshops, interviews, site-visits og webservice 

• formidling: konferencer, rapporter, publikationer og websider 

• feedback: notater og workshops 

EPJ-Observatoriets organisation 

EPJ-Observatoriet udgøres af partnerne: 

• Aalborg Universitet (AAU) 

• MEDIQ 

som begge er deltagere i Virtuelt Center for Sundhedsinformatik (V-CHI) [V-CHI 2003]. V-CHI er en 
paraplyorganisation for en række organisationer, der arbejder aktivt med forskning og udvikling inden for 
sundhedsinformatik. 

Anvendte arbejdsmetoder 

I kortlægningen af EPJ-projekter i det danske sygehusvæsen har man i 2003 primært anvendt to internetbaserede 
spørgeskematyper rettet til dels H:S og amternes sundhedsforvaltninger – sygehusejerne, dels til specifikke EPJ-
projekter. Ydermere er der anvendt data fra EPJ-Observatoriets tilsvarende spørgeskemaundersøgelser i 2001 og 
2002. 

EPJ-Observatoriet har sammen med Amtsrådsforeningen samarbejdet med Amtsrådsforeningens temagruppe for 
sundheds-it for at gennemgå formuleringen af spørgsmålene, således at mistolkninger af spørgsmålene kunne 
undgås. Samtidig havde sygehusejernes repræsentanter mulighed for at foreslå tilføjelse af nye aspekter, der 
kunne være relevante at medtage i undersøgelsen. Mødet resulterede i en række forbedringer af spørgeskemaet. 

Sygehusejernes sundhedsforvaltninger er blevet bedt om at identificere de projekter, der arbejder med EPJ-
planlægning, -udvikling, -implementering og -drift og samtidigt videreformidle det spørgeskema, som er rettet til 
EPJ-projekterne. De projekter, der er inkluderet i undersøgelsen, er således udvalgt af sygehusejernes 
forvaltninger.  

I første trin udsendtes spørgeskemaer til alle landets amtsforvaltninger. Denne del af undersøgelsen havde som 
primært formål at skaffe viden om vigtige faktorer omkring indførelsen af EPJ og at identificere EPJ-projekter i 
drift, under etablering eller planlægning. 
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I andet trin udsendtes et omfattende spørgeskema til de identificerede 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 observationer at se, om forventningerne holdt stik. Herved vil man dels 
kunne kortlægge forventnings- og erfaringsprofilerne og dels se, om der hen over en tidsperiode sker væsentlige 
skred i disse profiler. Efterfølgende interviews vil kunne afdække årsagerne til sådanne skred. 

Ydermere har EPJ-Observatoriet gennemgået og vurderet en række udviklingsinitiativer, der må forventes at 
kunne få stor indflydelse på udviklingsmulighederne af EPJ. De fleste af disse udviklingsprojekter er adresserede i 
den Nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007. Det drejer sig om følgende: 

• G-EPJ 

• GEPKA-projektet 

• den fælles offentlige sundhedsportal 

• MedComs SUP 

• MedComs XML-EPJ 

• LevMed 

• it-arkitekturer  

EPJ-Observatoriet har benyttet sig primært af interview som metode i forbindelse med GEPKA-, MedCom- og 
LevMed-projekterne, og gennemgang af litteratur og dokumentation  for G-EPJ- og arkitekturgennemgangen. 

Hvad er  en EPJ? 

Der findes ikke en entydig definition, der er dækkende og alment accepteret af, hvad en EPJ præcist er. Her i 
indledningen skal vi kun komme med et bud på forventninger til et EPJ-system. Udgangspunktet i visionen om: 
”den allestedsnærværende informationscontainer med patientens data, der sikrer adgang for alle interessenter i 
og omkring patientens situation”. Som sådan er EPJ-systemet eksponent for en forandringsproces inden for 
diagnostik, behandling, pleje og forebyggelse i sundhedssektoren, der følger af at udnytte de muligheder, it 
adderer hertil. 

EPJ-systemer forventes, som nævnt i begyndelsen af dette kapitel, at skabe helhed og kontinuitet og at skabe 
bedre dokumentation og information til patienten og de sundhedsprofessionelle.  

Der er også knyttet en række mere konkrete forventninger til, at EPJ forbedrer arbejdssituationen ved, at:  

• patientens journal altid er til stede ved nærmeste ”skærm” 

• information og data kun skal inddateres en gang 

• opsætning og præsentation af data er filtreret og sat i kontekst, således at det giver overblik og støtte til 
beslutninger. 

• resultater fra ”fødesystemer” er automatisk overført elektronisk til journalen o.s.v.  

Der er næppe andre it-systemer i sundhedssektoren, der har så vide forståelsesrammer for, hvad et system er. De 
går fra at betragte EPJ-systemer som simple databasesystemer til at være et overordnet samlende 
patientcentreret informationsbegreb. 

I nærværende rapport prøver vi at bidrage til en definition, ikke ved at give et endegyldigt svar, men ved at 
navngive funktionelle, teknologiske og organisatoriske afgrænsninger på det kliniske informationssystem. Således 
beskæftiger vi os med at afklare, hvordan fremtidens EPJ-system karakteriseres.  
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Ved læsning af rapporten kan det være nyttigt at skelne mellem: 

• en Elektronisk Patient Journal (EPJ): Er en samling af digitalt lagrede oplysninger for den enkelte 
person/borger med det formål at støtte og bidrage til et sammenhængende patientforløb 

• et Elektronisk Patient Journal System (EPJ-system): Er et edb-system, der kan opdatere og vedligeholde 
EPJ’er. EPJ-systemet har funktioner, som muliggør, at kvalificerede personer kan dele informationen 
sikkert og brugervenligt 

Rapporten er forsynet med en ordliste over hyppigt anvendte forkortelser (se kap. 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 udvikling og implementering af forskellige strategisk vigtige EPJ-initiativer 

• kapitel 5, der peger på en række tendenser og giver anbefalinger 

Kapitel 3 kræver ikke nogen særlig sundhedsinformatisk indsigt af læserne, hvorimod enkelte dele af kapitel 4 gør 
det. Tendenser og anbefalinger fra kapitel 4 opsummeres i kapitel 5 – sammen med resultaterne fra kapitel 3 (EPJ-
kortlægningsdelen). Teksten er forsynet med ”OBS-bokse”, som er EPJ-Observatoriets fortolkninger af tendenser 
samt vurderinger og anbefalinger. Endelig har vi anbragt data om de identificerede projekter i kapitel 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 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Amtsrådsforeningen og H:S for økonomisk støtte. 

Også en stor tak til Marianne Sørensen for korrektur, lay-out og sikring af logistikken i fremstillingsprocessen af 
denne rapport. 
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3. Kortlægning af EPJ i det danske sygehusvæsen  

Dette kapitel præsenterer EPJ-Observatoriets årlige kortlægning af EPJ-udbredelsen i det danske sygehusvæsen. 
Analyserne er baseret primært på to spørgeskemaundersøgelser rettet til dels H:S og amternes 
sundhedsforvaltninger – sygehusejerne, dels til specifikke EPJ-projekter. Ydermere er der anvendt data fra EPJ-
Observatoriets tilsvarende spørgeskemaundersøgelser i 2001 og 2002. 

Spørgeskemaerne og proceduren har været ændret på flere måder i forhold til tidligere. EPJ-Observatoriet har 
samarbejdet med Amtsrådsforeningens temagruppe for sundheds-it for at gennemgå formuleringen af 
spørgsmålene, således at mistolkninger af spørgsmålene kunne undgås. Samtidig havde sygehusejernes 
repræsentanter mulighed for at foreslå tilføjelse af nye aspekter, der kunne være relevante at medtage i 
undersøgelsen. Mødet resulterede i en række forbedringer af spørgeskemaet. 

Endvidere er proceduren for undersøgelsen ændret. Sygehusejernes sundhedsforvaltninger er blevet bedt om at 
identificere de projekter, der arbejder med EPJ-planlægning, -udvikling, -implementering og -drift, og samtidigt 
videreformidle det spørgeskema, som er rettet til EPJ-projekterne. De projekter, der er inkluderet i undersøgelsen, 
er således udvalgt af sygehusejernes forvaltninger.  

Vi har modtaget svar fra H:S og alle amter, men det er dog ikke alle sygehusejere, der har besvaret samtlige 
spørgsmål. 

Af sygehusejernes besvarelser fremgår, at der skulle være 34 forskellige EPJ-projekter. Det er imidlertid kun de 29 
af dem, der har responderet på det tilsendte spørgeskema. Der er meget stor forskel på omfanget af disse 
projekter, idet nogle sygehusejere afrapporterer alle EPJ-aktiviteterne i amtet som et stort projekt, mens andre 
besvarer et spørgeskema for hvert enkelt projekt.  

3.1. Sygehusejernes tilbagemeldinger 
Sygehusejerne er blevet spurgt om følgende hovedemner: 

• it og økonomi 

• it-udviklingsforhold 

• uddannelse og evalueringsforhold 

• anførelse af vigtige EPJ-projekter og deres kontaktpersoner 

• målsætninger med EPJ 

• barrierer for EPJ 

Resultaterne er præsenteret i det følgende. 

3.1.1. Sygehusejernes økonomi til it 

Et overblik over sygehusejernes økonomiske prioritering af ressourcer til it er gengivet i Tabel 2. Her ses beløbene 
og fordelingerne, som de fremstår på den enkelte sygehusejers samlede budget på sygehusområdet (søjle T), og 
det samlede it- budget (søjle A). De følgende søjler angiver den procentvise fordeling af det totale it-budget 
fordelt på henholdsvis (søjle B) it-drift, (søjle C) anskaffelse af nyt generelt it-udstyr (PC'er, servere, standard 
software, netværk, kabling etc.) samt (søjle D) projektorienteret it-implementering, herunder alle udgifter 
forbundet med nye standardsystemer, standardrammesystemer, specielt udviklede systemer, eller videreudvikling 
af eksisterende systemer, som ikke kan henføres til søjle C. 
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Totalbudgetterne for sygehusområdet er rimeligt nøjagtigt kendte. Det fremgår også af sygehusejernes budgetter, 
som i de fleste tilfælde er tilgængelige på internettet. Budgettet til it samt fordelingen i de tre kategorier beror 
som regel på respondenternes skøn. Det antages, at det kommer meget tæt på realiteterne. 

 

 
Sygehusejer 

 
Totalbudget 
på sygehus- 
området 
2003 
mill. kr. 

 
A 
Totalt it-budget 
2003 mill.kr. 

 
B 
It-driftsbudget 
i % af A 

 
C 
Nyanskaffelser 
af hardware og 
standard-
software 
i % af A 

 
D 
Anskaffelse, 
udvikling  og 
implemen- 
tering af nye it-
systemer 
i % af A 

Bornholm 441 5,3 64% 8% 28% 

Frederiksborg 2746 52 90% 5% 5% 

Fyns 4400 70 40% 40% 20% 

H:S 10000 450 33% 17% 50% 

København 5400 375 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Nordjylland 3970 60 35% 45% 20% 

Ribe 1465 40 52% 21% 27% 

Ringkøbing 2680 22 11% 39% 50% 

Roskilde 1711 39 51% 5% 44% 

Storstrøm 3654 50 20% 5% 75% 

Sønderjylland 2057 Uoplyst 65% 13% 22% 

Vejle 2238 66 41% 31% 28% 

Vestsjælland 1820 84 40% 24% 36% 

Viborg 3000 18 50% 10% 40% 

Århus 4900 100 50% 10% 40% 

Tabel 2  Samlet sygehusdriftsbudget og tilsvarende it-budget fordelt på: B: it-drift, C: anskaffelse af standardsoftware og  
hardware samt D: it-audviklingsprojekter (B+C+D=100%) 

Figur 1 viser, hvor stor en andel af det samlede sygehusbudget, it-budgettet udgør i 2002 og 2003 for de 
sygehusejere, der har oplyst de nødvendige tal.  

Det ses, at i 2002 svinger sygehusejernes it-budgetter mellem 0,5 og 7,5% af de samlede sygehusdriftsudgifter 
(n=11), mens det i 2003 sviger mellem 0,6 og 7,0% (n=14). Hos langt de fleste sygehusejere er der tale om en 
stigning i budgetterne til it. Den gennemsnitlige andel blandt de sygehusejere, der har oplyst tallene, er således 
steget fra 1,0% i 2002 (n=11) til 2,8% i 2003 (n=14). 

Uden at have undersøgt det i alle detaljer tyder det på, at Danmark nu er blandt de helt førende lande, som man 
normalt sammenligner Danmark med, når det drejer sig om it-investeringer på sygehusområdet. Ud af den 
procentdel af andre landes BNP, som anvendes på sundhedsvæsenet, anvendes oftest mindre end 1% på it. 
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Figur 1 Sygehusejernes it-budgetters relative andel af de samlede sygehusdriftsbudgetter i 2002 og 2003 angivet i % 

På landsplan ses tallene i Tabel 3. Det fremgår af tabellen, at der sker et svagt fald fra 2001 til 2002, men til 
gengæld en stigning til 2003 i de budgetterede it-udgifter i forhold til det samlede sygehusbudget. Ved de 
absolutte tal skal man bemærke, at der er tale om forskellige antal respondenter. 

 

Amtsforvaltninger 2001 2002 2003 

 Antal respondenter 8 8 13 

 Samlet driftsbudget i mill. Kr. 19725 24091 43025 

 It-driftsbudget i mill. kr. 194 146 1017 

 It-nyinvesteringer i mill. kr. 65 151 635 

 Gennemsnit % it-drift i forhold til samlet omsætning 0,98% 0,61% 2,36% 

 Gennemsnit % it-nyinvesteringer i forhold til samlet omsætning 0,33% 0,66% 1,48% 

 Gennemsnit % it-drift & it-nyinvesteringer i forhold til samlet omsætning 1,31% 1,23% 3,84% 

Tabel 3 Procentvis økonomianvendelse på  it-området i forhold til sygehusenes samlede driftsbudget 

 
OBS 1 Vurdering 

Der er sket en markant stigning i sygehusvæsenets it-budgetter i forhold til EPJ-Observatoriets tidligere 
undersøgelser. Om stigningen er reel eller om det skyldes ændrede opgørelsesmetoder hos sygehusejerne kan 
ikke afgøres på det foreliggende grundlag. Der er formentligt tale om en kombination. EPJ-Observatoriet 
vurderer, at investeringsniveauet reelt er stigende i forhold til de foregående år. 
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3.1.2. National EPJ-dækning og forventet udbredelseshastighed 

I Tabel 4 er vist EPJ-sengedækningen, dels på sygehusejerniveau og dels på nationalt niveau udtrykt i henholdsvis 
procent og absolut antal senge. 

 

EPJ-sengedækning i % 
Beregnet dækning i målt i senge ud fra dækning i % 

og total antal senge 
Sygehusejer 

April 
2002 

Juni 
2003 

Forvent 
primo 
2004 

Forvent 
primo 
2005 

Forvent 
primo 
2006 

Totalt 
antal 

senge 
april 
2002 

Totalt 
antal 

senge 
juni 

2003 

April 
2002 

Juni 
2003 

Forvent 
primo 
2004 

Forvent 
primo 
2005 

Forvent 
primo 
2006 

Bornholms Amt 0% 0% 0% 0% 36% 165 160 0 0 0 0 58 

Frederiksborg 
Amt 

10% 4,8% 4,8% uoplyst uoplyst 900 1031 90 49 49 uoplyst uoplyst 

Fyns Amt 10% 15% 33% 50% 100% 2207 1836 221 275 606 918 1836 

H:S 7% 12% 12% 20% 50%1 4057 4000 284 480 480 800 2000 

Københavns 
Amt 

4% uoplyst  uoplyst uoplyst 100% 2297 2402 100 uoplyst uoplyst uoplyst 2402 

Nordjyllands 
Amt 

6% 10% 50% 100% 100% 1950 1900 117 190 950 1900 1900 

Ribe Amt 11% 30% 50% 75% 100% 900 860 99 258 430 645 860 

Ringkjøbing 
Amt 

0%  5% 7% 13% 100% 950 750 0 38 53 98 750 

Roskilde Amt  3% 5% 100% 100% 100% 798 875 24 44 875 875 875 

Storstrøms Amt 0% 0% 0% 50% 100% 827 800 0 0 0 400 800 

Sønderjyllands 
Amt 

4% 4% 10% 50% 100% 850 834 34 33 83 417 834 

Vejle Amt 20% 50% 67% 91% 100% 1200 1314 240 657 880 1196 1314 

Vestsjællands 
Amt 

0% 0% 5% 5% 100% 1164 1071 0 0 54 54 1071 

Viborg Amt 50% 73% 85% 98% 100% 894 900 447 657 765 882 900 

Århus Amt 0% 0% 2% 80% 100% 2240 2600 0 0 52 2080 2600 

Samlet 8% 13% 28%2 57%3 93%4 21399 21333 1656 2681 5277 10265 18200 

Tabel 4 EPJ-sengedækning på sygehusejerniveau og på nationalt niveau 
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 Figur 2 National EPJ-sengedækning fra EPJ-Observatoriets spørgeskemaundersøgelser blandt sygehusejerne 2001, 2002 og 2003 

                                                 
1 H:S oplyser, at alle sygehuse vil være dækket pr. 1. januar 2006, men at man ikke kan regne med, at alle sengeafsnit vil være 
det. 
2 n=14 
3 n=13 
4 n=14 
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På  Figur 2 er vist den nationale EPJ-sengedækning ud fra de undersøgelser, EPJ-Observatoriet har lavet i 2001, 
2002 og 2003 blandt sygehusejerne. Det ses, at der er en ganske god overensstemmelse imellem sygehusejernes 
forventede sengedækning og den opfølgende sengedækning året efter. Dog ses en tendens til, at man 
overvurderer den forventede sengedækning. Tallene nedjusteres noget det efterfølgende år. Ikke desto mindre 
mener 12 af de 15 sygehusejere at have 100% EPJ-sengedækning  primo 2006. 

 
OBS 2 Vurdering 

Der er sket en fordobling af EPJ-sengedækningen i forhold til sidste år, hvilket er en væsentligt forøget stigning i 
forhold til forrige års stigning. Der er ingen tvivl om, at EPJ-implementeringen for alvor er ved at tage fart hos 
sygehusejerne, hvilket yderligere understreges af det forøgede investeringsniveau, men der er lang vej endnu, 
før målet kan indfris med 100% dækning primo 2006. Det understreges af, at der er en tendens til, at 
sygehusejerne overvurderer deres forventede sengedækning, når den sammenholdes med det efterfølgende års 
vurderinger. 

3.1.3. Gevinster og barrierer for indførelse af EPJ 

Sygehusejerne og projekterne har også i år fået muligheden for at tilkendegive deres vurdering af de 
nytteværdier, der kan opnås ved indførelse af EPJ, ved at sætte tre markeringer ud for en liste af 
nytteværdikategorier.  I figur 5 ses vægtningen af de forskellige nytteværdikategorier blandt henholdsvis 
sygehusejerne og projekterne. Den fulde formulering af nytteværdikategorierne er: 

• forbedret kvalitet i behandling og pleje 

• forbedret patientforløb 

• forbedret beslutningsgrundlag – sikkerhed mod at begå fejl 

• forbedrede arbejdsgange, bedre tværfagligt samarbejde 

• forbedret planlægning og ressourceudnyttelse 

• forbedret datatilgængelighed 

• fællesjournal 

• forbedret kommunikation 

• forbedret overblik over journalinformation 

• forbedret sammenhæng mellem it-systemer 

• forbedret ledelse 

• forbedrede forskningsmuligheder 

• større faglige udviklingsmuligheder 

• forbedret dokumentation 

• forbedret standardisering af sundhedsfaglig terminologi og begreber 

• forbedret genbrug af data 

Endelig har der været en kategori af ”andet”, som kunne tilføjes efter behov, men den har ikke været anvendt. 

Det fremgår af Figur 3, at der er store forskelle i, hvordan nytteværdierne vurderes fra de to perspektiver 
(sygehusejernes og projekternes). Sygehusejerne er fokuseret på kvalitet, et forbedret beslutningsgrundlag samt 
forbedrede effektiviserings- og styringsmuligheder i form af arbejdsgange og ressourceplanlægning. Projekterne 
lægger derimod betydelig vægt på de faglige udviklingsmuligheder og udsigten til en forbedret dokumentation. 

Det er bemærkelsesværdigt, at ingen - hverken sygehusejere eller projekter - har prioriteret muligheden for at 
opnå en forbedret ledelse eller forbedrede forskningsmuligheder, da især de forbedrede forskningsmuligheder 
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ofte har været anvendt i argumentationen over for de kliniske læger. Begge forhold forudsætter, at EPJ-data kan 
genanvendes til ledelses- og analyseinformation, hvilket som sagt ikke er i fokus. 

 

Figur 3 De væsentligste gevinster ved indførelsen af EPJ 

 

Figur 4  De væsentligste barrierer mod indførslen af EPJ 

Figur 4 viser opfattelsen af barrierer for indførelse af EPJ hos henholdsvis sygehusejerne og projekterne. Det ses 
bl.a., at vurderingen af ressourcebarrieren (for lidt økonomi) er jævnt stigende, hvorimod vurderingen af 
integrationsbarrieren er for nedadgående. Modstand mod forandring – faggruppebarrierer samt manglende 
uddannelse i anvendelsen af it er barrierer, der er voksende. 

3.1.4. Uddannelse af sygehuspersonalet i anvendelse af it 

Sygehusejerne er blevet spurgt, om der er afsat midler i amtets budget til efteruddannelse af sygehuspersonale i 
anvendelse af it. 

 

0 5 10 15 20 25 30

For få ressourcer

Manglende standardisering

Modstand mod forandring

Manglende funktionalitet

Manglende uddannelse

Dårlig integration

Projekt 2003 (n=29)

Amt 2003 (n=14)

Projekt 2002 (n=36)

Amt 2002 (n=15)

Projekt 2001(n=22)

Amt 2001 (n=12)

 

0 5 10 15 20 25

Kvalitet 
Patientforløb 

Undgå fejl 
Arbejdsgange tværfaglighed 

Planlægning og ressourceudnyttelse 
Datatilgængelighed 

Fællesjournal 
Kommunikation 

Overblik over journalinformation 
Sammenhæng mellem IT systemer 

Ledelse 
Forskningsmuligheder 

Faglige udviklingsmuligheder 
Dokumentation 
Standardisering 

Genbrug af data 

Amt 2003 
Amt 2003 % (n=14)

Projekt 2003 
Projekt 2003 % (n=29)



Statusrapport 2003 23 

Blandt 11 af de 15 sygehusejere er der afsat midler i budgettet, 3 har ikke afsat midler og en enkelt ved det ikke. 
Blandt de 11, der har afsat midler, er det kun de 6, der har været i stand til at angive, hvor meget der budgetteres 
med (se Figur 5). 

En af grundene til, at sygehusejerne har vanskeligt ved at opgøre det budgetterede beløb til efteruddannelse, er 
bl.a., at det i flere tilfælde er lagt ud til det enkelte sygehus. I nogle tilfælde er der ikke afsat midler specifikt til it-
uddannelse, men det indgår i den samlede pulje til efteruddannelse af personalet. 

 

 

Figur 5  Budgetteret beløb til uddannelse i mill. kr. og i % af totalt it-budget for 6 forskellige amter (unavngivne) 

 
OBS 3 Anbefaling 

Alle sygehusejere burde eksplicit budgettere med udgifter til personaleuddannelse i brug af it ved indførelse af 
EPJ, da det må forventes at blive et endog meget stort indsatsområde inden for kort tid. 

3.1.5. Evaluering af udviklings- og implementeringsprojekter 

Alle 15 sygehusejere angiver, at der foretages en evaluering af amtets it-udviklings- og implementeringsprojekter. 
5 sygehusejere er i færd med at planlægge evalueringen, 6 evalueringer er ved at blive gennemført, og 3 er ikke 
klar over status for evalueringen. Af kommentarerne fremgår det, at enkelte sygehusejere har evaluering som et 
obligatorisk punkt i forbindelse med hvert projektoplæg. Et enkelt amt bemærker, at deres evalueringsaktiviteter 
er både under planlægning og i færd med at blive gennemført. 

3.1.6. Sygehusejernes prioritering af forskellige udviklingsforhold 

Sygehusejerne er blevet spurgt om, hvilken prioritet forskellige:  

• EPJ-funktionaliteter 

• kommunikationsformer 

• forskellige tekniske forhold 

tillægges. Disse spørgsmål er medtaget for at kunne nuancere beskrivelsen af EPJ-udbredelsesstatus ud over 
sengedækningsparameteren. EPJ-udbredelse er meget kompleks at beskrive, og forskellige elementer som 
funktionalitet og kommunikationsformer kan bidrage til at nuancere billedet af EPJ-udvikling og -udbredelse. 
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Ligeså vanskeligt som det er at finde passende måder at beskrive EPJ-udvikling på generelt, ligeså vanskeligt har 
det sikkert været for sygehusejerne at besvare spørgeskemaet, men langt de fleste besvarelser har dog været 
præget af et seriøst forsøg på at give et fuldstændigt billede af deres prioriteringer. 

Sygehusejernes prioriteringer blandt forskellige funktionaliteter og/eller systemer er vist på Figur 6. Det kan 
selvfølgelig være fristende at markere alle funktionaliteterne som højt prioriteret, hvad nogle respondenter også 
har gjort, men resultatet er alligevel anvendeligt til at give et billede af, hvad der blandt sygehusejerne opfattes 
som vigtigt lige nu. 

De fundamentale funktioner som medicinering og journalnotater prioriteres højt af alle sygehusejerne.  

 

 

Figur 6  Sygehusejernes prioritering af EPJ-relateret funktionalitet 

I Figur 7 er vist sygehusejernes prioritering af datakommunikation imellem EPJ-systemer og andre relevante it-
systemer.  

 

Figur 7 Sygehusejernes prioritering af EPJ-datakommunikation 
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Figur 8 viser sygehusejernes prioritering af forskellige fortrinsvist teknisk betonede forhold. 

 

 

Figur 8 Sygehusejernes prioritering af forskellige mere teknisk betonede EPJ-aspekter. 

3.1.7. Sygehusejernes projektopbygning 

Der er stor forskel på, hvorledes de enkelte sygehusejere har organiseret deres EPJ-udvikling. Nogle sygehusejere 
har samlet alle aktiviteter i et stort projekt med mange underprojekter, mens andre sygehusejere koordinerer de 
udviklings- og implementeringsaktiviteter, der findes på de enkelte sygehuse. Situationen er karakteriseret i Figur 
9, som kun kan tjene til et billede af den aktuelle situation, som det kan tegnes med en meget bred pensel.  

 

Figur 9  Antal EPJ-projekter, der ifølge sygehusejerne er under planlægning, udvikling eller i drift 

Figur 9 viser status og antal projekter for de enkelte amter og H:S. Figuren siger ikke noget om størrelsen af de 
enkelte projekter. H:S henviser i deres besvarelse til deres Masterplan (oplyst af Vibeke Høegh i H:S juni 2003), 
som indeholder en nærmere beskrivelse af de ca. 60 projekter, der er i gang inden for H:S. Denne organisering er 
indtil videre speciel for H:S, og den store projektmasse er ikke medtaget i denne opgørelse.  
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I forhold til sidste års undersøgelse er antallet af projekter væsentligt reduceret. Dette er ikke et udtryk for, at 
aktiviteten er mindsket, men nærmere en fortsættelse af den tendens til centralisering af projekterne, der blev 
påpeget sidste år.  Fordelingen af projekter viser, at ud af de i alt 33 projekter er 14 projekter med EPJ-system i 
drift, 7 projekter er i udviklingsfasen og 12 i planlægningsfasen. 

3.2. EPJ-projekternes tilbagemeldinger 
De adspurgte sygehusejere har selv skullet videreformidle et spørgeskema til de EPJ-projekter, de har haft 
kendskab til, og som de har ønsket at inkludere i undersøgelsen. Ud af de 33 projekter, der således er 
identificeret, har 29 returneret et spørgeskema, der var specielt henvendt til konkrete EPJ-projekter. De enkelte 
projekter er hver især kort beskrevet i kapitel 7. 

3.2.1. Projekternes stadier – fra planlægning til fuld drift 

De enkelte projekter er blevet tildelt ét af følgende stadier: 

• i fuld drift. Systemet er færdigt implementeret og drives eventuelt med en løbende videreudvikling, der 
typisk vil være lille 

• under implementering og delvis i drift 

• under implementering og ikke i drift 

• planlægges 

• under afvikling  

 

 
 

Figur 10 EPJ-projekternes forskellige udviklingsstadier (n=29). Der er ikke identificeret projekter under afvikling 
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Figur 11 Har de oprindelige tidsplaner for implementeringen af dit EPJ-projekt været realistiske? (n=29) 

I 28 % af tilfældene har der været nogen forsinkelse i forhold til tidsplanen, som dog ikke har været kritisk. Der 
har ikke været nogen væsentlige forsinkelser, som har truet projektets gennemførelse. Som det fremgår af 
nedenstående Figur 12 stammer den store andel af ”ved ikke” svar fra de projekter, der er på planlægnings-
stadiet. 

 

Figur 12 Har de oprindelige tidsplaner for implementeringen af dit EPJ-projekt været realistiske versus projektets stadium 

Et af projekterne, som oplevede en forsinkelse, som dog ikke var kritisk, anførte som begrundelse, at afdelingen 
fortsat skulle have samme patientindtag i implementeringsfasen. De øvrige projekter har ikke anført nogen 
forklaring på den forsinkelse, de har været ude for. 
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3.2.2. EPJ-leverandører 

På Figur 13 ses undersøgelsens identificerede EPJ-leverandører i 2003 og antallet af projekter, de i henhold til 
denne undersøgelse er involveret i. 

 

0 2 4 6 8 10 12

ACURE

B-Data

IBM

CSC-Scandihealth

Systematic

TietoEnator

WM-Data

 
Figur 13 Antal projekter som EPJ-leverandørerne deltager i (n=29) 

Figur 14 til Figur 16 viser omfanget af leverandørernes aktivitet målt på henholdsvis antallet af arbejdsstationer i 
projekterne, antallet af senge dækket af projekterne og antallet af sygehuse med EPJ-systemer installeret. 

Dette er igen et billede, der er malet med den store pensel, idet der er flere usikkerhedsfaktorer involveret. For 
det første er der nogle projekter, som har flere leverandører involveret i deres projekt, og det er ikke muligt ud fra 
materialet at differentiere dette. For det andet er der et stort amt, der ikke har sendt besvarelser af dette skema. 

 

 

 

 

Figur 14 Antallet af arbejdsstationer i de projekter, som leverandørerne er involveret i (n=29) 
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Figur 15 Antallet af senge i de projekter, som leverandørerne er involveret i (n=29) 
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Figur 16 Antallet af sygehuse, hvor de forskellige leverandører er involveret (n=29) 

Der er i 2003 lidt færre leverandører involveret end i 2002, men der er stadig nogen spredning på omfanget af 
aktiviteten for de enkelte leverandører. 
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3.2.3. EPJ-systemernes funktionalitet 

I Tabel 5 er vist projekternes angivelse af, hvor hyppigt forskellige EPJ-funktionaliteter anvendes under 
forudsætning af, at EPJ-systemerne er i fuld eller delvis drift.  

 

Funktionalitetstype 
 

Aldrig/ 
næsten 
aldrig 

Sjældent 
 

Ofte 
 

Altid/ 
meget 
ofte 

Ved ikke 
 

Antal 
besvarel-

ser 

1. få oversigt over patientens problemstilling 0% 0% 17% 83% 0% 18 

2. lede frem til enkeltoplysninger fra patientjournalen 0% 0% 6% 94% 0% 18 

3. følge resultaterne af en bestemte undersøgelse over tid 6% 6% 28% 61% 0% 18 

4. se nyeste svar på undersøgelser? 11% 6% 22% 61% 0% 18 

5. føre daglige og/eller forefaldende journalnotater 0% 0% 11% 89% 0% 18 

6. se oplysninger fra diverse diagnostiske procedurer 6% 6% 11% 67% 11% 18 

7. se oplysninger fra diverse behandlinger 0% 6% 28% 61% 6% 18 

8. dokumentere medicinering (fra ordination til givning) 17% 0% 0% 83% 0% 18 

9. få svar på spørgsmål om sundhedsfaglige forhold, f.eks. vedrørende 
symptomer, komplikationer og behandling 

0% 6% 17% 67% 11% 18 

10. få genereret dataudtræk for en gruppe af patienter (til f.eks. 
opgørelse af komplikationsrater og diagnosefordelinger) 

28% 28% 17% 22% 6% 18 

11. rekvirere klinisk kemiske laboratorieanalyser 44% 0% 11% 44% 0% 18 

12. finde svar på klinisk kemiske laboratorieanalyser 28% 0% 28% 44% 0% 18 

13. rekvirere røntgenundersøgelser, ultralyd eller CT-scanning 24% 0% 24% 53% 0% 17 

14. finde svar på røntgenundersøgelser, ultralyd eller CT-scanning? 28% 6% 17% 50% 0% 18 

15. rekvirere andre supplerende undersøgelser 28% 11% 44% 6% 11% 18 

16. finde svar på andre supplerende undersøgelser 28% 11% 33% 11% 17% 18 

17. henvise patienten til en anden afdeling 72% 0% 17% 11% 0% 18 

18. ordinere behandling (eksklusiv medikamentel, se spm. 8) 11% 0% 33% 44% 11% 18 

19. skrive recept 67% 6% 22% 0% 6% 18 

20. skrive sygemeldinger 39% 11% 28% 11% 11% 18 

21. indsamle patientoplysninger til anvendelse i forskellige typer 
lægeerklæringer 

11% 6% 22% 50% 11% 18 

22. give skriftlig individualiseret information til patienten (f.eks. 
sygdommens status og medikamentel behandling) 

22% 11% 22% 44% 0% 18 

23. give skriftlig generel sundhedsfaglig information til patienten 22% 28% 11% 33% 6% 18 

24. udfærdigelse og elektronisk forsendelse af epikriser 6% 0% 6% 78% 11% 18 

25. kontrollere og signere færdigt skrevne diktater 0% 11% 17% 67% 6% 18 

Tabel 5 Prioritering af forskellige funktionaliteter. Nummereringen henviser til rækkefølgen i spørgeskema 

Efterfølgende har vi samlet ovenstående nummererede funktionalitetstyper 1-25 til fire tentative hovedgrupper: 

• ”basisjournalen”, der inkluderer funktionalitet 1-9 

• ”ledelsesinformation”, der inkluderer funktionalitet 10 

• ”laboratorierelateret kommunikation”, der inkluderer funktionalitet 11 - 14 

• ”anden kommunikation og dokumentation”, der inkluderer funktionalitet 15-25 

De tilhørende fordelinger er repræsenteret i Figur 17. 
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Figur 17 Histogram over hyppigheden af projekternes funktionalitet relateret til basisjournal (n=162), ledelsesinformation (n=18), 
laboratorierelateret kommunikation (n=71) og anden kommunikation og dokumentation (n=198) 

3.2.4. EPJ-projekternes sengedækning mm.  

Tabel 6 viser projekternes opgørelse af antallet af arbejdsstationer og sengedækning i dag og skønnet for 2004-
2006. Desuden vises forholdet mellem arbejdsstationer og senge dækket med EPJ ud fra projekternes 
tilgrundliggende angivelser. Ydermere vises sygehusejernes angivelse af sengedækning.  

 

Projekternes angivelse 

  
Arbejds 

stationer 
Senge 

dækning 
Sygehusejernes 
sengedækning 

Projekternes ratio  
Arbejdsstationer/ 

Sengedækning 

2003 7058 2166 2681 3,3 

2004 9740 4080 5277 2,4 

2005 12100 5592 9389 2,2 

2006 19300 11708 14923 1,6 

Tabel 6 Samlet opgørelse over antal arbejdsstationer og sengedækning i følge henholdsvis sygehusejere og projekter 

Det ses, at sygehusejernes skøn over den fremtidige sengedækning i 2006 er mere optimistisk end projekternes. 
Den store afvigelse skyldes til dels at en del af projekterne (ca. 1/3) har undladt at svare på dette spørgsmål. Men 
det er dog værd at bemærke, at projekternes angivelse af EPJ-sengedækning i 2003 næsten svarer til 
sygehusejernes. Det tyder derfor på, at de 29 projekter ganske godt repræsenterer langt hoveddelen af EPJ-
projekterne, der er tæt på driftsfasen. Til gengæld er det måske mere tvivlsomt, om de 9 projekter, der ikke har 
svaret på spørgsmålet, kan forklare den sidste afvigelse. De indsamlede data tillader ikke stramme tolkninger, 
men der er god grund til at intensivere detailplanlægningen af udrulningen samt at undersøge projekternes 
vækstpotentiale mere detaljeret. 

Arbejdsgangsanalyser 

Langt de fleste projekter gennemfører arbejdsgangsanalyser (90%, n=29), og der gennemføres flest 
arbejdsgangsanalyser i forbindelse med implementeringen. Majoriteten har kun gennemført analysen under en af 
projektfaserne, men 6 projekter har gennemført analyser i 2 eller 3 faser. 
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Alene arbejdsgangsanalyserne har affødt store ændringer i organisationen. Ændringerne er ofte foretaget på et 
tidligt tidspunkt i projektets udviklingsforløb. Figur 18 viser hvilke ændringer, der er foretaget hvornår. Mange 
projekter angiver flere ændringer på flere udviklingsstadier. 
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Figur 18 Projekternes arbejdsgangsanalyser 

Resultatet ligger i forlængelse af sidste års resultat, hvilket er interessant, da det ses, at mange arbejdsgange 
ændres forud for udviklingen og implementeringen af EPJ-systemet. Selv de store ændringer i organisationen sker 
som følge af analyser forud for implementeringen af det egentlige EPJ-system. 

3.2.5. Evaluering af EPJ-projekterne 

55,2% af projekterne (n=29) angiver, at de har gennemført evalueringsaktiviteter i forbindelse med projektet. 
Med evaluering menes der her alle former for målinger og vurderinger i forbindelse med valg af system, 
installation og ibrugtagning af EPJ-systemet. Et enkelt ved ikke, om der er foregået den slags aktiviteter. 

I kun 31% af projekterne har der været indsamlet data fra før brugen af EPJ-systemet til brug for etablering af en 
baseline. Det er især tidsmålinger af arbejdsgange, der har været foretaget, men der forekommer også etablering 
af målepunkter vedrørende tilgængelighed til journal, dokumentation og brugernes it-kompetencer.  

Som det fremgår af Tabel 7 er det kun få af de projekter, som har gennemført evalueringsaktiviteter, der reviderer 
datamodellen eller formuleringen af formålet med projektet. 56-68% af dem, der gennemfører evaluerings-
aktiviteter, ændrer ikke i de væsentlige projektparametre såsom datamodellen og formålsbeskrivelsen. Og 35-
40% af de adspurgte ved ikke, om der er sket ændringer. Et enkelt projekt forklarer i en tilføjet kommentar, at der 
er sat større fokus på kvalitetssikring og –udvikling. 

 

 
Ændret  

datamodel 
Ikke ændret  

datamodel 
Ved ikke 

Ændret  
formål 

Ikke ændret  
formål 

Ved  ikke 

Har evalueret 10,3 % 31,0 % 13,8, % 3,4 % 37,9 % 13,8 % 

Har ikke evalueret 0 % 20,7 % 20,7 % 0 % 24,1 % 17,2 % 

Tabel 7 Er datamodel eller formulering af formål ændret som følge af evalueringsaktiviteter? 
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Evalueringer indebærer vurdering, som forudsætter værdisættelse af udvalgte parametre. I en rationalistisk 
tilgang til evaluering vil disse parametre forsøges målt. Derfor er det i lighed med sidste år kortlagt, hvilke 
evalueringsparametre projekterne har  undersøgt. Svarene, fordelt på hvorvidt målene: er undersøgt, er ved at 
blive undersøgt, er planlagt eller slet ikke undersøgt, er vist i Tabel 8. Svarerne er angivet i % (n=29). 
Evalueringsmålene er sorteret efter ”undersøgelse gennemført grundigt i 2003”. De dominerende evalueringsmål 
har været: datatilgængelighed, effekt på arbejdsgange, adgangs- og sikkerhedssystemer og data-validitet.  

 

Undersøgelse er 
gennemført 

  
Grundigt Mindre 

grundigt 

Under-
søgelse i 
gang 

Under-
søgelse 
plan-
lægges 

Slet ikke 
undersøgt 

Manglende 
svar 

  2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Data-tilgængelighed 21 14 12 7 2 3 10 10 29 24 26 41 

Effekt på  arbejdsgange 19 14 36 7 0 7 2 14 21 21 21 38 

Adgangs- og  sikkerhedssystemer 14 14 12 10 2 0 10 10 33 21 29 45 

Datavaliditet 10 14 19 7 5 0 10 14 31 21 26 45 

Brugernes  tilfredshed 19 10 19 7 2 3 10 10 26 28 24 41 

Kvalitet i  behandling 12 10 17 7 2 3 12 14 33 24 24 41 

Antallet af fejl 10 10 14 3 2 0 7 14 41 28 26 45 

Service i  behandling 7 10 24 7 2 3 10 10 31 28 26 41 

Arbejdsgange   10   10   3   7   17   52 

Data til  kvalitetsopfølgning 14 7 14 7 5 7 5 7 36 31 26 41 

Sammenhæng i  patientbehandling 7 7 26 10 2 3 10 10 31 28 24 41 

Effektivitet i  behandling 5 7 19 14 2 3 12 10 38 24 24 41 

Effekt på  pleje og sundhed 2 7 33 7 0 3 7 7 33 31 24 45 

Tidsforbrug   7   10   3   14   21   45 

Patienternes  7 3 10 7 0 3 7 10 52 34 24 41 

Tabel 8 Målte evalueringsparametre i EPJ-projekter fordelt på undersøgelsesstatus i procent (blå tal, n=29). (Grå tal, n=42) 

Der er 11-12 projekter, som ikke svarer på disse spørgsmål (manglende svar). Imidlertid optræder halvdelen af de 
manglende svar på besvarelser fra projekter, som hævder, at de har gennemført evalueringer! Det er således 
vanskeligt at bestemme, hvad der egentlig er evalueret i disse tilfælde.  

Tages de manglende svar som udtryk for, at de omtalte aspekter ikke er evalueret, og lægges dette sammen med 
dem, der eksplicit udtrykker, at de anførte parametre ikke evalueres, er det således ganske få forhold, der gøres 
til genstand for evaluering. En ganske stor del af de aspekter, der omtales i den nationale strategi, og som 
gentages i de amtslige strategier og i projekternes målsætninger, tematiseres således ikke i evaluerings-
bestræbelserne. Der tænkes specielt på kvalitets- og serviceaspekter. 

 
OBS 4 Vurdering 

Det er relativt få projekter, som gennemfører egentlige evalueringsaktiviteter, og det er uklart, hvilken effekt 
evalueringsresultaterne har for projekterne. Endvidere tyder den store andel af ”ved ikke” svar på relativt enkle 
spørgsmål på, at projektledelsen ikke er helt opdateret på projekternes status. 
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OBS 5 Vurdering 

Det er meget få af de målsætninger, der opstilles i den nationale strategi, og som ofte gentages i de amtslige 
strategier og i projekternes målformuleringer, der evalueres. Det er således vanskeligt at vurdere, hvorvidt mål-
formuleringerne opfyldes. 

 
 

OBS 6 Anbefaling 

Evalueringsaktiviteterne og projektledelserne burde styrkes for bedre at kunne udnytte de læringspotentialer, 
som en systematisk evalueringsaktivitet kan tilvejebringe. 

 

3.3. Sygehusejernes it-strategier 
I EPJ-Observatoriets spørgeskemaundersøgelse 2002 [Andersen et al. 2002] blev sygehusejerne spurgt, om de 
havde en politisk vedtaget it-strategi på sundhedsområdet. 73% af sygehusejerne oplyste at have en sådan 
strategi, 20% oplyste, at de ikke havde nogen strategi (n=11). På den baggrund gennemførte EPJ-Observatoriet i 
perioden november 2002 og frem til februar 2003 en undersøgelse af, i hvilket omfang de forskellige 
sygehusejere havde udarbejdet politisk vedtagne strategier, samt hvorledes planlægningen blev håndteret og 
fuldt op på i praksis [Bøgelund 2003]. 

Undersøgelsen er baseret dels på en indsamling af sygehusejernes politisk vedtagne strategiplaner på EPJ-
området i foråret 2002, dels på en opfølgende indsamling og rundspørge i efteråret 2002 og januar 2003. 
Resultaterne og vurderingerne er udelukkende baseret på det af sygehusejernes fremsendte materiale og 
efterfølgende telefoninterviews. Vurderingen af planerne er foretaget på følgende områder, den enkelte 
sygehusejers: 

• udgangspunkt 

• visioner 

• prioritering af temaer 

• handlingsplan 

• økonomi 

Undersøgelsen konkluderer, at udarbejdelsen af handlingsplaner generelt set ikke står højt på dagsordenen for de 
enkelte sygehusejere. Det har for flere sygehusejeres vedkommende ikke været muligt at få udleveret en plan for 
EPJ-området, der er politisk vedtaget og tillige aktuelt gældende. I de tilfælde, hvor en plan eller lignende 
strategitilkendegivelse har været tilgængelig, har det langt fra været muligt at sammenstykke alle relevante data 
til en evaluering. Især hvad angår konkrete handlingsplaner med tilhørende økonomiske poster, er oplysningerne 
sparsomme. I et vist omfang har efterfølgende telefon og/eller mailkontakt kunnet råde bod på dette. 

Undersøgelsen viste, at Bornholms Amt og Ringkjøbing Amt på undersøgelsens tidspunkt ikke havde nogen 
politisk vedtaget strategiplan for EPJ-området. I den anden ende ser man Vejle Amt og H:S som to sygehusejere, 
der er langt fremme i forhold til at påtage sig opgaven. H:S har den mest gennemarbejdede og detaljerede plan 
for implementeringen af EPJ. Også Frederiksborg Amt og Fyns Amt har udarbejdet gode planer [Frederiksborg Amt 
2002] og [Fyns Amt 2002]. Tilbage er der en blød mellemvare, men i to tilfælde er der tvivl om, hvorledes det 
tilgængelige materiale skal vurderes – det gælder Århus og Viborg amter. Begge parter har ikke nogen 
publicerede planer, der imødekommer undersøgelsens kriterier for en it-strategiplan. På den anden side er det 
velkendt, at netop disse to sygehusejere er yderst aktive på EPJ-området. Men ikke desto mindre må man 
konstatere, at gennemskueligheden med henblik på at se planlagte sammenhænge imellem mål, midler, 
aktiviteter og resultater set fra et offentlighedssynspunkt i disse tilfælde er lav.  
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Området om sygehusejernes EPJ-planlægning i form af strategi- og handleplaner udvikler sig imidlertid hastigt.  
Efter færdiggørelsen af EPJ-Observatoriets undersøgelse af amternes it-strategier har eksempelvis Københavns 
Amt publiceret en politisk vedtaget handlingsplan for den kliniske it-arbejdsplads [Københavns Amt 2003], der 
imødekommer nødvendige planlægningskrav. Et andet væsentligt initiativ er ”Amternes fælles EPJ-strategi”, se 
bilag 8.2. Der er her tale om nyskabelse i Amtsrådsforeningens regi i den forstand, at der her lægges op til et 
koordineret og i en vis udstrækning forpligtende samarbejde om EPJ på tværs af amterne.  Den fællesamtslige EPJ 
strategi har afstedkommet: 

• at sygehusejerne i fællesskab og i efterfølgende forståelse med de centrale myndigheder har defineret, 
at EPJ-målet i 2005 indebærer, at der som minimum skal indføres EPJ, der understøtter medicin og 
notat/klinisk proces 

• at der er opnået enighed om, at der skal udvikles fælles, tværamtslige kravspecifikationer for medicin- 
og notatmodul. Det er aftalt, at fremtidige udbud tager udgangspunkt i de fælles krav, og at amter, der 
allerede har købt løsninger, inddrager de fælles krav i deres videreudvikling/krav til opdatering af 
løsninger 

• at benytte fælles rammeudbud i det omfang, det er muligt. Pt. står Amtsrådsforeningen i spidsen for et 
sådant udbud af medicinmodul, som fire eventuelt fem amter deltager i. Den praktiske projektledelse 
forestås af Københavns Amt, men der er en fælles styregruppe og en række teams med deltagelse fra 
de deltagende amter. Det overvejes at gøre noget tilsvarende i forbindelse med klinisk proces 

• udarbejdelsen af en skabelon med fælles elementer i handlingsplaner for indførelse af EPJ, som amterne 
hver især har udfyldt og indsendt til Amtsrådsforeningen 

• målsætning om gennemførelse af analyser/projekter i forbindelse med:  

• migrationsstrategier mod fælles standarder (G-EPJ) 
• it-arkitekturer 
• snitflader imellem EPJ-moduler og integrationsplatforme 

 

 

OBS 7 Vurdering 

Det er karakteristisk, at flertallet af sygehusejerne ved årsskiftet 2002/2003 ikke havde offentligt tilgængelige 
it-strategier og handleplaner, der imødekommer basale forudsætninger til god planlægning af en så 
omfattende opgave som at indføre fuldt dækkende EPJ-systemer i sygehusvæsenet inden udgangen af år 2005. 

OBS 8 Anbefaling 

Der efterlyses fortsat generelt set en større gennemskuelighed med hensyn til sygehusejernes 
ressourceallokering i forbindelse med aktiviteter inden for deres strategiplaner. 

OBS 9 Vurdering 

Den fællesamtslige EPJ-strategi er banebrydende på flere måder. Det er positivt og nødvendigt, at 
Amtsrådsforeningen har påtaget sig rollen som aktiv koordinator af væsentlige elementer i EPJ-udviklingen på 
tværs af sygehusejerne. Det må antages at kunne gøre ”den mindste fællesnævner” imellem sygehusejerne 
betydeligt større på EPJ-området og som sandsynlig konsekvens vil kunne bidrage til at rette op på den ringe 
planlægning på EPJ-området, som EPJ-Observatoriet har påvist tidligere for en hel del sygehusejernes 
vedkommende. 
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4. Strategiske udviklings- og implementeringstiltag 

Den Nationale IT-strategi [Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003] peger på, at implementering af EPJ på alle 
landets sygehuse baseret på fælles standarder inden udgangen af 2005 er et komplekst og ambitiøst mål, som 
kræver koordinering og samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter. Forudsætningerne for, at dette kan lykkes 
er mange, herunder: 

• anvendelsesmæssige forudsætninger vedrører dels udviklingen af brugervenlige systemer, dels de 
sundhedsprofessionelles kompetencer i anvendelse af it-værktøjer og dels sygehusorganisationernes 
evne til at tilpasse sig de nye muligheder, som EPJ giver   

• informatiske forudsætninger vedrører en lang række forhold, der sikrer sammenhængende, effektive, let 
anvendelige og sikre EPJ’er. It-infrastruktur, systemarkitektur, systemkomponenter, semantik, begrebs- 
og datamodeller er elementer i denne sammenhæng    

• økonomiske forudsætninger vedrører en kraftig øgning af både drifts- og udviklingsomkostninger til it. 
Blot det at holde sammenhængende EPJ- og andre relevante it-systemer i døgndrift året rundt stiller helt 
nye krav til it-driftsorganisationerne. Hertil kommer midler til udviklings- og implementeringsprojekter 
samt behovet for løbende efteruddannelse af sundhedsprofessionelle 

• juridiske forudsætninger, der udspringer af helt nye muligheder for informationsdeling og genbrug af i 
sagens natur følsomme, personhenførbare data   

Dette kapitel behandler en række udviklingsprojekter, der primært adresserer de informatiske forudsætninger, 
men også i et vist omfang de anvendelsesmæssige forudsætninger. Derudover er de anvendelsesorienterede og 
økonomiske forudsætninger behandlet i kap. 3 og 5. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfællesskab 
har etableret et nationalt projekt om grundstrukturen for EPJ (G-EPJ). Projektet omfatter flere punkter, bl.a. at der: 

1. etableres en G-EPJ-datamodel 

2. gennemføres en referenceimplementering og en klinik validering af G-EPJ  

3. udvikles metodeværktøj til opsamling og analyse af de identificerede kliniske og organisatoriske 
konsekvenser af G-EPJ 

4. udarbejdes XML-skemaer til kommunikation 

Disse punkter omtales i dette kapitel sammen med andre dele af det fælles grundlag, der skal være på plads, for 
at EPJ kan implementeres i det danske sundhedsvæsen. 

Sundhedsstyrelsens Grundstruktur for EPJ (punkt 1 ovenfor) omtales i afsnit 4.1. Her beskrives de basale begreber i 
G-EPJ  - begreber som bygger på den kliniske procesmodel. Desuden beskrives informationsmodellen i G-EPJ – det 
vil sige nogle af de centrale klasser i den logiske model. 

Punkterne 2 og 3 omfatter projektet vedrørende klinisk afprøvning af G-EPJ (GEPKA). En række leverandører 
udvikler (pilot) systemer baseret på G-EPJ for at demonstrere funktionaliteten af sådanne systemer. I afsnit 4.2 
beskrives de forskellige projekter, der indgår i GEPKA og desuden nævnes, hvordan pilotimplementeringerne 
tænkes at indgå i amternes øvrige EPJ-udvikling. EPJ-Observatoriet står for udviklingen af en metode til opsamling 
og identificering af kliniske og organisatoriske konsekvenser af G-EPJ. 

Afsnit 4.3 har fokus på standarder for kommunikation og services, der er nødvendige for at opnå integration og 
interoperabilitet mellem EPJ-systemer samt mellem EPJ-systemer og andre systemer. Punkt 4 ovenfor om 
Sundhedsstyrelsens XML-skemaer indgår i dette kapitel sammen med en række andre initiativer som MedComs 
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XML-EPJ-projekt om XML-sygehusbreve, LevMed-projektet om medicinering og MedComs SUP-projekt om opslag 
på EPJ-data.  

Den teknologiske udvikling går i retning af modulopbyggede EPJ-systemer og en større integration mellem 
forskellige systemer ved brug af internetteknologi, komponentbaseret udvikling og adgang til forskellige services 
ude i netværket. Dette kræver nye arkitekturer for opbygning af EPJ-systemer og udvikling af en ny it-arkitektur på 
landsplan. Arkitekturudviklingen og teknologimulighederne diskuteres i afsnit 4.4 og 4.5.  

Alle disse elementer – model, funktionalitet, standarder, arkitektur og teknologi – skal overvejes, når en samlet 
implementeringsplan for EPJ skal udvikles. EPJ-Observatoriets vurdering af, hvordan disse elementer kan spille 
sammen, er beskrevet i kapitel 5.  

4.1. Sundhedsstyrelsens Grundstruktur for EPJ (G-EPJ)  
Formålet med grundstrukturen for EPJ (G-EPJ) er at skabe en fælles struktur og begrebsanvendelse i EPJ og dermed  
danne grundlag for at anvende journaloplysninger på tværs af organisationer i sundhedsvæsenet uafhængigt af, 
hvilken systemleverandør der benyttes. Intentionen er, at G-EPJ skal fremme brugen af struktureret information, 
rumme tværfaglig dokumentation og lægge op til brug af forløbsorienteret og problemorienteret dokumentation. 

Sundhedsstyrelsen har gennem flere år arbejdet på udviklingen af G-EPJ, og en række specifikationer for 
forskellige dele af modellen har været udgivet. Modellen valideres i en række prototyper i GEPKA-projektet, 
således at den teoretiske model kan forbedres ved erfaringsbaseret input fra både leverandører og brugere. 

Dokumentationen er i dag fordelt på tre niveauer: 

• Begrebsniveauet indeholder en beskrivelse af sammenhængen mellem sundhedsfagligt arbejde og 
dokumentation i G-EPJ. Der gives beskrivelse af den kliniske procesmodel og de begreber, som indgår i 
denne, f.eks. sundhedstilstand, sundhedsaktivitet, interventionsresultat og operationelt mål. Begreberne 
er dokumenteret i UML (Unified Modeling Language) 

• Det logiske niveau. Dette niveau bygger på begrebsmodellen, men giver en mere detaljeret beskrivelse 
af, hvordan et system skal implementeres. Den omfattende UML-model specificerer bl.a. 
sammenhængen mellem forløb, diagnoser, og interventioner. Den beskriver, hvordan diagnose- og 
interventionshierarkier skal etableres og opstiller regler for, hvordan de skal benyttes. Desuden er der 
udarbejdet en række arbejdsgangsbeskrivelser (use cases) 

• Det fysiske niveau. Her beskrives dataindholdet helt ned på feltniveau. Desuden er der udarbejdet en 
række XML-skemaer til brug for kommunikation og udveksling af data 

I stedet for at lave store samlede specifikationer, publiceres der nu løbende arbejdsdokumenter, som specificerer 
mindre dele af grundstrukturen. Indgangen til en række dokumenter kan findes på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside under ”Informatik og sundhedsdata” [Sundhedsstyrelsen 2003a]. 

På grund af at modellen valideres i GEPKA-projektet, sker der ikke samtidigt en selvstændig udvikling af G-EPJ-
modellen.  Hvis man ønsker at finde den mest opdaterede version af det logiske og fysiske niveau, skal man 
derfor søge på hjemmesiden under GEPKA-projektet. Her findes komplette dokumentationspakker, der kan 
downloades [Sundhedsstyrelsen 2003c]. 

En tidligere, og mindre udviklet, version af modellen blev kaldt G-EPJ-Light. Denne version blev benyttet i Amager-
projektet,  der testede registrering af forløbsbaserede patientdata, og i LevMed-projektet vedrørende  udveksling 
af medicineringsoplysninger. GEPKA- og LevMed-projekterne beskrives i afsnit 4.2 og afsnit 4.3.4. 

For fuldstændighedens skyld skal her nævnes nogle tidligere publicerede specifikationer, som nu må anses for at 
være forældede. Dog indeholder de relevant baggrundsmateriale, men de bør ikke benyttes som eneste 
dokumentation.  Et centralt dokument, som indeholdte både begrebsmodellen for den kliniske proces og den 
logiske opbygning, blev udgivet i december 2001 [Sundhedsstyrelsen  2001b]. I henholdsvis oktober og november 
2001 blev der udgivet et forslag til billeddiagnostik og specifikationer for medicinordination [Sundhedsstyrelsen 
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2001a], [Sundhedsstyrelsen 2001c]. G-EPJ har tillige været behandlet i EPJ-Observatoriets to foregående 
årsrapporter [Bernstein et al. 2001] [Andersen et al. 2002]. 

En klinisk beslutningsmodel 

G-EPJ bygger på den antagelse, at den sundhedsfaglige arbejdsmetode er en rationel beslutningsproces. 
Elementerne i en sådan proces – tilpasset det sundhedsfaglige område – er illustreret på Figur 19. Den består i en 
vekselvirkning mellem nogle aktiviteter (proceselementer) og nogle tilstande, som dokumenteres i 
informationselementer. Modellen og dens informationsmæssige repræsentation gennemgås i dette og i de 
følgende afsnit. Den korte gennemgang i denne rapport dækker langt fra alle elementer i modellen – her henvises 
til Sundhedsstyrelsens G-EPJ-dokumentation, som der er refereret til i indledningen til dette kapitel. 

 

 

Figur 19  Den kliniske procesmodel med de fundamentale proceselementer vurdering, planlægning, udførelse og sammenligning (røde) og de  
fundamentale informationselementer diagnose, intervention, resultat og mål samt informationselementet fokuseret oplysning. De sorte 
stiplede pile illustrerer, at et resultat skal pege på den intervention, den stammer fra, at en intervention skal pege på dens 
 indikation, og at en diagnose skal pege på en forklaring (fokuseret oplysning) 

Den diagnostiske proces ”vurdering” starter med en initial vurdering af nogle udvalgte informationer, f.eks. 
oplysninger fra en indlæggelsesseddel eller andre oplysninger i journalen. Disse udvalgte informationer kaldes i 
modellen ”fokuserede oplysninger”, når de af en kliniker er blevet udpeget som begrundelse for en 
”sundhedstilstand” (begrebsmodellens term for diagnose). Den sundhedsfaglige vurdering resulterer altså i, at 
patientens sygdom betegnes med én eller flere sundhedstilstande. Sundhedstilstande er klassificerede, men den 
internationale diagnoseklassifikation, IDC10, dækker ikke behovet. En planlagt, mulitiaksial klassifikation skal 
dække alle faggruppers behov. 

Sundhedstilstanden danner baggrund for en planlæggende arbejdsgang, der fastlægger, hvilke 
sundhedsaktiviteter (interventioner) der skal foretages, f.eks. operation, medicinering eller undersøgelse. 
Modellen udtrykker, at sundhedstilstanden er en indikation for interventionen. En serie af planlagte aktiviteter kan 
samles i en ”plan”.  

Efter at sundhedsaktiviteterne er udført, kan resultaterne dokumenteres. Resultaterne kan indgå igen i 
arbejdsgangen ”vurdering” som en ny oplysning og medfører eventuelt en ny runde  i beslutningsprocescirklen.  
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Under planlægningen er der også mulighed for at dokumentere de mål, man ønsker at opnå med de planlagte 
aktiviteter. Det er hensigten, at målene skal formuleres operationelt, således at de kan sammenlignes med 
resultatet af de udførte sundhedsaktiviteter. 

Et eksempel på ovenstående, som indebærer adskillige ”runder” i beslutningsmodellen, kan være følgende: en 
patient indlægges med symptomerne hoste, feber og opspyt. Disse oplysninger bruges som fokuserede 
oplysninger for sundhedstilstanden ”lungebetændelse af ukendt årsag” (vurdering). Med denne sundhedstilstand 
som indikation planlægges og udføres sundhedsaktiviteterne ”optagelse af anamnese”, ”objektiv undersøgelse”, 
”undersøgelse af iltmætning i blodet”, ”undersøgelse for infektionstal" mv. (planlægning, sundhedsaktiviteter). 
Resultaterne af disse sundhedsaktiviteter er bl.a. abnorme stetoskopifund og nedsat iltmætning (udførelse, 
resultat). Resultaterne kan bruges som nye fokuserede oplysninger, der styrker hypotesen om lungebetændelse 
(vurdering, sundhedstilstand). Opspyttet analyseres nu (plan, sundhedsaktivitet), og der findes bakterier 
(udførelse, resultat). Med disse resultater som fokuserede oplysninger bliver sundhedshedstilstanden ”pneumokok 
pneumoni” (vurdering og sundhedstilstand). Der iværksættes penicillinbehandling (planlægning, 
sundhedsaktivitet) med henblik på at bekæmpe infektionen og normalisere lungefunktionen (opstilling af mål). 
Ved efterundersøgelsen er patienten kommet sig over lungebetændelsen og har normal lungefunktion 
(sammenligning). Patienten afsluttes (vurdering, sundhedstilstand). 

Klasser og regler  

Da den kliniske beslutningsmodel har generel karakter, er det intentionen, at den skal bruges af alle faggrupper. 
G-EPJ er dermed en fælles referenceramme for tværfaglig dokumentation, således at genbrug af informationer på 
tværs af faggrupperne kan opnås. Modellen lægger op til en problemorienteret EPJ, hvor der er fokus på at 
identificere relevante sundhedsproblemer og behandle og evaluere disse. Den sundhedsfaglige fortolkning af 
sundhedsproblemerne, dvs.  diagnoserne, relateres til et overordnet ”tema” – et forløb. 

Grundtanken i G-EPJ er, at informationerne skal være strukturerede, så de kan bearbejdes og genbruges. F.eks. at 
data kan fremvises på forskellig måde, afhængig af hvilken sammenhæng de skal benyttes i, at data også kan 
bruges til kvalitetssikring, indberetning og produktionsstyring, og at data kan benyttes til intelligente alarmer, 
beslutningsstøtte etc. 

For at opnå dette er det nødvendigt, at data i EPJ beskrives detaljeret, hvilket betyder, at sammenhængen mellem 
data skal specificeres, og at betydningen af data skal defineres entydigt. Dette gøres i praksis ved at beskrive 
informationsenheder (klasser), deres sammenhæng (relationer), deres karakteristika (attributter), og hvilke typer 
data de kan indeholde (datatyper).  Desuden udarbejdes der forretningsregler, som specificerer, hvordan data skal 
håndteres i forskellige situationer. UML (Unified Modeling Language) benyttes til dokumentationen af G-EPJ. Alle 
databeskrivelser og diagrammer findes i et HTML-dokument, som kan læses med en internetbrowser på 
Sundhedsstyrelsen hjemmeside [Sundhedsstyrelsen 2003d]. Forretningsreglerne er beskrevet i prosa.  

Centrale elementer fra modellen er beskrevet i det følgende og skal sammenholdes med begreberne i den 
kliniske beslutningsmodel, som er beskrevet ovenfor. 

I Figur 20 er der vist et eksempel på hvordan informationselementer kan bindes sammen. Eksemplet giver ikke en 
udtømmende beskrivelse af alle kombinationsmuligheder, men det illustrerer nogle af de væsentligste relationer 
mellem klasser og begreber i G-EPJ-modellen.  

Forløb 

En patient kan have ét eller flere sundhedsforløb som udtryk for de overordnede sundhedstemaer, man vælger at 
arbejde med. ”Forløbet” er den klasse, der binder patienten sammen med diagnosehierarkiet. I Figur 20 bindes 
patienten til en forløbsdiagnose (diagnose b) via forløbet (forløb b). Forløbsdiagnosen symboliserer således det 
bagvedliggende sundhedsforløb. Endvidere skal der knyttes én forløbsansvarlig til forløbet (ikke vist i figuren). 
Forløbsansvarlig er f.eks. den kliniske afdeling, som har det overordnede ansvar for netop dette sundhedsforløb. 
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Figur 20  G-EPJ fastlægger bestemte sammenhænge mellem klasserne. Et forenklet eksempel er vist. En patient kan have flere forløb; ethvert 
forløb skal være symboliseret ved  én (og kun én) forløbsdiagnose; et forløb kan have tilknyttet mange diagnoser, som kan placeres i et 
hierarki; en diagnose kan give ophav til en eller flere interventioner; interventioner kan også placeres i hierarkier (ikke vist),  
en intervention kan give ophav til flere resultater; et resultat kan udpeges som fokuseret oplysning til diagnose 

Diagnose, diagnosehierarkier og fokuseret oplysning 

En sundhedstilstand er symboliseret ved diagnoser. Der er mulighed for at tilknytte flere diagnoser til en diagnose, 
således at der opbygges diagnosehierarkier. Figuren viser et simpelt diagnosehierarki på forløbsdiagnose b. De to 
underliggende diagnoser (følgevirkninger) anses som en følge af den overliggende diagnose i hierarkiet. Når der 
oprettes en diagnose, skal der angives mindst én oplysning, som begrunder, hvorfor diagnosen er valgt. Dette 
kaldes en ”fokuseret oplysning”. Enhver registreret information (f.eks. et undersøgelsesresultat) kan udpeges 
(”fokuseres”) som begrundelse for den givne diagnose. En fokuseret oplysning kan angives ved at udpege en 
allerede registreret information (f.eks. et undersøgelsesresultat). I Tabel 9 findes et eksempel på data, som kan 
indgå i forløb, diagnosehierarki, intervention og resultater i henhold til Figur 20. 

G-EPJ tilbyder, at man kan dokumentere hierarkier af sundhedstilstande – tilstandshierarkier. Denne mulighed er 
central i modellen og muliggør, at ret komplekse tilstande kan beskrives, samt at ændringerne over tid kan 
fastholdes. G-EPJ-modellen og forretningsreglerne giver en omfattende mulighed for at manipulere hierarkierne, 
og her skal kun nævnes nogle få. 

En diagnose (sundhedstilstand) kan være årsag til en anden, det vil med andre ord sige, at den anden er en følge 
af den første. De underliggende diagnoser kaldes derfor ”følge-diagnoser”. Dette repræsenteres ved et hierarki, 
hvor diagnoserne knyttes sammen med en årsagsrelation. Dette kaldes også en mor-datter-relation. Diagnose b i 
Figur 20 er mor til en datter, som igen har en datter. Dette er eksemplificeret i Tabel 9, hvor tilstanden dyspnoe 
(åndenød) er en følgevirkning af lungebetændelsen, og angsten er en følgevirkning af dyspnoen.  

Det er et åbenbart krav, at hierarkierne skal kunne ændres over tid. Nye informationer og vurderinger vil ændre 
de sundhedsfagliges opfattelse af, hvordan patientens sundhedstilstande hænger sammen, og hvad der skal 
prioriteres. Et typisk eksempel er, at en differentialdiagnose ændres til en forløbsdiagnose, eller at en generel 
diagnose ændres til en mere specifik. 

 

Patient

Forløb
A

Forløb
B

Inter-
vention

Resultat1

Resultat2

Forløbsdiagnose b

Følge-
diagnose1

Følge-
diagnose2

Fokuseret
oplysning

Forløbsdiagnose a
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Klasse Eksempel på data 

Patient Karl Karlsen 

Forløb A: Forløbsdiagnose Slidgigt i højre hofte 

Forløb A: Forløbsansvar Ortopædkirurgisk afdeling K 

Forløb A: …. (andre oplysninger) 

Forløb B: Forløbsdiagnose b Pneumoni af ukendt årsag 

Forløb B: Fokuseret oplysning Hoste, feber, opspyt 

Forløb B: Følgediagnose til b Dyspnoe 

Forløb B: Følgediagnose til 
følgediagnose 1 

Angst 

Forløb B: Forløbsansvar Medicinsk afdeling M 

Forløb B:… (andre oplysninger) 

Intervention Analyse af expectorat 

Resultat 1 Pneumokokker: Positiv 

Resultat 2 Mycoplasma PCR: Negativ 

Tabel 9 Eksempel på data i forløbs- og diagnosehierarki. Patienten henvises pga. hoste. Lægen diagnosticerer en lungebetændelse (pneumoni 
af ukendt årsag). Sygeplejeren observerer, at patienten har svært ved at trække vejret og er anspændt. Disse oplysninger begrunder 
diagnoserne dyspnoe (åndenød) og angst. Disse dokumenteres som i et diagnosehierarki, idet pneumoni vurderes som årsag til dyspnoe, som 
igen vurderes som årsag til angst. Med pneumoni som indikation er interventionen analyse af expectorat (opspyt) gennemført. Fund af 
prneumokokker dokumenteres i et interventionsresultat. Oplysningen kan fokuseres og benyttes til at kvalificere diagnosen. Den nye 
forløbsdiagnose bliver ”pneumokok pneumoni” 

Modellen beskriver detaljerede regler for lovlige manipulationer med diagnosehierarkierne, og hvordan en 
diagnose kan skifte gyldighed over tid. Der beskrives, hvilke skiftende tilstande (status) diagnoserne gennemgår i 
sine ”livscykluser”.  En diagnose kan afsluttes på flere måder herunder følgende: den kan blive afkræftet, den kan 
ophøre (findes ikke længere), og den kan kvalificeres. Det sidstnævnte gælder, hvis ”pneumoni af ukendt årsag” 
fra eksemplet i Tabel 9 viser sig at skyldes en bakteriel infektion. I dette tilfælde afsluttes diagnosen ”pneumoni af 
ukendt årsag” med status ”kvalificeres”, og ”bakteriel pneumoni” gøres til forløbsdiagnose med status ”startet”. 

Ved lukning af en diagnose skal der tages hensyn til en række forretningsregler. En af forretningsreglerne 
specificerer, at når en diagnose lukkes, skal de underliggende diagnoser også lukkes. Reglen omtales generelt 
som, at ”en arbejdsgang ikke må efterlade en lukket mor med åbne børn”. Men reglen fastslår samtidigt, at 
lukningen ikke må gøres automatisk af systemet. Det betyder, at der skal laves en funktion i systemet, som 
spørger brugeren, hvad der skal ske med følgediagnoserne nede i hierarkiet, når en diagnose højere oppe i 
hierarkiet lukkes.    

Forretningsreglerne omfatter ikke kun håndtering af sundhedstilstande. Regelkomplekset sigter generelt mod at 
undgå, at der opstår logisk eller semantisk inkonsistens i systemerne, og man må formode, at flere af reglerne får 
indflydelse på, hvordan funktionerne på brugergrænsefladen skal bygges op. 

 

Intervention 

En anden væsentlig klasse er ”intervention”. Den er defineret som en sundhedsaktivitet, som er rettet mod en 
given patient. Interventionen indeholder altså information om sundhedsaktiviteterne, bl.a. aktiviteternes type, 
anatomiske lokalisationer, midler, metoder og betingelser. Det kan f.eks. være en lungestetoskopi af højre lunge, 
blodprøvetagning, samtale med en patient og operation. Medicinering og medicinudlevering er specialiseringer af 
en intervention, hvor der er beskrevet yderligere klasser til brug for dokumentationen. Imidlertid er eksempler 
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som stuegang og medicinrunde ikke en sundhedsaktivitet, da de er rettet mod flere personer (jævnfør med 
definitionen).   

Der skal angives en grund for interventionen. Det betyder, at der skal være mindst en indikation (diagnose), der 
peger på interventionen (se Figur 20). Der må gerne tilknyttes flere interventioner til en diagnose, og der kan 
etableres interventionshierarkier på lignende måde som for diagnoser. 

Interventioner kan også som diagnoser gennemløbe en række tilstande. De forskellige muligheder for status og 
statusskift er bl.a. vist i tilstandsdiagrammer. En intervention kan gå fra at være ”intenderet” til ”foreslået” og via 
”bekræftet” og ”i gang” ende som ”gennemført”. Den kan bl.a. også ende undervejs som ”annulleret” eller 
”afbrudt”. 

 

Resultat og sammenligning 

Formålet med en intervention kan være at frembringe et eller flere interventionsresultater (se Figur 19). Et 
resultat vil typisk indgå i den videre beslutningsproces. Det kan benyttes som ”fokuseret oplysning” og kan f.eks. 
give ophav til ændring af diagnosehierarkiet.  

Hvis der er opstillet operationelle mål for en intervention, kan der tillige foretages en evaluering af, om 
interventionen førte til det ønskede resultat. 

I Figur 20 er vist, hvordan en diagnose er indikation for en intervention, som resulterer i to resultater. Et af 
resultaterne bliver valgt som fokuseret oplysning for diagnose b, f.eks. med henblik på at kvalificere denne. Med 
data fra Tabel 9 kan eksemplet bestå i, at en dyrkning fra opspyt viser sig at indeholde bakterier (pneumokokker), 
men ingen tegn på mykoplasma. Dette får betydning for, at diagnosen ”pneumoni af ukendt årsag” kan 
kvalificeres til ”pneumokok pneumoni”. 

Sundhedsstyrelsen arbejder bl.a. i GEPKA-projektet videre med denne del af specifikationen for at forbedre 
mulighederne for at repræsentere komplekse resultater. 

G-EPJ-dogmer – en opsummering 

Ovenstående korte beskrivelse af G-EPJ kan opsummeres i følgende ”dogmer”:  

1. G-EPJ skal kunne rumme struktureret information som er:   

• tværfaglig  

• problemorienteret 

• procesorienteret  

2. Det centrale er en vekselvirkning mellem aktiviteter og tilstande. De nedenstående restriktioner er vist med 
de sorte stiplede pile i Figur 19: 

• ingen aktiviteter uden tilstande: intervention er altid indikeret af en diagnose 

• ingen tilstande uden forklaring: diagnose er altid begrundet (med fokuseret oplysning) 

• ingen resultater uden aktiviteter: interventionsresultat kommer altid fra en intervention 

 

3. Det er karakteristisk, at modellen fokuserer på:  

• dokumentationselementer og ikke på dokumenter: på diagnose, intervention, resultat – ikke på epikrise 
og stuegangsnotat 

• proceselementer og ikke på organisatorisk kontekst: på ”vurdering af problem” og ”resultat af samtale”, 
ikke på stuegang, personalegruppe eller afdeling   
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I afsnittene ovenfor er der givet relativt detaljerede eksempler på, hvordan G-EPJ specificerer håndtering af 
sundhedstilstande og sundhedsaktiviteter. Specielt er der fokuseret på gennemgang af diagnoserne som udtryk 
for sundhedstilstande. Dette er gjort, dels fordi diagnosehierarkier er centrale i modellen, dels for at give et 
indtryk af hvad G-EPJ indeholder, samt specifikationens detaljeringsgrad og -omfang. 

EPJ-Observatoriets vurdering af G-EPJ-projektet 

G-EPJ-modellen er den centrale komponent i de fælles faglige standarder, som er grundlaget for udbredelsen af 
EPJ i Danmark –  initiativ 1 i den Nationale IT-strategi. G-EPJ-udviklingen er ligeledes grundlaget for det nationale 
G-EPJ-projekt –  initiativ 2 i IT-strategien. G-EPJ er relateret til IT-strategiens initiativ 3 og 4, som omtaler etablering 
af en datamodel og udvikling af XML-skemaer til kommunikation.  

Som et led i det nationale G-EPJ-projekt skal G-EPJ-modellen og udvekslingsformatet valideres teknisk og klinisk. 
Dette gøres i regi af GEPKA-projektet. 

 

OBS 10 Vurdering 

Teknisk og klinisk afprøvning af G-EPJ-modellen er nødvendig for at tilpasse den til praktisk brug. Udviklingen 
skal ske i samarbejde med leverandører og brugere. Processen er langvarig og vil forsætte ud over den planlagte 
GEPKA-periode. 

 

Dokumentationen af G-EPJ er i dag fordelt på tre niveauer: Begrebsniveauet, det logiske niveau og det fysiske 
niveau. Dokumentationen af begrebsniveauet findes på G-EPJ-delen af Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Den 
synes at være relativt stabil, om end flere af dokumenterne angives at være ufærdige. På grund af at modellen 
valideres i GEPKA-projektet, sker der ikke samtidigt en selvstændig udvikling af G-EPJ-modellen.  Hvis man ønsker 
at finde den mest opdaterede version af det logiske niveau, skal man derfor søge på hjemmesiden under GEPKA-
projektet. Dokumentationen er fordelt på forskellige dokumenter, der omhandler komponenter, regler, 
terminologi etc. På det fysiske niveau – herunder XML-skemaer – udarbejdes specifikationer i forbindelse med, at 
der gennemføres projekter, der har behov for specifikationer på dette niveau. Den mest opdaterede 
dokumentation findes ligeledes under GEPKA-projekterne.  

 

OBS 11 Anbefaling 

Dokumentationsmaterialet er omfattende og detaljeret. Selv om man har forsøgt at dele beskrivelserne i tre 
niveauer, er materialet svært at få overblik over. Dele af dokumentationen er svært tilgængelig, og dette kan 
bl.a. skyldes, at informationerne findes spredt i mange dokumenter. Der findes på den ene side overordnede 
beskrivelser af procesmodellen og på den anden side detaljeret teknisk dokumentation. Det foreslås, at der 
udarbejdes beskrivelser, som binder disse områder sammen. Det anbefales, at dokumentationsstrukturen 
revideres med henblik på at reducere fragmenteringen. 

 

Som en del af G-EPJ-dokumentationen er der udarbejdet use cases og forretningsregler. Disse indgår i 
udarbejdelsen af et testmateriale. Testmaterialet kommer til at omfatte et datasæt med værdier, som skal 
indlæses i systemerne eller indtastes under testen. Desuden specificeres der ”før og efter-tilstande” for hver use 
case. Da leverandørerne ikke forventes at udvikle G-EPJ-kompatibilitet i samme takt, vil det være nyttigt at 
definere flere niveauer af overensstemmelse med G-EPJ-  specifikationerne  (conformance). 
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OBS 12 Anbefaling 

Testmaterialet – herunder use cases og regelkomplekset  – er omfattende, og det bliver en stor udfordring for 
leverandørerne at gennemføre en test, som dækker de centrale og kritiske områder af specifikationen. Det 
anbefales, at der beskrives flere veldefinerede niveauer af conformance med G-EPJ, således at en styret 
migration gøres mulig. 

 

4.2. Klinisk afprøvning af G-EPJ – GEPKA-projektet  
GEPKA står for ”G-EPJ Prototype og Klinisk Afprøvning”. Projektet går ud på, at en række sygehusejere i 
samarbejde med deres leverandører udvikler EPJ-prototyper baseret på G-EPJ, og at disse prototyper afprøves og 
evalueres under driftslignende kliniske forhold. 

Sundhedsstyrelsen har ved hjælp af et antal use cases beskrevet, hvordan et G-EPJ-system skal understøtte 
centrale kliniske arbejdsgange. Dette er grundlaget for de funktionelle specifikationer i prototyperne samt de 
kliniske arbejdsgange. 

Sundhedsstyrelsen leder projektet og leverer dokumentation om G-EPJ, f.eks. modelbeskrivelse, use cases, 
kommunikationsstandarder etc. 

GEPKA har to projekttyper, de såkaldte hovedprojekter og parallelprojekter. I hovedprojekterne stilles der krav om, 
at prototyperne skal overholde Sundhedsstyrelsens specifikationer. I hovedprojektet deltager H:S Amager Hospital 
og Århus Amt. I parallelprojekterne deltager Københavns Amt (Gentofte Amtssygehus), Ribe Amt, Ringkjøbing 
Amt, Roskilde Amt og Viborg Amt. 

I GEPKA-projektbeskrivelsen [Sundhedsstyrelsen 2003b] er der opstillet en række krav til den kliniske validering. 
For at sikre driftslignende forhold er der opstillet følgende krav: 

• at testperioden som udgangspunkt er tilstrækkelig lang, her foreslås et minimum på 3 måneder for at 
tilsikre, at systemet kan komme i normal drift 

• at klinisk validering som udgangspunkt skal omfatte et tilstrækkeligt antal patientdøgn, her foreslås 
minimum 500 patientdøgn og et vist antal forskellige diagnoser 

EPJ-Observatoriet indgår i projektet og skal evaluere, i hvor stor grad hovedprojekterne opfylder G-EPJ og de 
tilhørende specifikationer, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. 
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Tabel 10 viser hvilke afdelinger og leverandører, der er direkte involveret i GEPKA-projektet. 

 

Amt Hospital/Afdeling Forventet antal 
brugere 

Leverandører 
(System/Modul) 

H:S Amager Hospital 
Geriatrisk klinik (rehabiliteringsklinikken) 
Kardiologisk afdeling (sengeafsnit, 
hjertesvigtsambulatorium) 

 
 

110 

ACURE: (Notatmodul) 
TietoEnator: (Portal, EKG-modul) 

GESI:  (DHE) 

Århus Amt Århus kommunehospital 
Afdeling M 

 
120 

WM-data (Notatmodul) 
Systematic (Integrations-

platform) 
Københavns Amt Én eller flere af følgende: 

KAS Gentofte thoraxkirurgisk & kardiologisk 
afd. 
KAS Glostrup kardiologisk afd. 
KAS Herlev kardiologisk afd. 

 
 

Uafklaret Uafklaret 

Roskilde Amt Prototype som ikke sættes i drift 
 Ingen 

CSC Scandihealth (CSC 
Scandihealth Clinical Suite/ 

notamodul) 
Ribe Amt Amtssygehuset i Esbjerg 

Psykiatrisk afdeling 
12-24 ACURE (NoRA) 

Ringkjøbing Amt Holstebro og Herning sygehuse 
Kvinde – barn Centrets Gynækologiske 
afdelinger 

Uafklaret ACURE (Electra) 

Viborg Amt Analyseprojekt Ingen B-DATA 

Tabel 10 Afdelinger og leverandører der deltager i GEPKA-projektet, samt de systemer/moduler der anvendes 

Projektmål og -evaluering 

Projektets overordnede mål er  i følge [Sundhedsstyrelsen 2003b]:  

• at G-EPJ er klinisk afprøvet, hvad angår begrebsmodellen, og at konstatere i hvilken udstrækning den 
dækker de væsentligste kliniske behov for dokumentation og informationsudveksling 

• at udveksling af G-EPJ-data er teknisk afprøvet og afklaret, og 

• at de teknologiske såvel som de organisatoriske forudsætninger for og konsekvenserne af imple-
mentering af G-EPJ er diskuteret og beskrevet 

EPJ-Observatoriet har fået i opgave at evaluere tre elementer i GEPKA-projekterne: 

1. En prototypevurdering 

2. En klinisk validering 

3. En vurdering af udveksling af informationer 

Evalueringen bygger på de ”dokumentationspakker”, som publiceres på Sundhedsstyrelsens website 
[Sundhedsstyrelsen 2003c]. Pakkerne er ret omfattende og indeholder bl.a.: 

• beskrivelse af G-EPJ’s logiske niveau, inklusive forretningsregler, regler om indberetning, anvendte 
termer etc. 

• brugerscenarier (use cases), som ret detaljeret beskriver funktioner i en EPJ, samt hvordan information-
erne skal vises på skærmen 

• diagrammer, klasser og datadefinitioner dokumenteret i HTML, så man kan browse gennem materialet 

• regler for, hvordan udveksling af EPJ skal foregå 

• XML-skemaer, som fastlægger dataindholdet i en udveksling  
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De udarbejdede use cases er centrale i afprøvningen. Disse beskriver, hvordan et G-EPJ-system skal understøtte 
centrale kliniske arbejdsgange, som f.eks. at finde en bestemt patients journal, oprette diagnoser, håndtere 
diagnosehierarkier og dokumentere en planlægning. Disse use cases er grundlaget for de funktionelle 
specifikationer i prototyperne og benyttes som en væsentlig checkliste i evalueringen. 

Prototypevurderingen er en ”skrivebords-test”, hvor prototyperne bliver vurderet op imod use casene og 
forretningsreglerne under kontrollerede, ikke-kliniske forhold. Formålet er at gennemgå alle de centrale 
funktioner, som use casene omfatter, og lade udviklerne demonstrere, hvordan systemet håndterer en given 
situation.  

Prototypevurderingen omfatter også en vurdering af, om systemet kan håndtere, at flere brugere arbejder med 
journalen samtidigt. Data bliver normalt ”låst”, så flere ikke kan redigere de samme data samtidigt. Men det kan 
være afgørende for funktionaliteten at begrænse låsningen til så få dele af en patients journal som muligt. Ønsket 
om, at journalen kan fungere på tværs af faggrupper, skal eksempelvis testes for fejl og uhensigtsmæssigheder, 
når flere brugere opdaterer journalen samtidigt. I forbindelse med prototypevurderingen foretages også en 
vurdering af prototypernes grundlæggende brugervenlighed.  

Indberetningsfunktionen er beskrevet i use casene, og det betyder, at systemet skal have en facilitet til 
automatiske udtræk til det forløbsbaserede landspatientregister (F-LPR). I visse situationer kan der udløses en 
såkaldt ”eksplicit indberetning”, hvor brugeren skal indtaste ekstra oplysninger, før indberetningen til F-LPR kan 
gennemføres. I begge tilfælde skal der genereres XML-dokumenter, som indeholder data. Fra 1. januar 2005 skal 
det være muligt at indberette til F-LPR. Man forventer dog, at amterne først har indberetningssystemer på plads 
over en årrække [Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003]. Validering og test af indberetningsfunktionen vil kunne 
vise, i hvilken grad systemerne kan håndtere forløb. Desuden vil testen også kunne indikere, om XML-
specifikationen er tilstrækkelig klar og operationel. 

For at kunne gennemføre testen ensartet udarbejdes et testsæt med de data, der skal indtastes i systemerne. 
Testsættet er også nødvendigt for at kunne vurdere datas korrekte placering i de XML-dokumenter, der benyttes til 
udveksling og F-LPR-indberetning. EPJ-Observatoriet har til opgave at udarbejde en testplan for den samlede 
prototypetest.  

I den kliniske validering kommer den kliniske slutbruger og dennes organisation i spil. Formålet er at undersøge, 
om et system, som er baseret på G-EPJ, er tilstrækkeligt til at fastholde og formidle klinisk dokumentation. 
Desuden er det målet at afdække organisatoriske forudsætninger og konsekvenser ved indførelsen af systemer 
baseret på G-EPJ. Som tidligere nævnt vil den kliniske validering ske under driftslignende forhold. 

En række metoder bliver taget i brug for at belyse de forskellige elementer:  

• spørgeskemaundersøgelser 

• semistrukturerede interviews 

• workshops 

• indikatorer fra systemerne (om brugsmønstre etc.) 

En vigtig ”organisatorisk forudsætning” er organisationens og personalets evne til at håndtere den store 
forandring, som EPJ betyder. Spørgeskemaundersøgelsen fokuserer derfor på at måle ”forandringsparatheden”. 
Spørgeskemaundersøgelsen vil blive tilbudt samtlige EPJ-brugere og de berørte ledelser i pilotprojekterne. For at 
få erfaring fra processen vil der blive gennemført både en førmåling og en eftermåling. 

Spørgeskemaundersøgelsen vil ikke være i stand til at opfange aspekter, der ikke på forhånd er tematiseret i 
skemaerne. Disse aspekter undersøges bedst ved hjælp af interviews og workshops. Interviewerne vil give 
information om de organisatoriske, de styringsrelaterede aspekter af implementeringen samt de funktionelle 
aspekter af prototypen. På workshops, hvor flere af pilotprojekterne deltager, fokuseres der på at få diskuteret 
erfaringerne. 

Indikatorer, som kan sige noget om brugsmønsteret, påtænkes trukket automatisk ud fra systemerne, f.eks. antal 
oprettede patientforløb, antal brugere pr. faggruppe og antal nåede planlægningsmål.  
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Vurdering af udveksling omfatter en undersøgelse af, om systemerne kan udveksle en patients komplette EPJ eller 
udvalgte elementer. Testen er baseret på de XML-skemaer, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. 

En udveksling består af to processer – dels at trække data ud af ens eget system, dels at læse data ind fra et 
fremmed (eller ens eget) system. Det første trin er betydeligt lettere end det sidste. Det kræver nemlig blot, at 
der altid er fuld enighed om, hvordan data ”mappes” fra systemet til kommunikationsstandarden, hvilke termer 
og begreber der skal anvendes, og hvilke karakteristika (attributter) der ligger på de enkelte dataelementer. Målet 
er at understøtte patientens mulighed for et frit sygehusvalg. Dette indebærer, at patientens data skal kunne 
overføres og genbruges på tværs af sygehuse og amtsgrænser. Da dette er et ambitiøst mål, forventes 
vurderingen af G-EPJ-baseret dataudveksling at blive baseret på flere niveauer af målopfyldelse. 

Før udvekslingstesten skal der udarbejdes en drejebog, som beskriver den kliniske arbejdsgang (use cases), de 
data som skal oprettes i EPJ-prototyperne, samt de data som skal udveksles. Selve testen er opdelt i: 

• en brugertest, hvor det afprøves at udveksle data mellem de 2 prototyper  

• en semantisk test, hvor det undersøges, om der er en én-til-én overensstemmelse mellem information 
og relationer i henholdsvis afsender- og modtagerprototyperne 

• en teknisk test,  som dokumenterer om de data, som udveksles mellem de 2 prototyper, overholder G-
EPJ 

Projektorganisation og aftalegrundlag 

”GEPKA-projektgruppen” fungerer som styregruppe for projektet. Den består af repræsentanter for H:S, 
Sundhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningen, samt repræsentanter for GEPKA-hovedprojekterne og parallel-
projekterne. 

GEPKA-projektgruppen refererer til den nationale styregruppe for EPJ. Den nationale styregruppe for EPJ (se 
kommissorium i bilag 1) med repræsentanter fra de centrale sundhedsmyndigheder, Amtsrådsforeningen og H:S 
har bevilget midlerne til projektet. Budgettet for projektet er på ca. 14 millioner kroner, hvor den væsentligste del 
går til hovedprojekterne og parallelprojekterne.  

4.2.1. Introduktion til GEPKA-projektbeskrivelserne 

I det følgende beskrives GEPKA-projekterne. De grupperer sig som tidligere nævnt i to grupper: hovedprojekterne 
og parallelprojekterne. 

Hovedprojekterne er: 

1. GEPKA Amager Hospital 

2. GEPKA Århus Kommunehospital 

Parallelprojekterne er: 

3. GEPKA Københavns Amt  

4. GEPKA Ribe Amt  

5. GEPKA Roskilde Amt 

6. GEPKA Viborg Amt 

Hovedprojekternes formål er at bidrage til afdækningen af alle GEPKA-projekternes målsætninger, herunder aktiv 
deltagelse i alle evalueringsområderne. Parallelprojekterne er derimod mindre ekshaustive i den henseende. Det 
enkelte parallelprojekt har udvalgt at involvere sig i dele af GEKPA-projektet, som skønnes særligt relevante for 
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projektet. Derudover er parallelprojekterne ikke forpligtet til at følge GEPKA-projektets stramme tidsplan i mod-
sætning til hovedprojekterne. 

4.2.2. H:S, Amager Hospital 

Amager Hospitals GEPKA-projekt er ét af de to hovedprojekter i GEPKA-projektet.  

Fokusområderne i Amager Hospitals GEPKA-projekt er: 

• tværfaglig dokumentation af det kliniske arbejde 

• patientforløbsregistrering 

• fokus på integration 

• modulopbygning 

• flerlaget portalsystemarkitektur 

• multileverandørmiljø 

Der er i dag på Amager Hospital implementeret en webbaseret EPJ-portal med flere kliniske moduler i produktion, 
herunder et EKG-modul, elektronisk adgang til indscannede journaler, og et modul til understøttelse af behandling 
af diabetespatienter. Hvis det kan nås inden for projektperioden, er det hensigten, at det kliniske personale skal 
kunne benytte elektroniske EKG’er i sammenhæng med GEPKA-prototypen, hvilket giver fordele i de tilfælde, hvor 
man ellers skal bruge tid på at indhente papirbaserede EKG’er. 

Amager Hospital gennemførte i samarbejde med bl.a. Sundhedsstyrelsen et F-LPR-pilotprojekt (Forløbsbaseret 
LandsPatientRegister), der som udgangspunkt har, at kliniske data fødes gennem tværfaglige kliniske processer, 
der dokumenteres på basis af G-EPJ. I projektet opsamledes en del erfaringer, som der kan bygges videre på i 
GEPKA-projektet, se [Hovedstadens Sygehusfællesskab 2003a]. I F-LPR-projektets eksisterende EPJ-prototype har 
man f.eks. stødt på uhensigtsmæssigheder, som søges rettet på i GEPKA-projektet, herunder: 

• det er besværligt at flytte grene i diagnosehierarkiet 

• det er svært at knytte en ”spontant opstået oplysning” til en diagnose 

• selv om man udvælger en diagnose, vises ikke det tilhørende interventionshierarki 

• klik på en tekstreference åbner ikke selve teksten 

• lab-data kan ikke læses ind i journalen 

I GEPKA-projektet på Amager Hospital testes hele G-EPJ-modellen, dog ikke medicineringen, da der ikke er 
implementeret et medicinmodul i H:S. Det er hensigten at tage den fulde konsekvens i forhold til ægte 
tværfaglige arbejdsgange, inklusive at sygeplejersker og terapeuter også opretter diagnoser. Der vil blive arbejdet 
med dynamisk diagnosehierarki og dynamisk interventionshierarki. 

Amager Hospitals GEPKA-projekts formål svarer til det overordnede GEPKA-projekts formål inden for:  

• prototypevurdering 

• klinisk validering 

• vurdering af datakommunikation  

De involverede leverandører er ACURE, der er ansvarlig for EPJ-applikationen (prototypen), og TietoEnator der er 
ansvarlig for udvikling af en rutine til udveksling af EPJ mellem Århus og Amager Hospital og tilpasning af 
portalarkitekturen, samt GESI som er ansvarlig for den nødvendige tilpasning af DHE. 
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Figur 21 Skærmbillede fra Amager Hospitals GEPKA-prototype 

Prototypedriften forventes at omfatte ca. 110 brugere. Skærmbillede fra prototypen i Figur 21 viser vigtige 
elementer fra G-EPJ: forløbs- og interventionshierarkier samt tilhørende resultater. Den indbyrdes sammenhæng 
fremgår kun indirekte af det viste skærmbillede, som er anvendt i F-LPR-projektet. Prototypen vil blive 
videreudviklet, før den anvendes i Amager Hospitals GEPKA-projekt.  

Afgrænsning 

Projektet var, i henhold til den oprindelige projektplan, planlagt til at involvere tre kliniske afdelinger: 

• Geriatrisk klinik 

• Børneafdelingen 

• Akut modtageafdeling 

Imidlertid har man efterfølgende ændret denne plan. Man har valgt at implementere GEPKA-prototypen på 
geriatrisk klinik og kardiologisk afdeling.  

Geriatrisk klinik: Her involveres en del af rehabiliteringsklinikken. Det forventes at indbefatte 5 læger, 19 
sygeplejersker, 5 ergoterapeuter, 8 fysioterapeuter, 11 sygehjælpere, 11 social- og sundhedsassistenter samt 2-3 
sekretærer.  
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Kardiologisk afdeling: Her involveres ét sengeafsnit samt tilhørende ambulatorium (hjertesvigtsambulatorium). 
Det forventes at indbefatte 18 læger, 12 sygeplejersker, 1 ergoterapeut, 4 fysioterapeuter, 7 social- og sundheds-
assistenter, 2 sygehjælpere og 1 sekretær. 

Projekt- og tidsplan 

Amager Hospitals GEPKA-projekt startede primo juni 2003 og GEPKA-prototypen forventes i drift den 1. december 
2003 (se Figur 22). Dette er en forsinkelse på én måned i forhold til den oprindelige projektplan. 
Projektorganisationen er på plads med deltagere fra it-afdelingen, geriatrisk klinik og kardiologisk afdeling med en 
tværfaglig repræsentation. Styregruppen rummer repræsentation fra Amager Hospital, H:S direktionen, 
Københavns Amt samt Sundhedsstyrelsen. 

 

Figur 22 Opdateret tidsplan for Amager Hospitals GEPKA-projekt 

Sammenhæng med øvrige EPJ-projekter i H:S 

Amager Hospitals GEPKA-projekt udgør ikke en eksplicit del af H:S’ omfattende it-strategi [Hovedstadens 
Sygehusfællesskab 2002] med heraf ca. 60 afledte projekter. Ikke desto mindre er det et strategisk vigtigt projekt 
for H:S, idet indhøstede erfaringer herfra løbende tilføres det specifikationsarbejde, som pt. gennemføres i 
forbindelse med et kommende udbud på et notatmodul. Ydermere anvendes, som tidligere anført, DHE som 
databærende integrationsplatform for GEPKA-prototypen (EPJ-applikationen), og der er her tale om en meget tæt 
kobling imellem de to systemer, som bl.a. fra F-LPR-projektet har medført ændringer i DHE’s datamodel for at 
tilgodese forløbsbaseret registrering mod en tidligere kontaktbaseret registrering. Set i det lys har projektet 
allerede nu tilført stor værdi for H:S’ generelle sundheds-it-udvikling. 

4.2.3. Århus Amt, Århus Kommunehospital 

GEPKA-projektet i Århus Amt er det andet af de to hovedprojekter i Sundhedsstyrelses GEPKA-projekt. Århus Amts 
EPJ forventes først i kommende versioner at være fuld kompatibel med  G-EPJ. Og for at kunne gennemføre 
intentionerne med GEPKA-projektet, udvikler Århus Amt sammen med leverandøren af notat-modulet, WM-data, 
en GEPKA-kompatibel prototypeversion af Århus Amts EPJ. Denne version tager 1. version af Århus Amts EPJ – EPJ-
classic - som udgangspunkt og er efterfølgende blevet tilrettet på en række nødvendige områder for at kunne 
realisere G-EPJ i klinisk praksis på testafdelingen. Som testafdeling er valgt Afdeling M (medicinsk endokrinologisk 
afdeling) på Århus Kommunehospital. 

Udover at G-EPJ er en standard for, hvorledes kliniske data struktureres i en EPJ, anviser G-EPJ også på en række 
væsentlige områder, hvorledes dokumentationen skal håndteres som en integreret del af den kliniske 
arbejdsproces. G-EPJ-projektet forventes derfor også at påvirke Århus Amts kliniske praksis. 
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Formålet med Århus Amts GEPKA-projekt er at afdække, hvordan G-EPJ kan bruges i klinisk praksis blandt  
forskellige faggrupper.  Den opnåede erfaring skal sikre den bedst mulige tilpasning til G-EPJ i de fremtidige 
versioner af Århus Amts EPJ og sikre, at databehovet vedrørende indberetning bliver opfyldt. Det er Århus Amts 
vurdering, at Århus Amts EPJ-model, DOM’en [Hvidberg 2003], med sine indbyggede faciliteter til dynamisk 
datamodellering og procesbegreb, er i stand til at modellere kravene, der stilles af G-EPJ. Dog vil 
implementeringen af G-EPJ’s overordnede procesmodel kræve en videreudvikling af procesbegrebet i DOM’en, 
som endnu ikke er operationelt.  

Fokusområderne i Århus Amts GEPKA-projekt er: 

• at konfigurere Århus Amts eksisterende EPJ’s notatmodul til at være G-EPJ-kompatibelt og forsynet med 
ekstra funktionalitet, som er nødvendig for en klinisk afprøvning på testafdelingen  

• at afdække, hvad der mangler af funktionalitet i Århus Amts EPJ for at leve op til G-EPJ  

• at modellere det nødvendige antal hændelsesbeskrivelser (HBD’er) for herigennem  at kunne udstyre 
notatmodulet med klinisk rationelle navigeringsmuligheder 

• at afdække, hvad der mangler af funktionalitet i Århus Amts EPJ for at leve op til G-EPJ  

• at sikre, at Århus Amts GEPKA–EPJ-version integreres i Århus Amts integrationsplatform, dvs. at den 
funktionalitet, som notatmodulet kræver af andre moduler og integrationsplatformen, er til stede 

• at den nødvendige undervisning af personalet på testafdelingen gennemføres  

• at sikre den maksimale erfaringsoverførsel omkring G-EPJ til det videre arbejde med Århus Amts EPJ, det 
vil bl.a. sige, at klarlægge hvordan G-EPJ’s procesmodel kan realiseres i Århus Amts EPJ-miljø 

• at data kan kommunikeres fra Århus Amts GEPKA–EPJ-version i overensstemmelse med GEPKA-projektets 
use cases 

Der etableres en prototype på grundlag af en nykonfigurering af Århus Amts EPJ-classic, som rettes mod behovet 
på testafdelingen. Herefter gennemføres en ”Fits and Gaps-analyse” for arbejdsgange for at afdække, hvad der 
mangler i funktionalitet for at ”leve op til” G-EPJ. Herunder foretages en mapning, der skal sikre, at G-EPJ’s 
begreber kan udtrykkes i DOM’en. Dette skal sikre, at prototypens funktionalitet stemmer overens med 
Sundhedsstyrelsens use case [Sundhedsstyrelsen 2003f] og vil blive implementeret i Århus Amts GEPKA-EPJ-
prototype. Projektet prioriterer, at de konstaterede ”gaps”, der skal justeres for i implementeringen, så 
Sundhedsstyrelsens use cases kan testes, først og fremmest opfyldes. Det er ikke afgjort, hvordan funktionaliteten 
i den udviklede prototype og i Århus Amts EPJ-classic skal samles efterfølgende.  

Et væsentligt område er at afspejle G-EPJ’s procesmodel i Århus Amts tværfaglige EPJ. En del af løsningen er at 
udvikle en G-EPJ-navigator, som understøtter den kliniske proces, som G-EPJ foreskriver. 

Yderligere vil faggruppespecifikke views, som udtrykt i bl.a. VIPS-modellen [Ehnfors et al. 2000] kunne vises.  Et 
skærmbillede fra Århus Amts EPJ er vist på Figur 23. Til at understøtte den kliniske arbejdsgang beskrevet i G-EPJ 
har man udviklet en G-EPJ-navigator. I venstre side af Figur 23 er vist den eksisterende navigator, som bruges til at 
navigere og læse i journalen med. Til højre ses et vindue til understøttelse af den kliniske procesvurdering - også 
kaldet diagnosekomponenten. Skærmbilledet er vist i en præmatur udgave. Interfacet er samtidig forsynet med 
Århus Amts EPJ-classic-navigator. 

Projektet gennemføres som nævnt i et samarbejde mellem Århus Amt, afdeling M på Århus Kommunehospital, 
der står for den kliniske afprøvning, Systematic, der står for bl.a. integrationsplatformen og medicinmodulet, samt 
WM-data, der står for udviklingen af notatmodulet. Medicinsk endokrinologisk afdeling M, Århus 
Kommunehospital, fungerer som testafdeling for prototypen. Afdelingen består af et medicinsk visitationsafsnit, 
en sengeafdeling med i alt 48 senge og udskriver ca. 3.000 patienter årligt, et ambulatorium med ca. 17.000 
årlige besøg, en åben medicinsk skadestue, en klinisk forskningsafdeling og et forskningslaboratorium.  Afdelingen 
er bemandet med i alt 120 personer, som forventes at blive uddannet i brugen af systemet. 
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Figur 23  Screendump af den hidtidige implementering 

Projekt- og tidsplan 

Århus Amts GEPKA-projekt har revideret sin oprindelige tidsplan som følge af forsinkelsen med Århus Amts EPJ-
projekt. Projektorganisationen er etableret, og udviklingen af GEPKA-EPJ-prototypen er i gang. Hovedpunkterne i 
den reviderede projektplan er:  

• primo november 2003 evalueres "før-tilstanden" på afd. M af EPJ-Observatoriet 

• medio december 2003 præsentation af GEPKA-EPJ-prototype. Start på undervisning i G-EPJ af ca. 150 
brugerne på afdeling M 

• februar 2004 drift 

• april 2004 afsluttende evaluering af EPJ-Observatoriet 

og punkterne er angivet på  Figur 24. 

    

Figur 24 Tidsplan for Aarhus’ GEPKA-EPJ 
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Sammenhæng til øvrig EPJ-aktivitet 

Det oprindeligt planlagte udviklingsforløb af Århus Amts EPJ blev i efteråret 2002 forsinket på grund af afhjælpning 
af konstaterede performanceproblemer. I foråret 2003 blev en ny version af Århus Amts fælles platform EPJ-I 
frigivet, som opfylder de opsatte performancekriterier. Desuden manglede vigtige komponenter, herunder PAS-
funktionalitet og programmel til udveksling af patientoplysninger.  

Alt dette har medført, at det er nødvendigt med parallelle udviklingsforløb imellem Århus Amts GEPKA-projekt og 
Århus Amts samlede EPJ-projekt. Intentionen er, at Århus Amts samlede EPJ-system gradvist migreres til at blive 
G-EPJ-kompatibelt hen over tid. Denne vision er illustreret på Figur 25. Den lodrette markering viser nuværende 
status. Dog er det ifølge den skitserede plan næppe muligt, at Århus Amts EPJ når at inkorporere G-EPJ-erfaring, 
inden GEPKA-projektet er afsluttet, som antydet på visionsfiguren. 

 

 

Figur 25  Relation mellem Aarhus Amts EPJ-classic og GEPKA-EPJ 

4.2.4. Ribe Amt 

Ribe Amt har siden efteråret 2001 arbejdet med et notatmodul (NoRA - Notatmodul i Ribe Amt), der er en 
struktureret, tværfaglig, forløbs- og problemorienteret journal baseret på understøttelse af den kliniske proces.  

Med Ribe Amts deltagelse i GEPKA-projektet [Hvidberg 2003] vil der ske en tilpasning af NoRA til G-EPJ, og 
notatmodulet vil blive taget i drift på en ny afdeling – denne gang inden for det psykiatriske område.  

Ribe Amt kører således 2 parallelle forløb for EPJ: 1. driften og videreudviklingen af NoRA inden for det somatiske 
område fortsættes uafhængigt af GEPKA og 2. en speciel udgave af NoRA, som tilpasses G-EPJ og testes som et 
GEPKA-parallelprojekt inden for det psykiatriske område. 

Ribe Amts deltagelse i GEPKA-projektet har følgende formål: 

• at foretage en klinisk test af de fundamentale G-EPJ-begreber  

• at vurdere de organisatoriske aspekter omkring indførelsen af G-EPJ 

Projektets ene hovedformål er at teste de fundamentale G-EPJ-begreber knyttet til den kliniske proces (diagnostisk 
overvejelse, planlægning, udførelse og evaluering). Endvidere vil der i projektet blive udviklet nogle værktøjer, 
der effektivt understøtter de nævnte procestrin. Som eksempel på værktøjer kan nævnes klinisk proces til 
understøttelse af G-EPJ og ”view–funktionalitet” på tværs af oplysninger i journalen. 

Den kliniske test vil blive gennemført inden for det psykiatriske område på Amtssygehuset i Esbjerg. 

Når der fokuseres såvel på test af begreber som på udvikling af værktøjer, sker det i erkendelse af, at der er 
meget langt mellem at kunne implementere en datamodel til at kunne levere it-løsninger, som klinikerne kan 
bruge i deres hverdag.   
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AAA GEPKA

AAA G-EPJAAA-EPJ-G-EPJAAA EPJ classic
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AAA G-EPJAAA-EPJ-G-EPJ AAA G-EPJAAA-EPJ-G-EPJ
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Ved udviklingen af NoRA har det været nyttigt at arbejde med en ”skemafunktionalitet”, der tillader brugerne - på 
en simpel måde - at taste data ind i systemet, som hidrører fra forskellige trin i den kliniske proces (f.eks. kan 
man definere et indlæggelsesskema, hvorfra der såvel kan registreres henvisningsdiagnose, dokumenteres 
observationer og foretages ordinationer, uden at dette ændrer på den måde, hvorpå data relateres i den 
underliggende model).  På samme måde har det været nødvendigt at udvikle en simpel ”view-funktionalitet”, der 
tillader at udtrække og sammenstille forskellige data, således at man kan præsenteres for alle relevante data i en 
given arbejdsproces.  Som et mindre eksempel kan nævnes, at der til understøttelse af processen omkring 
diagnostiske overvejelser (eller i hvert fald registrering af disse) er integreret en simpel diagnosebrowser i 
systemet.  Udviklingsgruppen bag NoRA har vurderet, at sådanne løsninger er nødvendige, for at systemet 
kommer til at fungere i praksis, og dermed for at datamodellen kan afprøves.   

Målsætningen for den kliniske test er: 

• at få alle sundhedsfaglige personer til at anvende systemet 

• at de anvendte begreber er let forståelige og klinisk meningsfulde for brugerne 

Projektets andet hovedformål vil være at vurdere organisatoriske aspekter omkring indførelsen af en struktureret, 
forløbs- og problemorienteret journal med specielt fokus på tværfagligheden. 

Dette fokus skyldes, at netop de tværfaglige aspekter har givet store udfordringer i forhold til at indføre NoRA på 
den første (somatiske) pilotafdeling. 

Som et led i at skabe en tværfaglig journal, vil der ske en kortlægning af de enkelte faggruppers dokumentation i 
dag (hvem der dokumenterer, hvad der dokumenteres, hvor dette gøres og hvorfor det gøres). Der ønskes en 
stillingtagen til hvilke af disse registreringer, det er ønskværdigt, at flere faggrupper benytter, og der ønskes en 
tværfaglig stillingtagen til, hvilke begreber der egner sig til at blive anvendt tværfagligt, og hvilke der ikke gør.   

VIPS-modellen [VIPS 2003] er i dag indført inden for den psykiatriske sygepleje i Ribe Amt, og da G-EPJ vil ændre 
på den gældende dokumentationspraksis, er man naturligvis nødt til at forholde sig til ændringerne.  Det er også 
amtets opfattelse, at arbejdet med VIPS inden for psykiatrien – herunder at indføre en tidligere EPJ-løsning, hvor 
sygeplejerskerne dokumenterer efter VIPS-modellen – har medvirket til at modne sygeplejerskerne i forhold til it-
anvendelse, højere struktureringsgrad og kvalitetssikring (og at denne modning kommer GEPKA-projektet til 
gode).  Desværre en udvikling, der har været isoleret sygeplejen, og som ikke har medvirket til at styrke 
tværfagligheden.  I GEPKA-projektet ønskes netop fokus på tværfaglighed, på inddragelse af alle faggrupper og på 
udvikling af tværfaglige begreber. Målsætningen for de organisatoriske aspekter er: 

• at begrebsstrukturen udvikler sig mod en højere grad af tværfaglighed 

• at der i takt hermed arbejdes mere tværfagligt 

• at personalet genbruger hinandens information  

• at der opnås enighed om, hvilken dokumentation der skal kunne anvendes af flere faggrupper, og 
hvilken det ikke er nødvendigt for 

• at den dokumentation, der skal kunne bruges af flere faggrupper, bygger på et fælles begrebsapparat og 
en fælles systematik 

• at alle faggrupper oplever, at den fælles systematik imødekommer faggruppernes dokumentations-
behov 

• at den fælles systematik øger kvalitetssikringsmulighederne 

• at alle faggrupper dokumenterer problemorienteret 

• at der sker en væsentlig øget strukturering af data 

• at personalet anser, at fordelene ved tværfaglig, problemorienteret og struktureret dokumentation 
overstiger ulemperne 

 



  

56 EPJ-Observatoriet 

 

Figur 26  Skærmbillede fra NoRA (Notat modul i Ribe Amt) 

Tidsplan og afgræsning af projektet 

Den udgave af NoRA, som bliver testet i GEPKA, vil blive udvidet til at kunne håndtere diagnosehierakier, som 
anført i G-EPJ.  

I prototypen vil der ikke blive implementeret et hierarki af planer (planlagte interventioner).  I NoRA er det muligt 
at relatere et antal planlagte ydelser/interventioner (altså en liste) til en diagnose.  Ribe Amt vurderer, at den 
funktionalitet, der skal til for at lave et brugervenligt og godt planlægningsværktøj (hvor det er muligt at udtrykke 
referenceprogrammer, kliniske retningslinier o.l.) er så omfattende, at de ikke kan finde plads til den i projektet.   

Endelig vil udveksling (XML-baseret) mellem forskellige systemer ikke være en del af projektet. Men ved at 
gennemføre GEPKA-projektet, vil amtet blive klar til at indgå i opfølgende projekter herom. 

Ifølge projektbeskrivelsen starter projektet i andet kvartal 2003 med at etablere projektet organisatorisk. 
Evaluering af projektet dokumenteres i en rapport, som leveres i marts 2004. Tidsplanen for Ribe Amt er vist på 
Figur 27. 
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Figur 27  Tidsplan for Ribe Amt 

Projektorganisation 

GEPKA-projektet i Ribe Amt er organiseret således: 

• Amtets centrale EPJ-styregruppe: fungerer som styregruppe for GEPKA-projektet. Gruppen suppleres med 
projektlederen fra GEPKA-projektgruppen samt leverandørens forretningsansvarlige. EPJ-styregruppen 
mødes mindst 1 gang hver anden måned. 

• GEPKA-projektgruppe: har til formål at koordinere udviklingen af NoRA mellem pilotprojekterne.  Det er 
gruppen, der endeligt beslutter (inden for projektets rammer), hvilken funktionalitet der skal udvikles.  
Består af projektlederne og 1-2 projektdeltagere fra hvert pilotprojekt.  Gruppen suppleres med såvel 
amtets som leverandørens projektansvarlige på GEPKA-projektet.  Endelig udpeges der en projektleder 
for gruppen. 

• Pilotprojektgrupper: en eller to medicinske pilotprojektgrupper og en psykiatrisk pilotprojektgruppe.  Det 
er i disse grupper, at funktionalitet prøves af, og ændringer specificeres.  Hver gruppe består af en 
projektleder og 4-8 projektdeltagere (klinikere).  Hver gruppe suppleres med en af amtets 
brugerkonsulenter og 1-2 konsulenter fra leverandøren. 

Herudover trækkes på amtets testfunktion, og sygehusenes it-funktioner inddrages også efter behov. 

Relationer til EPJ i Ribe Amt 

Ribe Amt har siden efteråret 2001 arbejdet med et notatmodul, NoRA (Notatmodul i Ribe Amt), der 
implementerer en struktureret, tværfaglig, forløbs- og problemorienteret journal baseret på understøttelse af den 
kliniske proces.   

Notatmodulet blev taget i pilotdrift på et akut medicinsk modtageafsnit (afsnit 273) på Centralsygehuset i Esbjerg 
den 4. marts 2003 og er løbende blevet tilpasset med udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort på denne 
afdeling.   

Med Ribe Amts deltagelse i GEPKA-projektet vil der ske en tilpasning af NoRA til G-EPJ, og modulet vil blive taget i 
drift på endnu en pilotafdeling – denne gang inden for det psykiatriske område. 

Planen er at afprøve de basale dele af G-EPJ, inden man afprøver og udvikler de mere avancerede dele. Det er 
amtets opfattelse, at det giver udfordringer nok på det organisatoriske plan (i forhold til tværfaglighed, 
struktureringsgrad, forløbs- og problemorientering m.v.). I første omgang ønskes der derfor fokus på den basale 
funktionalitet vedrørende den kliniske proces. 
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Det er Ribe Amts håb, at NoRA udvikles så meget, at det inden for 1-2 år vil kunne erstatte den VIPS-baserede EPJ-
installation, der findes for psykiatrien i dag.  GEPKA-projektet skal medvirke til dette, men der er tale om en stor 
opgave, når et system, som indtil videre kun har kørt i pilotdrift, skal gøres så modent, at det kan afløse et EPJ-
system, der har fungeret i drift i et par år. Om NoRA når at blive så modent inden GEPKA-projektets afslutning er 
usikkert, men målet er, at såvel somatik som psykiatri har indført samme G-EPJ-baserede system inden udgangen 
af 2005.   

4.2.5. Ringkjøbing Amt 

Formålet med GEPKA-projektet i Ringkjøbing Amt er en klinisk afprøvning af Sundhedsstyrelsens G-EPJ, herunder at 
undersøge om G-EPJ er en tilstrækkelig model til at understøtte og formidle den kliniske information under 
praktiske forhold, samt at afdække konsekvenserne for organisatoriske forhold ved anvendelsen af G-EPJ. 

Projektet gennemføres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen, Ringkjøbing Amt, Sygehusene i 
Ringkjøbing Amt og amtets notatmodulleverandør ACURE A/S. 

Ringkjøbing Amt fortsætter (i samarbejde med ACURE A/S) på det grundlag, som er frembragt i F-LPR-projektet på 
H:S Amager Hospital. Udgangspunktet er den G-EPJ “Light-datamodel”, som er implementeret på H:S Amager 
Hospital, og som kan udbygges yderligere. Det er en forudsætning, at Ringkjøbing Amts notatmodul tilpasses til 
grundlæggende at understøtte G-EPJ, inden der foretages en klinisk afprøvning i praksis.  

Den kliniske afprøvning foretages i Kvinde-Barn Centrets Gynækologiske afdelinger på Holstebro og Herning 
Sygehuse. De involverede afdelinger har gennemgået en sammenlægning ved årsskiftet 2002-2003, som gør, at 
forløb går på tværs af afdelinger på forskellige adresser. Forløb kan derfor starte i Holstebro, fortsætte i Herning og 
afsluttes i Holstebro med ambulante kontroller. Der er derfor et behov for, at den kliniske information, som er 
indtastet på Holstebro Sygehus, skal genbruges på Herning Sygehus og i øvrigt anvendes i hele forløbet. Derved 
kan den kliniske validitet testes i højere grad, end hvis afprøvningen udelukkende havde været på en afdeling. 
Projektet vil samtidig overflødiggøre transporten af journaler mellem de involverede afdelinger og bidrage med 
erfaringer for dette område. 

Valideringen af projektet (G-EPJ) sker efter en række faser: analyse, tilretninger, oprettelse af standardplaner samt 
undervisning og den egentlige kliniske afprøvning. Udgangspunktet er funktionaliteten i ElektRA (Elektronisk 
patientjournal i Ringkjøbing Amt), notatmodulet, H:S Amager Hospitals F-LPR-projekt samt NoRA (Notatmodulet i 
Ribe Amt), der er en videreudvikling af Ringkjøbing Amts notatmodul. Der oprettes standardplaner og 
standardforløb svarende til det nationale hysterectomi-referenceprogram og med hensyntagen til G-EPJ. Den 
kliniske validering vil blive foretaget over en 3 måneders periode, og patientantallet vil være resultatet af ca. 1-2 
forløb om ugen, og det totale antal sengedage vil være cirka 250.  

Projektet er delt op i faser, som hver har en række milepæle: 

1. Projektetablering 

2. Analyse- og systembeskrivelse 

3. Programmering og test 

4. G-EPJ-forberedelse af afdelingen 

5. Etablering af standardplaner 

6. Uddannelse af personale 

7. Klinisk afprøvning 

Tidsplan og afgræsning af projektet 

Projektet i Ringkjøbing Amt bygger på, at de allerede er langt i forarbejdet med at inkorporere G-EPJ i 
notatmodulet, og at der kan genbruges væsentlige dele af F-LPR-projektet fra H:S Amager Hospital. Desuden er 
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det forudsat, at Ringkjøbing Amt ikke har en komplet EPJ, men kun et notatmodul. Det forventes ikke, at der 
leveres yderligere moduler i afprøvningsperioden. Ringkjøbing Amt har ligeledes valgt ikke at gennemføre XML-
udvekslingen. 

I Ringkjøbing Amts parallelprojekt er der mulighed for at samarbejde med Sundhedsstyrelsens projekt vedrørende 
XML-skemaer for indberetning til F-LPR. Ringkjøbing Amt tager forbehold for gennemførelsen af denne del af 
projektet p.g.a. begrænsningen i de økonomiske midler. Såfremt Ringkjøbing Amt skal deltage i afprøvningen af 
XML-skemaerne for indberetningen til F-LPR, kræver det, at der etableres en forbindelse, som er i stand til at 
modtage indberetningerne.  

Der vil i afprøvningsperioden være etableret faste grupper, der vil varetage behandlingen og plejen af 
hysterectomi–patienterne, og der vil derfor ikke være behov for at involvere hele afdelingens personale i 
undervisning og brug. Der kan være behov for at involvere samarbejdende afdelingers personale i afprøvningen. 

Ringkjøbing Amt forventer, at der i projektperioden bliver behov for præciseringer og ændringer af G-EPJ i et 
samarbejde med Sundhedsstyrelsen. 

Ifølge projektbeskrivelsen starter projektet i maj måned 2003 med at etablere projektet organisatorisk. 
Evalueringen af projektet dokumenteres i en rapport, som leveres i marts 2004. Tidsplanen for GEPKA-projektet i 
Ringkjøbing Amt er vist på Figur 28. 

 

 

Figur 28 Tidsplan for GEPKA-projektet i Ringkjøbing Amt 

Projektorganisation 

GEPKA-projektet i Ringkjøbing Amt er organiseret således: 

• styregruppe 

• projektleder 

• projektsekretariat 

• projektgruppe 

Ringkjøbing Amt har startet prototypeudviklingen og forventer at kunne afslutte evalueringen af den kliniske 
afprøvning pr. 15. april 2004, hvilket er 14 dage senere end GEPKA-projektets afslutning. 
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Relationer til EPJ i Ringkjøbing Amt 

Ringkjøbing Amt har til hensigt at implementere G-EPJ i ElektRA (Elektronisk patientjournal i Ringkjøbing Amt) og 
har arbejdet med bl.a. standardforløb og planer siden starten af EPJ-udviklingsforløbet. Derfor indgår Ringkjøbing 
Amt gerne i den kliniske afprøvning af G-EPJ, inden den fastlægges som fælles standard nationalt.  

4.2.6. Roskilde Amt 

Roskilde Amt afprøver i samarbejde med CSC Scandihealth en prototype på en G-EPJ-baseret journal. Prototypen, 
som dog ikke sættes i drift inden for GEPKA-projektet, vil udgøre notatmodulet i en kommende EPJ. I projektet har 
man valgt at fokusere på medicineringsprocessen, idet man i Roskilde udruller et medicineringssystem fra samme 
leverandør. En af opgaverne i projektet er således at demonstrere den nødvendige integration mellem de to 
moduler – medicinmodulet og notatmodulet (prototypen). Selve implementeringen af medicinmodulet er et 
selvstændigt, stort projekt, som kører sideløbende med GEPKA-projektet. 

Projektets formål er [CSC Scandihealth 2003]: 

• at gennemføre en klinisk afprøvning af en G-EPJ-prototype med fokus på medicineringsprocessens 
tværfaglige aktiviteter  

• at vurdere behovet for udvidelse af G-EPJ til at understøtte teamprocessen i relation til medicinering 

• at videreudvikle en prototype byggende på G-EPJ’s procesmodel og integrere medicineringsprocessen fra 
OPUS Medicinering i denne 

I Roskilde Amt har man arbejdet med at optimere og standardisere medicineringsprocessen, bl.a. ved at analysere 
arbejdsgange. Desuden har man beskrevet procedurer og dokumentationsbehov [Roskilde Amt 2003]. Benyttelse 
af EPJ og medicineringsmodul stiller nye krav til arbejdsgange, og projektet vil vurdere, hvordan man bedst kan 
varetage den kliniske proces og samtidig opfylde kravene til dokumentation. Processerne vil blive dokumenteret 
med use cases, der beskriver arbejdsgangen i medicineringsprocessen og dokumentationen af denne. Use casene 
tydeliggør funktionalitetsbehovene i applikationen og G-EPJ’s anvendelighed – både for den diagnostiske 
overvejelse før ordinationen og den efterfølgende evaluering. 

Det er målet, at man med prototypen skal kunne: 

• oprette og redigere diagnostiske overvejelser (og dermed diagnoserelaterede forløb)  

• tilknytte interventioner og standardplaner til diagnoser (indikation) 

• fastlægge operationelle mål 

• oprette arbejdslister 

• registrere handlinger 

• gennemføre evaluering af resultater (i forhold til de operationelle mål) 

• skrive strukturerede notater (med skabeloner) 

• anvende begreberne: fokuserede oplysninger, vejledninger, komplikationer, spontant opståede 
oplysninger  

• manipulere diagnose- og planhierarkier 
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Figur 29  Oversigtsbillede fra notatmodulet i CSC Scandihealths Clinical Suite (skærmbilledet er beskåret) 

I prototypen (se Figur 29) kan der oprettes diagnoser i en hierarkisk struktur, planer, interventioner og mål. Der 
kan oprettes forskellige interventioner i forbindelse med medicinering, f.eks. medicingivning, -ophældning og –
udlevering.  

En af hovedudfordringerne i GEPKA-prototypen bliver at demonstrere en god funktionel sammenhæng og en 
teknisk integration mellem notatmodulets håndtering af bl.a. diagnoser og interventioner og medicinmodulets 
tilsvarende begreber. I medicinmodulet kan man f.eks. foreløbigt angive en indikation (diagnose), men systemet 
kan ikke håndtere diagnosehierarkier, sådan som prototypen kan. Integrationen mellem de to moduler er planlagt 
til at være udviklet i december 2003. 

Afgrænsning af projektet 

Da GEPKA-projektet i Roskilde er et såkaldt parallelprojekt, er der reducerede krav både til funktionalitet og 
driftsstabilitet. 

Roskilde Amt har fokus på udvikling og udrulning af medicinmodulet. Man har derfor valgt ikke at sætte 
prototypen i drift, også fordi en del systemtekniske funktionaliteter (bl.a. sikkerheden) ikke vil være på plads i 
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GEPKA-perioden. Man vil trække flest mulige erfaringer ud fra et testmiljø og bl.a. etablere kliniske situationer, 
hvor udvalgte klinikere kan kommentere anvendeligheden. 

Prototypen arbejder med diagnosehierarkier, men ikke med hierarkier på intervention, da den er fokuseret på 
medicinering. Prototypen vil heller ikke komme til at have mulighed for indrapportering til F-LPR eller udveksling 
til andre journaler. 

Tidsplan og projektorganisation 

Ifølge projektbeskrivelsen starter projektet i august 2003 med den organisatoriske analyse. Afslutningsrapporten 
leveres i marts 2004, forudgået af en to måneders klinisk test. Rapporten vil bl.a. indeholde erfaringer med brug 
af G-EPJ-modellen i medicineringssammenhæng samt vurdering af den kliniske nytte af et integreret 
notatmodul/medicineringsmodul se Figur 30. 

 

 

Figur 30  Tidsplan for GEPKA-projektet i Roskilde 

Projektet er organiseret med en lokal styregruppe, projektledere fra leverandør- og brugerside, samt 
projektgrupper som fokuserer på planer og processer. Derudover er der tilknyttet et udviklingsteam fra CSC 
Scandihealth. 

Sammenhæng til den øvrige EPJ-udvikling 

GEPKA-projektet udføres parallelt med medicineringsmodulprojektet i amtet. Roskilde Amt tager 
medicineringsmodulet Opus Medicin fra CSC Scandihealth i brug på alle sygehuse, og samtidigt bliver modulet det 
første EPJ-modul i den nye systemarkitektur  [Roskilde Amt 2002]. 

I sommeren 2002 skiftede amtet EPJ-strategi, fra udbredelse af et samlet EPJ-system til udbredelse af et 
modulopbygget system. Medicinmodulet skal sammen med en række andre moduler udgøre den kliniske it-
arbejdsplads. Systemarkitekturen er lagdelt – med et applikationslag, et integrationslag og et datalag. 
Medicinmodulet bliver afviklet i en webbrowser. Den kommunikerer med de underliggende databaser ved hjælp 
af webservices. Både data fra medicineringsdatabasen og patientens stamdata fra det patientadministrative 
system (GS) hentes via webservices. Ikke kun patientopslag, men også brugerautorisationen,  sker via GS. Denne 
funktionalitet skal senere erstattes af andre systemer, da GS på sigt skal udfases. CSC Scandihealth forventer, at 
deres EPJ-moduler skal bygge på Oracle’s Healthcare Transaction Base (HTB). HTB er en integrationsplatform, som 
indeholder en datamodel og en række ”services”, bl.a. til synkron og asynkron kommunikation af HL7-baserede 
meddelelser, håndtering af terminologi (HL7, ICD, SNOMED etc.) og sikkerhedsstyring [Oracle 2003]. 

Det er planlagt, at medicinmodulet sættes i drift i Køge i oktober 2003 som det første sted. Derefter følger 
Roskilde Amtssygehus i november 2003 og det psykiatriske sygehus Fjorden i januar 2004. Systemet fokuserer på 
ordinations- og udleveringsfunktionen. I første omgang vil man dog ikke udvikle og implementere funktioner til 
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adgang for praktiserende læger til medicinoplysninger, til anvendelse på anæstesi- og intensivafdeling samt til 
automatisk dosisdispensering.  

Da systemet får så bred anvendelse i amtet, og da det samtidigt ikke har været i drift andre steder, er 
funktionaliteten og stabiliteten kritisk. Udover de tekniske tests er der derfor også planlagt en klinisk test og en 
usability test for at vurdere brugergrænsefladen. 

4.2.7. Københavns Amt 

GEPKA-projektet i Københavns Amt (i det følgende benævnt som KAS-GEPKA) er overordnet udformet som et MTV-
projekt (Medicinsk Teknologivurdering). Projektet støttes således af Center for Evaluering og Medicinsk 
Teknologivurdering under Sundhedsstyrelsen og adskiller sig på den måde fra de andre GEPKA-projekter. 

Projektet skal levere følgende konkrete resultater: 

• praktisk vurdering af G-EPJ's implementerbarhed samt klinisk anvendelighed og konsekvenser 

• metoder til beskrivelse og vurdering af en klinisk afdelings organisatoriske modenhed i forbindelse med 
indførelse af EPJ/G-EPJ 

• konkrete retningslinier for håndteringen af de organisatoriske forandringsprocesser i forbindelse med 
indførelse af EPJ/G-EPJ 

• bidrage til amtets arbejde med at opstille en kravspecifikation til et G-EPJ-system  

Afgrænsning af projektet 

Projektet er udformet i 2 hovedfaser.  

Fase 1, som p.t. er planlagt detaljeret, indeholder en række forberedelser til den efterfølgende prototypeudvikling 
og –afprøvning. Fase 1 skal: 

• afdække særlige organisatoriske udfordringer knyttet til indførelse af G-EPJ  

• afdække forandringsparatheden hos personalet på de kommende pilotafdelinger 

• gennemføre arbejdsgangsanalyser 

• udarbejde en kravspecifikation 

Fase 2 er p.t. ikke detaljeret planlagt. Den har til formål at gennemføre en klinisk validering af G-EPJ baseret på 
principperne fra MTV samt at afteste udveksling af XML-baserede G-EPJ-meddelelser. De relaterede 
projektaktiviteter indebærer først en ”laboratorietest”, hvor en G-EPJ-prototype afprøves ”in vitro”. Denne 
efterfølges af en regulær pilottest, hvor fire pilotafdelinger (én thoraxkirurgisk og tre kardiologiske afdelinger på 
KAS Herlev, Gentofte og Glostrup) involveres. Om det bliver alle afdelinger eller kun nogle af dem er ikke afgjort 
endnu.  

Leverandøren af G-EPJ-prototypen er ikke udvalgt endnu.  

Tidsplan og projektorganisation 

I Figur 31 er vist projektets overordnede tidsplan. Det fremgår indirekte af den, at fase 1 vedrører planlægning, 
organisatoriske forberedelser, arbejdsgangsanalyser, en kravspecifikation samt designnotat for den kommende G-
EPJ-prototype. Det er først i fase 2, at G-EPJ-prototypen tilpasses på grundlag af de udarbejdede specifikationer. 
Efter en laboratorietest sættes systemet i pilotdrift. I fase 2 gennemføres evalueringen af projektet, herunder før- 
og eftermålinger. 
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Figur 31 Tidsplan for GEPKA-projektet i Københavns Amt 

Projektets styregruppe er sammensat af repræsentanter fra: 

• Københavns Amt 

• KAS Gentofte 

• KAS Herlev 

• KAS Glostrup 

Sammenhæng med øvrige EPJ-projekter i KAS 

I juni 2003 offentliggjorde Københavns Amt ”Handlingsplan for den kliniske arbejdsplads/EPJ i Københavns Amt” 
[Københavns Amt 2003]. Denne omfattende og ambitiøse plan præciserer amtets målsætninger, kommende 
projektaktiviteter, overordnede it-arkitektur samt tilhørende finansielle ramme.  

It-arkitekturen opererer med en række brugermoduler og fælleskomponenter, se Figur 32. 

 

Figur 32 Den kliniske it-arbejdsplads 
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Der er mange fællestræk imellem denne arkitektur og H:S’ it-arkitektur. 

KAS GEPKA-projektet er en del af den ovenstående EPJ-handlingsplan og skal således tilvejebringe den nødvendige 
erfaring med G-EPJ både klinisk og teknisk. Erfaringerne fra projektet vil efterfølgende blive anvendt til 
realiseringen af amtets generelle udrulning af EPJ. 

KAS GEPKA er således planlagt til at være et meget vigtigt pilotprojekt, der skal bane vejen for en efterfølgende 
generel indførelse af EPJ i Københavns Amts sygehusvæsen.  

4.2.8. Viborg Amt 

Viborg Amt deltager i GEPKA med et delprojekt, som er et tværfagligt samarbejde med involvering af amtets EPJ-
leverandør, og som har til formål at gennemføre en analyse for følgende områder: 

• hvilken betydning får G-EPJ for tværfaglighed og strukturering i forhold til nuværende grad af 
strukturering og genbrug af data? 

• hvilken betydning har G-EPJ’s begrebsmodel for dokumentationen af den kliniske proces, når en 1.-
generations-EPJ skal videreudvikles til en EPJ baseret på G-EPJ? 

Det første formål vil blive belyst af en analyse af, i hvilket omfang en 1.-generations-EPJ lever op til de krav, der 
stilles i GEPKA-projektet, og på hvilke områder der skal foretages ændringer og udvikles ny funktionalitet for at 
kunne understøtte G-EPJ’s termer og begrebsmodel. Specielt sættes fokus på, hvilke mangler der er i Viborg Amts 
eksisterende EPJ i forhold til at kunne skabe et datagrundlag, der lever op til indberetningskravene fra G-EPJ til F-
LPR.   

Resultatet fra analysen er en beskrivelse af mulighederne for genanvendelse eller delvis genanvendelse af 
datalogiske elementer i Viborg Amts EPJ, en oversigt over manglende elementer i denne, samt angivelse af 
punkter, hvor der eventuelt kunne være tale om manglende elementer i GEPKA-modellen. 

For at opfylde det andet formål vil der blive foretaget en analyse af, hvilken betydning kravene i G-EPJ-modellen 
vil have for funktionalitet og dokumentation. Analysen vil omfatte, hvilken betydning den øgede strukturering vil 
have for funktionalitet og dokumentationssituationen. Og om klinikeren forventer et kvalitetsløft. Desuden vil det 
blive vurderet, om der gennem den fælles begrebsopfattelse bliver bedre basis for det tværfaglige arbejde. 

Viborg Amts eksisterende EPJ er udviklet med henblik på at kunne håndtere klassifikationer som 
registreringsgrundlag for en stor del af plejedokumentationen, men kun i mindre grad i notatmodulet. 
Dokumentation på baggrund af klassificerede oplysninger har ikke været obligatorisk, idet det fortsat har været 
muligt at beskrive i fri tekst. 

Resultatet vil være en specifikation af behovet for klassificerede oplysninger, klassifikationernes strukturelle 
indhold samt den tekstuelle beskrivelse i forbindelse hermed. 

Tillige med de 2 ovenstående analyser af formålet, vil Viborg Amt analysere følgende områder: 

• hvordan matcher termer og begreber i en 1.-generations-EPJ GEPKA-modellens termer? 

• hvordan bringes en modulopbygget 1.-generations-EPJ til at leve op til GEPKA-modellens tankegang om 
ét fælles dokumentationsværktøj? 

• hvilke krav stiller GEPKA-modellen til funktionaliteten, for at diagnose-indikation-interventions-
komplekset skal kunne håndteres? 

• hvordan influerer forløbsmodellen på en 1.-generations-EPJ,  der skal bringes i stand til at leve op til 
kravet om, at indberetningen i fremtiden skal være forløbsbaseret? 

• hvilke forhold skal tages i betragtning, når den kliniske dokumentation skal fungere i forbindelse med 
overgangen fra en 1.-generations-EPJ til en G-EPJ? 
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Resultatet af analyserne vil blive dokumenteret i beskrivelser og specifikationer, som kan danne grundlag for at 
bringe Viborg Amts eksisterende EPJ i overensstemmelse med G-EPJ og/eller give forslag til ændringer i G-EPJ. 

Tidsplan og afgræsning af projektet 

Det er vigtigt at bemærke, at Viborg Amts delprojekt er atypisk i forhold til de øvrige GEPKA-projekter. Her er der 
ikke tale om at implementere Sundhedsstyrelsens G-EPJ, men at lave analyser som kan afdække konsekvenserne 
af indførelsen af G-EPJ i Viborg Amt. 

Det specielle ved situation for Viborg Amt er, at udbredelsen har en dækningsgrad på 73% af alle sengepladser i 
amtet. Ejerskabet for den eksisterende EPJ er visse steder kun forankret hos lægerne, en del steder hos både 
læger og plejepersonale, medens terapeutgruppen kun få steder er involveret. 

Viborg Amt finder, at GEPKA-projektet er af overordentlig stor betydning for at opnå en fælles forståelse for den 
terminologi, der i dag benyttes inden for de enkelte faggrupper, men som i fremtiden skal være fælles for 
klinikerne både mono- og tværsektorielt. 

Ifølge projektbeskrivelsen starter projektet i august 2003 med at etablere projektet organisatorisk. Evalueringen af 
projektet dokumenteres i en rapport, som leveres i april 2004. Tidsplanen for GEPKA-projektet i Viborg Amt er vist i 
Figur 33. 

 

Figur 33 Tidplan for GEPKA-projektet i Viborg Amt 

Projektorganisation 

Det overordnede it-faglige udvalg ledes af Sundhedsforvaltningen i Viborg Amt. I udvalget deltager 
repræsentanter fra sygehusledelserne og it-cheferne ved amtets sygehuse, samt en repræsentant fra Viborg Amts 
Lægekredsforenings it-udvalg. 

Det overordnede it-faglige udvalg i amtet har det samlede ansvar for projektet, og at de anviste specifikationer for 
analysen efterleves på en måde, så resultaterne kan afprøves og evalueres. 

Projektet forankres i en ”projektgruppe” under amtets overordnede it-faglige udvalg med følgende sammen-
sætning: 

• projektleder 

• repræsentanter fra de kliniske afdelinger og kvalitetschefen (læger, sygeplejerske og lægesekretær) 

• repræsentant fra EPJ-projektgruppen 

• repræsentant(er) fra Sundhedsstyrelsen 

• repræsentant fra leverandør 

Endvidere vil der være nedsat lokale arbejdsgrupper, som sikrer den lokale forankring, samt link til fagspecifikke 
fora til drøftelse af specielle behov set i relation til G-EPJ-modellen. 
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Relationer til EPJ i Viborg Amt 

Viborg Amt har arbejdet med elektronisk patientjournal (EPJ) siden 1997 og har dags dato en dækningsgrad af EPJ 
på 73% af alle sengepladser i amtet. Journalen er tværfaglig med lige ret for det kliniske personale til at læse 
oplysninger. På Figur 34 er der vist et skærmbillede fra Viborg Amts EPJ. 

 

 

Figur 34  Skæmbillede fra funktionen journalnotater og diagnoser i Viborg Amts EPJ. (Patientdataene er fiktive) 

Udbredelsen af EPJ i Viborg Amt har fundet sted i flere tempi, efterhånden som organisationen og infrastrukturen 
har været parat hertil. Det har betydet, at notatmodulet er den del af journalen, der har størst udbredelse, medens 
modulet for sygeplejedokumentation og medicinmodulet er noget mindre udbredt. I forbindelse med udbredelsen 
af medicinmodulet har der været meget fokus på de forskellige fagområders ansvarsområder og de tværfaglige 
arbejdsgange. 

Viborg Amt ser en deltagelse i GEPKA-projektet som en naturlig fortsættelse af den udvikling og implementering, 
der har fundet sted omkring EPJ i amtet. 

Viborg Amt ser G-EPJ som en stor udfordring, men samtidig også en enestående mulighed for at arbejde videre 
med den elektroniske journal på nogle landsdækkende fælles præmisser. Hovedparten af de 1.–generations-EPJ, 
som findes i dag, er modulopbyggede, og brugergrænsefladen retter sig mod den fagspecifikke registrering, som 
er den tankegang, der også har ligget til grund for den papirbaserede registrering. Med G-EPJ lægges der op til 
langt højere grad af tværfaglig brug af data og dermed en hel eller delvis sammensmeltning af fagspecifikke 
moduler til én samlet EPJ. 

Det overordnede resultat af analysen skal være en kravspecifikation, der beskriver de muligheder og krav, der skal 
opfyldes for at migrere en 1.-generations-EPJ til en EPJ, der kan leve op til de krav, der stilles i G-EPJ i forhold til 
struktureret, tværfaglig og problemorienteret dokumentation. 

Det forventes, at analysefasen vil resultere i, at der påpeges en række områder, hvor den eksisterende EPJ ikke 
lever op til G-EPJ-modellen, og som vil danne grundlag for den udvikling, man vil følge fremover.   
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4.2.9. EPJ-Observatoriets vurdering af GEPKA-projekterne 

GEPKA-projektet dækker initiativ 2, 3, 4 og 5 i den Nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 
[Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003], hvilket omfatter: 

• Initiativ 2: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen og Hovedstadens 
Sygehusfællesskab etablerer et nationalt G-EPJ-projekt med en tilknyttet projektorganisation, der skal 
skabe grundlag for en koordineret udvikling og implementering af elektroniske patientjournaler i 
sygehusvæsenet 

• Initiativ 3: Der gennemføres en referenceimplementering af G-EPJ og etableres en datamodel, som stilles 
til rådighed for sygehusejerne 

• Initiativ 4: Der udarbejdes XML-skemaer til kommunikation baseret på referenceimplementering af G-EPJ 

• Initiativ 5:  Der gennemføres sideløbende med referenceimplementeringen en klinisk validering af G-EPJ 

I følge den Nationale IT-strategi er G-EPJ grundlaget for en fælles struktur og begrebsanvendelse i elektroniske 
patientjournaler, der kan danne udgangspunkt for anvendelse af journaloplysninger i sundhedsvæsenet: 

”G-EPJ består af en begrebsmodel for den kliniske proces og en referenceinformationsmodel, som specificerer de 
krav til IT-systemerne, der skal sikre søgbarhed og informationsudveksling. G-EPJ er baseret på struktureret, 
tværfaglig, proces- og problemorienteret dokumentation, hvilket adskiller sig fra den i høj grad kronologiske, 
kildeorienterede og monofaglige dokumentation i papirjournaler og nogenlunde tilsvarende i de eksisterende 
elektroniske patientjournaler, der er fremherskende i dag. Udbredt anvendelse af G-EPJ vil således betyde et 
paradigmeskift i forhold til en stor del af den nuværende dokumentation i sundhedsvæsenet.” 

Der er ikke tvivl om, at GEPKA-projektet er et meget vigtigt tiltag for at bane vejen for, at alle landets sygehuse i 
fremtiden baserer deres EPJ’er på Sundhedsstyrelsens standard G-EPJ.  

G-EPJ er en ”skrivebordsmodel”, og kun ved en afprøvning under driftslignende forhold kan der ske en objektiv 
evaluering af modellen. Afprøvningen i GEPKA-projektet vil være med til at kvalificere Sundhedsstyrelsens arbejde 
og give konkrete bud på nødvendige ændringer. Selv om målet er fuld dækning med EPJ inden udgangen af 2005, 
er det vigtigt, at det fælles grundlag er valideret i et sådant omfang, at udviklingen og implementeringen kan ske 
på et bæredygtigt grundlag. 

Netop for at sikre, at den kliniske evaluering sker under driftslignende forhold, er der stillet krav til de to 
delprojekter om konditionerne, før den kliniske validering gennemføres: 

• at testperioden som udgangspunkt er tilstrækkelig lang, her foreslås et minimum på 3 måneder for at 
tilsikre, at systemet kan komme i normal drift 

• at klinisk validering som udgangspunkt skal omfatte et tilstrækkeligt antal patientdøgn, her foreslås 
minimum 500 patientdøgn og et vist antal forskellige diagnoser 

• at det samlede personale i testenheden skal kunne frikøbes til oplæring i tilstrækkeligt omfang, her 
foreslås mindst tre fulde arbejdsdage. Perioden anvendt hertil må som udgangspunkt ikke overstige to 
kalenderuger og skal afvikles i perioden lige op til start af pilotdriften 

• at der tilsikres den nødvendige efteroplæring af det samlede personale 

• at testenheden skal kunne acceptere og planlægge en produktionsnedgang ved testperiodens start 

• at testenheden skal være indstillet på reel tværfaglighed i dokumentation. Der må meget gerne have 
været tidligere initiativer hertil 

• at testenhedens personale skal have en omfattende grad af forandringsparathed. Dette skal gælde både 
læge- og sygeplejegruppen  

• at testenheden i testperioden skal have veldefineret adgang til prototypen. Som minimum skal 
testenheden råde over arbejdsstationer svarende til omkring halvdelen af dagholdets bemanding med 
læger og sygeplejersker. Afhængigt af arbejdsgangene skal et antal af arbejdsstationerne være bærbare 
og med trådløs opkobling og indrettet med henblik på anvendelse ved stuegang og lignende 
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OBS 13 Vurdering 

GEPKA-projektet er et meget vigtigt tiltag for at bane vejen for, at landets sygehuse i fremtiden baserer EPJ på 
Sundhedsstyrelsen standard G-EPJ. Afprøvningen vil være med til at kvalificere arbejdet og give konkrete bud på 
nødvendige ændringer. 

 

Som det fremgår af ovenstående beskrivelser af GEPKA-delprojekterne og parallelprojekterne, er der tale om en 
omfattende og massiv afprøvning, som involverer mange parter. Afprøvningen sker på udvalgte sygehus-
afdelinger og spænder over mange specialer og involverer stort set alle EPJ-leverandører på markedet. 
Sundhedsstyrelsen, som er projektleder på GEPKA-projektet, har siden juni 2003 løbende arrangeret workshops for 
delprojekterne, parallelprojekterne og leverandørerne med det formål at skabe en fælles forståelsesramme og 
afklare organisatoriske og tekniske spørgsmål. 

GEPKA valideringen betyder, at der også kommer tilbagemeldinger til Sundhedsstyrelsen med ændringsforslag. 
Leverandørerne kan formentligt leve med modelændringer i en pilotfase, men både leverandører og sygehusejere 
er relativt tæt på store investeringer i G-EPJ-baserede systemer. Da G-EPJ er en kritisk komponent i det nationale 
projekt, har det stor betydning, at modellen stabiliseres. 

 

OBS 14 Anbefaling 

Da G-EPJ indgår i udviklingsprojekter, ændres den løbende. Det er nødvendigt at skabe sikkerhed om, hvornår 
modellen er stabil. Det foreslås, at resultat- og måldelen af modellen stabiliseres, og at udviklingen af de 
nødvendige klassifikationer til disse dele prioriteres. Det foreslås desuden, at der etableres en metode til trinvis 
og styret versionering af standarden. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der reelt er meget langt fra at have en ”skrivebordsmodel” og så til at 
kunne udvikle og levere it-løsninger baseret på denne model, som klinikerne kan bruge tilfredsstillende i deres 
hverdag. G-EPJ som fælles standard stiller ”krav” om forløbs- og problemorienteret dokumentation, øget 
strukturering af data og tværfaglig dokumentation. Det er ingen tvivl om, at dette medfører store ændringer både 
teknisk og organisatorisk, og det er en stor udfordring at gennemføre ændringerne på alle sygehuse inden 
udgangen af 2005.I denne sammenhæng skal det fremhæves, at det er EPJ-Observatoriets opfattelse, at der i 
løbet af det sidste år er sket en markant ændring i holdningen til anvendelsen af G-EPJ i særlig grad blandt 
lægerne.  

 

OBS 15 Tendenser 

Flere og flere læger, som er involverede i GEPKA-projektet, udtaler, at procesgangen i G-EPJ (diagnose, 
intervention, resultat, mål) svarer til den måde, som læger allerede arbejder på i det daglige. Det opfattes dog 
som en udfordring at dokumentere svarende til modellen – formentligt fordi brugergrænsefladerne ikke er 
optimale endnu.  

 

I GEPKA-projektet er de prototyper, der udvikles og testes, hovedsageligt moduler med betegnelsen notat- eller 
klinisk procesmoduler, som dækker over den samme grundlæggende funktionalitet. Et notat/klinisk procesmodul 
opfattes af flere som basisfunktionaliteten i fremtidens EPJ, og det er derfor yderst relevant at teste denne 
funktionalitet i GEPKA-projektet. GEPKA-projektet vil derfor indirekte være med til at identificere nogle af de krav, 
der må stilles til den nødvendige minimumsfunktionalitet i en EPJ.  EPJ-Observatoriet skønner, at det er meget 
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vigtigt og meget vanskeligt at få defineret kravene til minimumsfunktionaliteten i en EPJ, da man naturligvis ikke 
kan udvikle og implementere alt på en gang. 

Et af målene med G-EPJ er, at den fremtidige journal bliver tværfaglig. Det betyder, at alle faggrupper både kan 
læse og skrive i journalen. Der er ingen tvivl om, at kravet til det tværfaglige stiller store krav til de faglige 
grupper, idet kravet kan opfattes meget forskelligt. F.eks. vil fysioterapeuterne opfatte deres notater som 
forbeholdt deres egen faggruppe og vil ikke ”tillade”, at sygeplejerskerne dokumenterer i det samme notat. 
Meningen med det tværfaglige er naturligvis, at alle faggrupper dokumenterer det samme sted og ikke 
fagspecifikt, som man kender det fra papirjournalen og fra 1.-generations-EPJ’erne. Det er vigtigt, at denne 
udvikling styres i fremtiden, hvis man vil sikre sig, at der dokumenteres tværfagligt i journalen. Man kan allerede 
nu se, at de første versioner af G-EPJ implementerer view-funktioner, som er fagspecifikke. Funktionen er sikkert 
nødvendig, f.eks. at se alle oplysninger for en patient, som er registreret af sygeplejen, men funktionen kan også 
være med til at fastholde den monofaglige dokumentation, som vi kender den i dag. Et af problemerne i en 
tværfaglig journal er, at faggrupper og personer mister synligheden og identiteten i journalen.  

Den journalføring, man kender i dag fra de traditionelle papirjournaler og 1.generations-EPJ’er, viser, at specielt 
lægegruppen i sin dokumentation laver mange gentagelser. Grunden til at man gentager, hvad der står andre 
steder i journalen, udføres, for at lægerne kan dokumentere, at man har orienteret sig om de tidligere forhold, 
som har betydning for nye beslutninger. Det bliver helt sikker en stor udfordring for lægegruppen, at dette ikke 
længere er nødvendigt. I G-EPJ-modellen kan man nu blot udpege og lave relationer til den tidligere 
dokumentation i stedet for at gentage informationen. Udfordringen kommer helt klart til at ligge i at få udviklet 
applikationer, som giver brugerne intuitiv mulighed for at udpege og lave referencer til beslutningsgrundlaget. 

EPJ-Observatoriet vurderer, at for at sikre en ”korrekt” tværfaglig dokumentation i fremtiden bør der udarbejdes 
scenarier for den gode G-EPJ-dokumentation og journalføring, som kan danne grundlag for uddannelse og 
ledelsesopfølgning. 

 

OBS 16 Vurdering 

For at sikre at der arbejdes og dokumenteres tværfagligt i fremtidens EPJ’er, bør der udarbejdes scenarier for 
den gode G-EPJ-dokumentation og journalføring. 

 

Grundlaget for GEPKA-projekterne er projektbeskrivelsen fra den 7. januar 2003 [Sundhedsstyrelsen 2003b]. For de 
2 hovedprojekter (Århus og Amager) gennemføres etableringen af projekt, design og udvikling samt test i første 
halvår af 2003 og den egentlige drift gennemføres i perioden 1. september 2003 til 1. april 2004. En status for 
fremdriften i GEPKA-projektet pr. 1. september 2003 viser, at starten af driften for de to delprojekter er forsinket 
ca. 3-4 måneder, hvilket kan få betydning for tidspunktet for GEPKA-projektets afslutning.  Tilsvarende forsinkelser 
kan man identificere hos størstedelen af parallelprojekterne. 

 

OBS 17 Tendenser 

En status for fremdriften i GEPKA-projektet pr. 1. september 2003 viser, at starten af driften for de to hoved-
projekter er forsinket ca. 3-4 måneder, hvilket kan få betydning for tidspunktet for GEPKA-projektets afslutning.  
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4.3. Kommunikation og service 

4.3.1. G-EPJ og udveksling af oplysninger 

Sundhedsstyrelsen fremhæver, at G-EPJ giver mulighed for en mere fleksibel og mere dynamisk måde at udveksle 
oplysninger på [Sundhedsstyrelsen 2003e]. Princippet er, at en bruger (eller et system) kan afsende en 
forespørgsel til en database/et system. Forespørgslen resulterer i en ”informationspakke”, som returneres til den, 
der forespørger. Informationspakker kan f.eks. være forløb, diagnoser, interventioner, interventionsresultater. 

Sundhedsstyrelsen har beskrevet ca. 30 forespørgsler (se Tabel 11). Forespørgslerne indeholder input-parametre, 
f.eks. patient_id, forloebs_id og diagnose_id. Forespørgslerne styres ved at placere forskellige værdier i 
parametrene, f.eks. et CPR-nummer, et forløbsnummer eller en diagnosekode.  

Der er således defineret en række generiske forespørgsler, med hver deres input- og output-parametre – samt 
basale regler for lovlige værdier af parametrene. På dette grundlag er det op til systemleverandørerne at 
konstruere relevante forespørgsler. Leverandørerne skal også udvikle de nødvendige brugergrænseflader til 
udfyldelse af forespørgselsparametrene samt funktioner, der kan ”udpakke” og fremvise de modtagne 
informationer. De generiske forespørgsler giver også mulighed for, at systemet automatisk sender forespørgsler 
og modtager information, efterhånden som brugeren navigerer rundt i sit system. 

Forespørgsler og svar 

Der er udviklet en række XML-skemaer, som fastlægger opbygningen af forespørgsler og svar (se Tabel 11). Disse 
XML-skemaer består af tre dele. Først er der en teknisk del, derefter specificeres input-parametrene og til sidst 
output-delen – det vil sige responsen fra det system, der modtager forespørgslen. Den XML-meddelelse, der 
genereres, kan således benyttes både til forespørgsler og svar.  

 

Forespørgsler til udveksling af G-EPJ-oplysninger 

Hent Aktuelle Forløbsdiagnoser 
Hent Aktuelle InterventionsHierarkiRødder 
Hent Diagnosenetværk 
Hent Diagnoseliste 
Hent Diagnostiknotater 
Hent Diagnostisk vejledning 
Hent EksplicitIndberetninger 
Hent Eksterne Aarsager 
Hent Evalueringsresultater 
Hent Fokuserede Oplysninger 
Hent Formål 
Hent Forløb 
Hent GEpjObjekt 

Hent Indikationer 
Hent Indikeret Intervention 
Hent Interventionsnetværk 
Hent Interventionsliste 
Hent Interventionsnotater 
Hent Interventionsresultater 
Hent Interventionsvejledninger 
Hent Journal 
Hent Komplicerende Intervention 
Hent Komplikationer 
Hent Mål 
Hent Patient-id 
Hent Pårørende 
Hent SOO 

Tabel 11 Listen over forespørgsler til udveksling af G-EPJ-oplysninger 

I Figur 35 vises, hvordan en forespørgsel på interventionsresultater specificeres. Figuren indeholder 
”hentInterventionsresultaterRequest” – den del af et XML-skema, som specificerer input-parametrene til 
forespørgslen. Input-parametrene er markeret med gult. Der skal være en patientidentifikation, og derudover kan 
interventionsidentifikation og art angives. Arten skal være kodet efter en resultatklassifikation. Med ”aktualitet” 
kan der angives, hvor gammelt resultatet er. 
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<xs:element name="hentInterventionsresultaterRequest"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="patient_id" type="ObjektId"/> 
      <xs:element name="intervention_id" type="ObjektId" nillable="true"/> 
      <xs:element name="aktualitet" type="Aktualitet" nillable="true"/> 
      <xs:element name="art" type="SksId" nillable="true"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 

Figur 35  Forespørgslen for at hente interventionsresultater specificeret i et XML-skema 

Tilsvarende findes der et XML-skema, som fastlægger, hvordan responsen på ”hentInterventionsresultaterRequest” 
skal struktureres. Det responderende system genererer en XML-meddelelse, der omfatter interventionsresultat(er) 
med resultatets art og værdi. Værdien kan være en tekststreng eller numerisk med en størrelse og enhed. 
Responsen angiver også, hvilken intervention resultatet stammer fra. 

Med forespørgslen er der muligt at afgrænse resultaterne til en angivet art, f.eks. alle bakteriologiske analyser. 
Ved at angive interventionsidentifikationen, men lade arten være tom (NULL), hentes alle resultater til en given 
intervention. Ved at lade interventionsidentifikation være tom (NULL), hentes alle patientens interventions-
resultater. 

EPJ-Observatoriets vurdering 

EPJ-Observatoriet vurderer, at webservices vil være en relevant teknologi at benytte til Sundhedsstyrelsens 
specifikation for udveksling af data i et G-EPJ-system.  

En webservice er programmer, som understøtter on-line maskine-til-maskine interaktion over et netværk. 
Snitfladen er beskrevet i et maskinhåndterbart format, WSD (Web Service Description). Interaktion forgår ved 
meddelelser (SOAP - Simple Object Access Protocol) baseret på XML og andre webstandarder [W3C 2003]. 

 

 

Figur 36  Figuren illustrer, at både webservice-beskrivelsen (WSD) og semantikken (Sem) skal aftales. Beskrivelserne implementeres i 
systemet, der forespørger (requester), og systemet der leverer information (provider). Interaktionen foregår via SOAP-meddelelser [W3C, 
2003] 

Et formål med webservices er at skabe interoperabilitet mellem systemer. Dette omfatter både ”funktionel 
interoperabilitet”, som betyder, at systemer kan udveksle information, og ”semantisk interoperabilitet”, som 
indebærer, at systemer kan (gen)bruge den udvekslede information [IEEE 1990]. Webservices kan indgå i en 
serviceorienteret arkitektur, som beskrevet i afsnit 4.4. 
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For at udveksle information, er det nødvendigt, at det system, der leverer information (”provider-systemet”), 
beskriver de services, som systemet kan levere samt gør dem tilgængelige for andre systemer. En sådan Web 
Service Description (WSD) beskriver servicens snitflade. Den definerer bl.a. de meddelelsesformater, datatyper og 
transportprotokoller, som ”requester-systemet” skal benytte (WSD i Figur 36). 

For at det system, der forespørger på information (”requester-systemet”), skal kunne genbruge de informationer, 
der modtages – det vil sige opnå semantisk interoperabilitet – er det nødvendigt også at definere 
betydningsindholdet i informationen (Se Figur 36). Den semantiske aftale mellem ”requester-” og ”provider-
organisationerne” fastlægger betydningen og formålet med en given udveksling. 

Web Service Descriptions kan publiceres i såkaldte UDDI-registre (Universal Description, Discovery and Integration), 
hvor ”requester-systemer” kan finde information om, hvilke webservices der er tilgængelige, og hvordan de skal 
benyttes.   

Sundhedsstyrelsen er begyndt arbejdet med at beskrive elementer, som kan indgå i en webservice-arkitektur. 
Input- og output-data er beskrevet, XML-forespørgsler er udarbejdet, og disse referer til den logiske model.  

Ikke alle klassifikationer, der skal benyttes i G-EPJ-modellen, er udarbejdet. Man har valgt ikke at fastlægge, hvilke 
protokoller der skal anvendes. Der er ikke taget stilling til, hvordan forskellige systemer skal accesses og 
adresseres, og der mangler afklaring af sikkerhedsmæssige forhold. 

 

OBS 18 Anbefalinger 

Ved udvikling af webservices til udveksling af EPJ-information kan der bygges videre på det arbejde, som 
Sundhedsstyrelsen har startet. Det anbefales at igangsætte en udredning af de tekniske og sikkerhedsmæssige 
problemstillinger samt afprøvning i pilotforsøg.  

 

4.3.2. MedComs EPJ-XML-projekt 

Målet for MedComs XML-EPJ-projekt er storskala, landsdækkende benyttelse af MedCom-meddelelser til 
kommunikation internt på sygehuse og mellem sygehuse inden udgangen af 2005. Metoden er at ”genbruge” 
MedComs EDIFACT-standarder for primærsektoren, det vil sige henvisninger, epikriser, laboratorieresultater m.v.  
Disse meddelelser, som under ét kaldes sygehusbreve, skrives om til XML-format og tilpasses sygehussektorens 
behov [MedCom 2003c]. 

Af MedComs udkast til specifikation af sygehusbreve frem går det [MedCom 2003e]: 

• at de eksisterende EDIFACT-meddelelser fortsat skal bruges ved kommunikation mellem sygehuse og 
primærsektoren 

• at det ikke er obligatorisk at bruge XML-meddelelserne internt på sygehuse og mellem sygehuse, fordi 
det kan være mere hensigtsmæssigt at benytte andre integrationsmuligheder som f.eks. 
leverandørspecifikke formater, middleware eller fælles databaser 

Projektet er relateret til IT-strategiens initiativ 25 [Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003], der omtaler udvikling 
og implementering af ”XML-meddelelser, der kan imødekomme kommunikationsbehovet til og fra sygehuses EPJ-
systemer, som ikke er baseret på G-EPJ.”   

Projektet var også beskrevet i EPJ-Observatoriets statusrapport 2002 [Andersen et al 2002], og der fokuseres 
derfor denne gang på:  

• potentialet for anvendelse af de tre kommunikationspakker 

• inklusion af en G-EPJ-del i XML-EPJ-meddelelserne  
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• muligheden for at benytte XML-meddelelserne til at kommunikere mellem G-EPJ-baserede og ikke-G-
EPJ-baserede journalsystemer 

De tre kommunikationspakker 

MedComs XML-sygehus-meddelelser er grupperet i tre ”pakker”: 

• "sygehuspakken" dækker kommunikation mellem sygehusenes behandlingsafdelinger (epikrise, 
henvisning, korrespondancebrev og eventuelt personstamdata) 

• "klinisk pakke" dækker kommunikation mellem behandlingsafdelinger og laboratorier/røntgenafdelinger 
(laboratorierekvisition og –svar for biokemi, patologi, mikrobiologi og immunologi, samt billeddiagnostisk 
henvisning og epikrise) 

• "primærpakken" dækker kommunikation mellem behandlingsafdelinger og lægepraksis/hjemmeplejen 
(korrespondancebrev til lægepraksis og en serie adviser/svar til hjemmepleje) 

Pr. juni 2003 deltager Fyns Amt og de jyske amter, bortset fra Ringkjøbing Amt, i XML-EPJ-projektet. De østdanske 
amter og H:S deltager p.t. ikke i projektet. Udbredelsen sker i to ”bølger”. Vejle og Ribe amter deltager i første 
bølge i alle pakker, Århus Amt deltager tillige i første bølge i primærpakken. De øvrige deltagende amter følger i 
anden bølge, som afsluttes ved udgangen af 2005. 

MedCom har lavet en undersøgelse af meddelelsesflowet for at vurdere potentialet for anvendelse af de tre 
kommunikationspakker [MedCom 2003a]. Opgørelsen bygger på en gennemgang af i alt 40 papirjournaler fra 6 
afdelinger i tre amter. For hver type kommunikationsflow (afdelingsintern, sygehusintern, amtsintern mellem 
sygehuse, tværamtslig mellem sygehuse samt mellem sygehus og primærsektor) er der talt op, hvor mange 
meddelelser der kan dækkes af de forskellige MedCom-kommunikationspakker. Figur 37 viser de forskellige typer 
kommunikationsflow og den procentvise fordeling mellem typerne. En del af meddelelserne (13%) kunne ikke 
refereres til nogen af pakkerne og blev klassificeret som ”papirbaseret”. Disse er ikke vist i figuren. Det skal 
bemærkes, at laboratoriesvar til praksissektoren og sygeplejemeddelelser til kommunerne ikke er medregnet i 
undersøgelsen. 

 

Figur 37  Figuren viser den procentvise fordeling af kommunikationen mellem en hospitalsafdeling ag dens parter. Tallene viser information, 
som umiddelbart kan dækkes af de tre kommunikationspakker. Hertil kommer ca. 13%, som er  klassificeret som papirbaseret. Af den 
sygehusinterne kommunikation dækkes de 6% til andre afdelinger af sygehuspakken, de 8% til røntgenafdelinger af ”klinisk pakke rtg” og de 
47% til laboratorier af ”klinisk pakke lab” 
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Opgørelsen viser, at næsten halvdelen af kommunikationen er meddelelser mellem sygehusafdelinger og 
laboratorierne (47%). Kommunikation til billeddiagnostisk afdeling er også en væsentlig informationsvej (8%). 
Disse flows dækkes af ”klinisk pakke”. Den sygehusinterne kommunikation omfatter også meddelelser til andre 
afdelinger (6%). Den sygehusinterne kommunikation udgør således ca. 60% af al kommunikation. 

Kommunikationen til andre sygehuse udgør 12% til eget amt og 8% til andre amter. Denne kommunikation 
dækkes af en kombination af sygehuspakken og den kliniske pakke. Laboratoriekommunikationen udgør den alt 
væsentligste del.  

En mindre del af kommunikationen går til primærsektoren og dækkes af primærpakken (ca. 4%). 

XML-meddelelserne   

På baggrund af de velafprøvede EDIFACT-meddelelser til primærsektoren, ”de gode EDI-breve”, er MedCom i gang 
med at udvikle nye XML-standarder. Disse meddelelser indeholder nøjagtigt de samme dataelementer som i de 
tilsvarende EDIFACT-meddelelser – en såkaldt paralleldokumentation. MedCom har samtidigt benyttet anledningen 
til at skabe en bedre konsistens på tværs af meddelelserne og til at rette fejl. Desuden har man sørget for, at 
meddelelserne er blevet kompatible med regelsættet for dokumentation af data i den offentlige sektor (”OIO – 
Offentlig Information Online”) fra Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling [OIO 2003b]. Dette indebærer 
bl.a. brug af engelske XML-elementnavne (tagnames), standardiseret navngivning af elementnavne, af brug af 
nationale standarder for ”nøgledata” som navn, CPR-nummer og adresse samt objektorienteret opbygning af 
datagrupper, så de på sigt kan genbruges i meddelelserne. 

Disse XML-meddelelser er altså en én-til-én konvertering af EDIFACT-meddelelserne til primærsektoren. Som 
nævnt, skal der ved kommunikation til primærsektoren fortsat bruges EDIFACT-syntaks. Men XML-versionen af ”de 
gode EDI-breve” er grundstammen ved udvikling af de nye sygehusbreve i sygehuspakken og i den kliniske pakke. 

Sygehusbrevene i sygehuspakken og i den kliniske pakke skal tilpasses sygehussektorens behov, og dette arbejde 
indebærer bidrag fra en række sundhedsfaglige grupper. Efterfølgende behandles de sundhedsfaglige 
anbefalinger i en teknikgruppe. Sygehusbrevene forventes færdige ved udgangen af 2003. 

MedCom planlægger også at udvikle nye dele i XML-brevene til kommunikation af medicineringsoplysninger og 
information om link til hjemmesider. Desuden gives der mulighed for, at binære elementer som billeder og EKG’er 
kan sendes med. Udbredelsen af disse er dog ikke en del af XML-EPJ-projektet. Der bliver endvidere tilføjet et ”G-
EPJ brev” til meddelelserne. Dette er omtalt nærmere nedenfor.  

MedCom har også fået udviklet et webbaseret konverteringssystem til ”de gode EDI-breve” [MedCom 2003d]. Her 
kan leverandørerne indlæse en MedCom-EDIFACT-meddelelse og få den konverteret til XML – eller den modsatte 
vej. Systemet bygger på en række XML-skemaer både til konvertering, validering og formatering. 
Dokumentationen af dette XML-kompleks findes på websiden som et HTML-dokument, der kan læses med en 
browser.  

Hvis der er fejl i testmeddelelsen, leverer systemet en fejlmelding. Hvis konverteringen går godt, vises 
dokumentet på skærmen. Systemet demonstrerer, at dokumentationen er konsistent, og at konverteringen kan 
foretages. Systemets primære mål er at understøtte leverandørerne i deres systemudvikling.  

Når de nye sygehusmeddelelser bliver udviklet, kan disse lægges ind i konverteringssystemet. Det er dog ikke 
tanken, at MedComs konverteringssystem skal bruges i en driftssituation. Man forventer, at konverteringen vil 
foregå decentralt i de enkelte systemer eller hos EDI/XML-serviceudbyderne. 
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Kompatibilitet med G-EPJ 

ACURE har for MedCom udarbejdet et forslag til, hvordan MedComs standarder gøres G-EPJ-kompatible [ACURE 
2003]. Dette gøres med henblik på, at sygehusbrevene kan ”skabe kommunikation i en overgangsfase, indtil 
implementeringen af G-EPJ-baserede systemer er nået så langt at disses interne XML-meddelelser også kan 
bruges mellem systemerne” [Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003] . 

 

Figur 38 Opbygningen af et MedCom-sygehusbrev.  XML-skemaer for MedComs meddelelser udgør en del.  
Sundhedsstyrelsens XML-skema for G-EPJ udgør en anden del 

Forslaget indebærer, at de nye MedCom-sygehusbreve består af to dele i den samme kuvert. Den ene del er XML-
versionen af de klassiske MedCom-meddelelser, som er omtalt ovenfor. Den anden del er et ”G-EPJ-brev”, som er 
Sundhedsstyrelsens XML-meddelelse for kommunikation mellem G-EPJ-systemer. Tanken er, at man gradvist kan 
supplere MedComs klassiske del med G-EPJ-elementer i takt med, at G-EPJ-baserede journaler tages i brug. 

Det forudsættes dog i udkastet til specifikationen, at alle de informationer, der lægges i ”G-EPJ-brevet”, også 
forefindes som en tekstblok i MedCom-delen. Det er således afsendersystemet, der skal sikre, at der indsættes 
passende ledetekster på G-EPJ-data, således at friteksten ”klart, nøjagtigt og uden forvanskning viser den fulde 
kliniske information fremsendt i meddelelsens G-EPJ elementer” [MedCom 2003e]. Ansvaret for, at 
informationerne i MedCom-delen og G-EPJ-delen er identiske, ligger på det afsendende system. I ACURE’s forslag 
peges der på den udfordring, som leverandørerne af G-EPJ-systemer står overfor, når de skal konstruere et 
udtrækssystem til forsendelse af sygehusbreve. Da informationen i en G-EPJ-journal er linket sammen på 
forskellige måder, er det nødvendigt, at brugeren udvælger de oplysninger, der skal kommunikeres. Der skal 
derfor laves skærmbilleder, hvor dette kan gøres – eventuelt på grundlag af et automatisk genereret forslag. 
Desuden skal det dokumenteres i det afsendende system, hvilken tekst der faktisk er sendt. En anden udfordring 
er, at der stort set ingen overensstemmelse er mellem felter i MedCom-delen og felter i G-EPJ-delen. Det skyldes 
grundlæggende forskelle i begrebsmodellerne – bl.a. at MedCom bygger på en kontaktbaseret model, medens G-
EPJ bygger på en forløbsbaseret. Tilsyneladende er ”pårørende” det eneste begreb, som direkte kan mappes 
mellem de to dele. 
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Det skal bemærkes, at både XML-skemaerne og syntaks- og kommunikationsreglerne for XML-sygehusbrevene 
stadig er under udarbejdelse, og at MedCom og Sundhedsstyrelsen arbejder videre på at gøre 
sygehusmeddelelserne G-EPJ-kompatible. 

EPJ-Observatoriets vurdering 

XML-EPJ-projektet er en omkostningseffektiv måde at genbruge de mange års erfaringer fra EDIFACT-baseret 
meddelelsesudvikling mellem primær og sekundærsektoren. MedCom har desuden anvendt værktøjerne fra OIO’s 
XML–projekt, således at de kommende sygehusbreve bliver OIO-kompatible. OIO-kompatibiliteten betyder, at man 
har anvendt de af OIO udarbejdede nøgledata og standarder for navngivning af elementnavne, som på sigt skal 
sikre en ensartet brug af XML-opbygningen i den offentlige sektor. Brug af OIO-værktøjerne letter genbrug af 
dataelementer og har derfor stimuleret til en harmonisering på tværs af MedCom-meddelelserne. 

Metoden til dokumentationen af meddelelserne samt den webbaserede konverter bliver en god støtte til 
leverandørerne, når de nye sygehusbreve bliver lagt ind. Sygehusbrevene bliver gennemgået i kliniske og 
tekniske grupper. Det er en fornuftig kvalitetssikring – selv om den ultimative kvalitetstest sker, når meddelelser-
ne kommer i drift.  

Opdelingen i de tre kommunikationspakker gør det muligt for amterne at tilmelde sig forskellige områder ud fra 
deres behov. Det synes dog som om, at amterne enten vælger at deltage i alle pakker eller at stå uden for 
projektet. Kun to amter har påtaget sig opgaven at være med i første bølge af udbredelsen af de tre pakker.  

MedComs kommunikationsundersøgelse har medført ny viden på området. Den kortlægger kommunikationsflowet 
opdelt på de forskellige områder, som kommunikationspakkerne dækker. Materialet i undersøgelsen er ikke 
særligt omfattende, men giver formentligt et godt billede af kommunikationsflowet.  

Undersøgelsen giver samtidigt mulighed for at vurdere effekten af pakkerne hver for sig, og den kliniske pakke og 
sygehuspakken diskuteres nærmere nedenfor. 

Det er åbenbart, at den kliniske pakke (dækkende laboratorium og røntgen) har et meget stort potentiale og 
dækker næsten 70% af kommunikationen. Systemleverandørerne har desuden erfaringer fra brug af EDIFACT-
meddelelser til almen praksis og kan derfor relativt uproblematisk omsætte disse til de tilsvarende XML-
meddelelser. 

Der er desuden ikke mange andre relevante muligheder for kommunikation mellem EPJ og laboratorium og 
røntgensystemer, dog kan DICOM og HL7 benyttes. Den kliniske pakke kan få ”konkurrence” fra leverandør-
specifikke (in-house) formater – specielt på laboratorieområdet.  

Den kliniske pakke synes således velfunderet, medens effekten af sygehuspakken kan diskuteres. Sygehuspakken 
skal understøtte udveksling af kliniske oplysninger mellem EPJ-systemer. Her er kommunikationen relativt lille, i 
hvert fald i den del der dækkes af sygehuspakken.  

MedComs XML-EPJ-projekt er baseret på ”messaging”, hvor man sender meddelelserne via et postkassesystem. 
Når det gælder den afdelingsinterne og sygehusinterne kommunikation, vil der være et ønske og krav om at 
koble systemerne tættere sammen, f.eks. med integration via middleware og fælles databaser. EPJ-Observatoriet 
har erfaret, at GEPKA-projekterne hurtigt udvikler sig i den retning. Desuden findes der en hel del papirbaseret 
kommunikation, som ikke umiddelbart kan indpasses i sygehuspakken, men som formentligt i væsentlig grad vil 
dækkes af de kommende EPJ-systemer. 

Når det gælder den tværamtslige kommunikation, og nogle tilfælde også den amtsinterne sygehus-
kommunikation, kan sygehuspakken  få ”konkurrence” fra SUP-formatet. Det er intentionen i SUP-projektet, at SUP 
skal dække områder, som overlapper med de områder, sygehuspakken dækker (se mere om SUP-projektet i afsnit 
4.3.3).  

MedCom påpeger korrekt, at der i en periode vil være nogle EPJ-systemer, som er G-EPJ-kompatible, mens andre 
ikke vil være det. Dette foreslås løst ved at gøre sygehusbrevene G-EPJ-kompatible. Det indebærer som nævnt, at 
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de nye sygehusbreve både får en MedCom-del og en G-EPJ-del i samme meddelelse. Reglerne omkring brugen af 
denne hybridmeddelelse, sådan som den er beskrevet i ACURE’s notat, medfører imidlertid en række problemer. 

Forslaget bygger på, at såfremt blot ét ikke-G-EPJ-system er involveret i kommunikationen, skal MedCom-delen 
benyttes. Dette er en nødvendig restriktion, da man ikke kan forvente, at ikke-G-EPJ-systemer kan håndtere 
forløbsbaserede, problemorienterede data fra et G-EPJ-system (de grønne pile i Figur 39). 

 

 

Figur 39  Systemer, der ikke er G-EPJ-kompatible, benytter MedCom-delen af XML-sygehusbrevene.  
Mellem G-EPJ-kompatible systemer kan G-EPJ-delen benyttes 

Det betyder samtidigt, at kun når både modtager- og afsendersystemet er G-EPJ-kompatibelt, kan G-EPJ-delen 
benyttes (den blå pil i Figur 39). Dette understreges af reglerne om, at G-EPJ-delen ikke er obligatorisk. Forslaget 
påpeger, at G-EPJ-elementet ”er valgfrit, så en modtager kan ikke forvente, at det er udfyldt. Yderligere kan det 
bemærkes, at en modtager ikke er forpligtiget til at læse det, selv hvis det er udfyldt”. Det betyder formentligt, at 
der skal laves bilaterale aftaler, hvis G-EPJ-delen skal benyttes på sikkert grundlag. 

Forslaget er også tænkt til systemer, som er delvist G-EPJ-kompatible, således at de både kan placere/læse data i 
MedCom-delen og G-EPJ-delen. Dette vil være omfattet af de samme udfordringer som de ”rene” løsninger – 
måske vil der i endnu større grad være behov for bilaterale aftaler. 

Det fremgår af regelsættet, at hvis G-EPJ-delen bruges, skal nøjagtig den samme information forefindes som 
fritekst i MedCom-delen. Som nævnt ovenfor, påhviler det dermed det afsendende G-EPJ-system at sikre, at data 
ikke forvanskes. Det er imidlertid forbundet med store problemer at lave en entydig mapning mellem MedComs 
meddelelser, som er kontaktbaserede, og den forløbsbaserede G-EPJ-model.  

I en G-EPJ-baseret journal kan en patient have flere forløbsdiagnoser under en indlæggelse – og et hierarki af 
diagnoser under disse. En intervention (”aktion”) kan være knyttet til en diagnose nede i hierarkiet. Det er derfor 
ikke muligt direkte at mappe disse felter til MedCom-delen. MedCom anvender f.eks. begreberne  
”aktionsdiagnose” og ”bidiagnose”, som ikke kendes i G-EPJ. Det kræver således, at en sundhedsfaglig bruger af 
systemet udpeger den mest passende diagnose til ”aktionsdiagnose”, ”bidiagnose” etc.  

Det betyder, at der er svært for brugeren at udpege data til de strukturerede felter i MedCom-delen. Endvidere er 
der er ingen metode eller vejledning til, hvordan der sikres konsistens mellem de strukturerede data i G-EPJ-delen 
og den frie tekst i MedCom delen, som data skal konverteres til. 

EPJ-Observatoriet foreslår, at man revurderer nytteværdien af den kombinerede MedCom/G-EPJ-løsning. 
Grundlaget for en revurdering er nye oplysninger fra MedComs kommunikationsundersøgelse, resultaterne af 
MedComs og Sundhedsstyrelsens kompatibilitetsanalyser samt en gennemgang af ACURE’s løsningsforslag. 
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OBS 19 Anbefaling 

Med den nye viden, der er fremkommet om meddelelsesrelateret kommunikationsflow på sygehuse, foreslås det, 
at nytteværdien af ”sygehuspakken” (kommunikation mellem sygehusafdelinger) revurderes  - dels i forhold til 
antallet af meddelelser, dels i forhold til nødvendig ekstra systemudvikling samt i forhold til de andre 
kommunikationsløsninger, som udvikles parallelt. 

 

En mulighed, der kan overvejes, er at tage G-EPJ-delen ud af MedCom-sygehusbrevene, og at Sundhedsstyrelsen 
arbejder videre med en separat meddelelse for G-EPJ-kommunikation. Da hybridløsningen skaber ekstra 
kompleksitet for leverandørerne af G-EPJ–systemer, er der også en risiko for, at dette kan forsinke fremdriften i 
MedComs kommunikationspakker.  

 

OBS 20 Anbefaling 

Ikke-G-EPJ-baserede systemer kan ikke benytte sygehusbrevenes G-EPJ-del. Hvis G-EPJ-baserede systemer vil 
benytte G-EPJ-delen, skal identiske data placeres i MedCom-delen. Dette kræver manuel mapning og ekstra 
funktionalitet i G-EPJ-systemerne. Mellem G-EPJ-baserede systemer kan Sundhedsstyrelsens format benyttes 
direkte.Det foreslås derfor, at G-EPJ-delen tages ud af MedCom-sygehusbrevene, således at der ikke skal anvendes 
ressourcer til at vedligeholde en hybridløsning. 

 

4.3.3. Standardiseret Udtræk af Patientdata - SUP-projektet  
 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede i december 2002 EPJ-Observatoriet om at foretage en vurdering af 
MedCom’s SUP-projekt. Resultatet af vurderingen er beskrevet i [Andersen et al. 2003]. EPJ-Observatoriet har 
tidligere beskæftiget sig med SUP-projektet i Vejle og Viborg amter. I EPJ-Observatoriets statusrapporter for 2001 
og 2002 er SUP-projektet omtalt. Dette afsnit bygger på de tidligere indsamlede oplysninger samt 
vurderingsrapporten fra 2003. 

Formål 

MedCom´s SUP-projekt har til formål at etablere mulighed for opslag (”pull”) via internettet i andre PAS- og EPJ-
systemer, såvel inden for eget amt som på tværs af amter. MedCom’s SUP-projekt indebærer, at der etableres 
udtræksprogrammer fra amtets/H:S’ PAS- og EPJ-systemer. Disse udtræk af patientdata overføres via en 
landsdækkende XML-standard til en SUP-database/browser, der gør det muligt at få adgang til at se udvalgte 
journaldata og patientoplysninger via en ganske almindelig internetbrowser. 

Der er således ikke lagt op til en egentlig dataintegration imellem forskellige EPJ- og PAS-systemer, men et 
dataudtræk til en fælles (regional) SUP-database, hvor indholdet kan ses af relevante brugere. Projektet skal 
understøtte indførelsen af EPJ-systemer på sygehusene ved at sikre, at informationer kan udveksles mellem 
eksisterende it-systemer på sygehuset og på tværs mellem amterne. For at kunne opnå adgang til patientdata 
kræves, som ved andre it-systemer, at brugeren er tildelt et "password". 

På grund af det standardiserede udtræksformat er det endvidere muligt at foretage dataanalyser på alle 
strukturerede data på tværs af de patientjournaler, der er lagret i en SUP-database. Der tages således hensyn til, 
at amterne er på forskellige stadier med hensyn til at indføre EPJ. 
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Figur 40  Illustration af SUP-metoden 

EPJ-Observatoriets vurdering af SUP-projektets formål 

MedCom’s SUP-projekt er til dato i planlægninsgfasen, og der er i sagens natur derfor ikke tale om, at EPJ-
Observatoriet har gennemført en evaluering af et egentligt SUP-system, som er sat i drift. Vurderingsgrundlaget er 
derfor ikke lagt an på en ”hands-on-vurdering” af en SUP-browser med adgang til en SUP-database, endsige en 
konkret sammenligning af en journalpræsentation via en SUP-browser og det dataforsendende EPJ/PAS-systems 
tilsvarende journalpræsentation. Tilgangen i vurderingen har primært baseret sig på eksisterende dokumenter, 
som er tilgængelige via MedCom.  

Vurderingsgrundlaget er derfor mangelfuldt med henblik på at kunne tilvejebringe en præcis afdækning af de 
kliniske anvendelsesmuligheder og -begrænsninger af SUP.  På den anden side skønner EPJ-Observatoriet, at det 
foreliggende SUP-materiale er fyldestgørende til en overordnet vurdering af, om MedComs SUP-projekt vil kunne 
indfri sine målsætninger.   

Transformationskæden fra data i et EPJ/PAS-system til journaldata vises for en bruger via en SUP-browser, som er 
sammensat af en række trin (se Figur 40), som hver især rummer risiko for fejl og uhensigtsmæssigheder: 

1. det tilgrundliggende EPJ/PAS-system indeholder invalide/mangelfulde data 

2. SUP-metoden kan være mangelfuld i den forstand, at den bagvedliggende begrebsmodel samt de 
tilhørende regler og specifikationer ikke er fyldestgørende i en klinisk logisk forstand (dvs. at modellens 
evne til at repræsentere den kliniske, formålsbestemte virkelighed kan være for begrænset) 

3. SUP-udtræksprogrammet er fejlagtigt konstrueret, således at den konkrete mapning fra dataelementer i 
det tilgrundliggende EPJ/PAS-system til den XML-fil, der rummer SUP-dataudtrækket, er behæftet med 
fejl 

4. SUP-XML-filen kan udpakkes forkert af SUP-databasen 

5. SUP-browserens visning af data og funktionalitet kan være uhensigtsmæssig for de kliniske brugere 

6. de teknologiske aspekter ved de anvendte platforme (f.eks. svartider og sikkerhed) 

Hvis der konstateres fejl og uhensigtsmæssigheder i SUP-browseren, kan dette henføres til en eller flere af de 
ovenstående anførte trin. Alle ovenstående punkter bør analyseres systematisk, når SUP-systemet evalueres 
klinisk, og der er fundet fejl eller uhensigtsmæssigheder.  
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På Kolding og Horsens sygehuse har man som en del af SUP-projektet i Vejle publiceret 2 evalueringsrapporter 
[Vejle Amt 2002] og [Vejle Amt 2003]. Det skal bemærkes, at pilotprojektet på Horsens og Kolding sygehuse ikke 
er en del af MedCom’s SUP-projekt. Projektet har været en del af SUP-pilotprojektet i Vejle og Viborg amter, som 
har dannet grundlag for MedCom’s SUP-projekt. 

Resultatet fra SUP-pilotprojektet på Horsens og Kolding sygehuse viser, at visning af patientdata ved hjælp af en 
SUP-browser opleves at være relevant af SUP-pilotprojekternes klinikere. Der er et klart behov for elektronisk 
journaldatakommunikation imellem de involverede sygehusafdelinger i pilotprojekterne. SUP-metoden fungerer 
tilsyneladende hensigtsmæssigt, således at relevante data fra forskellige EPJ/PAS-systemer overføres til den 
regionale SUP-database, hvorved andre sygehusafdelinger via SUP-browseren får adgang til relevante journaldata. 
Det fremgår af baggrundsmaterialet, at de overførte journaldata ikke altid er komplette, men at de data, der vises 
i SUP-browseren, opfattes af klinikerne som relevante og dermed brugbare. Det er p.t. ikke systematisk undersøgt 
og dokumenteret, hvorledes de ovenstående 6 trin fungerer. Det må dog på det foreliggende grundlag vurderes, 
at der ikke forekommer alvorlige fejl eller mangler i SUP-metoden i henhold til de målsætninger og 
begrænsninger, SUP-projektet har opstillet. 

Samtidigt oplever brugerne af SUP-browseren i en række tilfælde, at der er mangelfulde ”referencer” imellem 
forskellige hændelsestyper i et patientforløb, f.eks. rekvisition og prøvesvar. Overblikket kan således 
vanskeliggøres ved visningen i SUP-browseren. Dette kan være en konsekvens af den relativt enkle 
begrebsmodel, der anvendes i SUP-metoden.  

På det foreliggende materiale er det ikke muligt at vurdere, om der er tale om logiske begrænsninger i SUP’s 
begrebsmodel eller om de anvendte EPJ/PAS-systemer ikke i tilstrækkelig grad udnytter mulighederne i SUP-
specifikationerne. 

En anden ulempe er, at SUP-browseren er et ”fremmed” system i forhold til det lokalt anvendte EPJ-system. Det 
betyder, at en klinisk EPJ-bruger i arbejdet med én journal må veksle imellem SUP-browseren, når vedkommende 
ønsker at se journaldata, der er genereret uden for afdelingen, og efterfølgende vende tilbage til det lokale EPJ-
system, når der skal indtastes nye data. På længere sigt vil dette næppe være acceptabelt.  

Samlet set er det EPJ-Observatoriets vurdering, at SUP har demonstreret sin anvendelighed og relevans for de 
udvalgte kliniske områder, dog med den bemærkning, at de udvalgte områder næppe er klinisk repræsentative. 
F.eks. må det antages, at komplicerede, langvarige patientforløb vil være vanskelige at få overblik over i en SUP-
browser. Der er påvist mangler i SUP-systemet, men de fleste af disse kan sandsynligvis udbedres uden ændringer 
i SUP’s begrebsmodel og tilhørende specifikationer og regler. En stor ulempe vil antageligvis være, at brugerne 
ikke vil opleve et lokalt fuldt integreret EPJ-miljø, men må veksle imellem SUP-browseren og det lokale EPJ-
system. Til gengæld vil MedComs SUP-projekt tilvejebringe en pragmatisk løsning til at vise journaldata på tværs 
af forskellige EPJ/PAS-systemer i sundhedsvæsenet.  

EPJ-Observatoriets vurdering af SUP-metoden for de kommende 3 år 

Som nævnt tidligere, er det vigtigt at bemærke, at formålet med MedCom’s SUP-projekt drejer sig om udtræk af 
data og ikke udveksling og dataintegration mellem to forskellige EPJ-systemer. MedCom’s SUP-projekt har derfor 
et andet formål end Sundhedsstyrelsens G-EPJ, som definerer de data og relationer, som skal kunne udveksles 
mellem kommende EPJ-systemer. 

Udtræk af data fra forskellige EPJ-systemer til en fælles (regional) database er en langt mere enkel proces og 
langt mindre ressourcekrævende, end hvis data skal integreres. De data, som trækkes ud til en SUP-database, kan 
vises og i mange tilfælde give mening i den kliniske proces, også selvom struktur, format og indhold for dataene 
ikke er aftalt parterne imellem. Hvis man anvender de samme data til integration, og altså ønsker at genbruge 
data fra ét EPJ-system i et andet EPJ-system, f.eks. til algoritmer eller grafiske fremstillinger, skal dataene være 
baseret på meget præcise beskrivelser og definitioner. Disse beskrivelser og definitioner er i dag kun udarbejdet 
for en meget lille del af et EPJ-system, og det videre arbejde er netop formålet med Sundhedsstyrelsens G-EPJ-
projekt. 
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Erfaringerne fra andre standardiseringsprojekter, hvor data skal integreres (bl.a. MedCom-projektet), viser, at 
processen med at fastlægge beskrivelser, sammenhænge og definitioner for de data, som skal integreres, er et 
stort arbejde, som tager tid, og som skal baseres på konsensusaftaler og praktisk afprøvning. MedCom’s SUP-
projekt er en pragmatisk løsning på regionalt niveau. Der kan identificeres følgende fordele: 

• klinikerne kan inden for en overskuelig fremtid og med anvendelse af moderate ressourcer få et 
værktøj, hvor data fra forskellige proprietære EPJ-systemer kan vises. Visning og sammenstilling af de 
data, som er lagret i forskellige EPJ-systemer, vurderes som et væsentligt fremskridt og tåler ingen 
sammenligning med slet ikke at kunne se patientens data 

• den umiddelbart største fordel ved MedCom’s SUP-projekt er, at man ”hurtigt” kan få et overblik over de 
data, som findes i de EPJ-systemer, som er i drift. Ved en løbende og systematisk gennemgang vil data i 
de regionale SUP-databaser være med til at danne det nødvendige grundlag for Sundhedsstyrelsens 
videre arbejde med at udfylde G-EPJ 

• alle amter og sygehuse er i dag ikke på det samme it-niveau. MedCom’s SUP-projekt vil netop være en 
løsning, hvor man i en periode kan bibeholde allerede indkøbte systemer og dermed gøre brug af 
allerede afholdte investeringer. Med tiden vil de kliniske områder fastlægges i G-EPJ og danne baggrund 
for en opgradering eller total udskiftning af de etablerede EPJ-systemer. Det betyder, at de amter og 
sygehuse, som endnu ikke har etableret EPJ-løsninger, ikke behøver at vente på en udgave af G-EPJ, som 
dækker alle områder og er afprøvet 

Der er en risiko for, at man med anvendelse af MedCom’s SUP-projekt opbygger et system, som fastlåser de 
nuværende arbejdsgange. Denne antagelse er begrundet i, at man i princippet for hurtigt etablerer en 
landsdækkende løsning, som ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet. Når man indfører it-systemer, skal man have 
for øje, at man altid berører organisationen og de tilhørende arbejdsgange. Effekterne og ændringerne bør 
planlægges i takt med, at it-systemet udbredes. 

Med MedCom’s SUP-projekt kan man, som tidligere anført, komme hurtigt i gang med at udtrække og 
sammenstille data. Efterhånden som data bliver tilgængelige fra de forskellige EPJ-systemer, vil der sikkert opstå 
et behov for en standardisering og et minimumskrav til de data og relationer, som trækkes, for at dataene kan 
bruges effektivt i patientbehandlingen. Nogle EPJ-systemer vil ikke kunne indfri disse krav, da de ønskede data 
eller relationer ikke findes i systemet. Et ønske og en beslutning om at standardisere data og tilhørende relationer 
vil derfor, som i alle andre standardiseringsprojekter, betyde ændringer i alle de berørte systemer med 
økonomiske konsekvenser til følge. 

Det er EPJ-Observatoriets vurdering, at MedCom’s SUP-projekt vil fremme EPJ-udviklingen og -implementeringen. 

MedCom’s SUP-projekt og Sundhedsstyrelsens G-EPJ-projekt har forskellige formål og vil kunne komplementere 
hinanden. MedCom’s SUP-projekt tager udgangspunkt i det, der allerede er kørende og sat i drift, medens 
Sundhedsstyrelsens G-EPJ har det længere sigte at etablere en national referenceramme for fremtidens EPJ-
systemer. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, H:S og amterne har indgået en aftale om at ville følge G-EPJ. EPJ-Observatoriet 
kan konstatere, at sygehusejerne er i gang med at implementere aftalen, hvilket betyder, at der med tiden vil 
blive indført G-EPJ-kompatible EPJ-systemer på de danske sygehuse.  

Selv om man i Danmark har arbejdet med EPJ-systemer på nogle sygehuse i de sidste 10-15 år, eksisterer der ikke 
en klar beskrivelse af funktionalitet og de data, som et EPJ-system skal indeholde. Det betyder også, at det ikke er 
fastlagt, hvilke data der skal integreres, og hvilke data man kan ”nøjes” med at udtrække og vise i en browser. 
EPJ-Observatoriet vurderer, at MedComs SUP-projekt vil være med til at fastlægge disse grænser. I starten vil alle 
data fra de nuværende EPJ-systemer blive trukket ud til regionale SUP-databaser. Det forventes, at klinikerne vil 
stille krav om en øget funktionalitet, som kan løses ved at udbygge funktionaliteten i SUP-browserne eller at 
integrere udvalgte data. I givet fald vil det betyde, at MedCom-SUP-projektet i starten medtager alle nuværende 
data. Med tiden vil brugen af udvalgte data blive standardiseret i G-EPJ, og funktionaliteten overtages af G-EPJ-
systemer. Disse data vil herefter blive sendt direkte fra et EPJ-system til et andet EPJ-system. Samtidigt vil alle 
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data udtrækkes og lagres i SUP-databaser, men klinikerne vil på grund af bedre funktionalitet i EPJ-systemet ikke 
bruge SUP-databasen i disse tilfælde. 

EPJ-Observatoriets vurdering af hensigtsmæssigheden for amterne ved at deltage i SUP-projektet 

Målet i den Nationale IT-strategi 2003-2007 er, at EPJ-implementeringen baseret på fælles standarder vil være 
afsluttet 31.12.2005. Der er imidlertid mange ting, der tyder på, at udviklingen vil forsætte i adskillige år efter 
denne dato.  

Anvendelsen af SUP fremover vil også være afhængig af udviklingstakten af G-EPJ og eventuelt videreudviklingen 
af SUP-metoden. EPJ-Observatoriet har opstillet to scenarier. Det første scenario forudsætter, at SUP og G-EPJ ikke 
er kompatible og ikke bliver det. Det andet scenario forudsætter, at de migrerer mod at blive kompatible.  

MedComs SUP-projekt stiler som nævnt imod at give mulighed for visning af data fra forskellige EPJ/PAS-
systemer, uden at der sker en tæt integration mellem systemerne. Formålet med G-EPJ er bredere end det 
ovennævnte, og informationsmodellen i G-EPJ er derfor mere kompleks end i SUP. G-EPJ indeholder desuden en 
række obligatoriske sammenknytninger mellem data (relationer) og diagnose og interventionshierarkier, som ikke 
kræves i SUP.  

 

Scenarie 1: 

SUP forbliver stort set uændret i sin struktur, dvs. at en række dataelementer kan mappes fra et G-EPJ-baseret 
system til SUP-strukturen. Der vil dog være G-EPJ-begreber/relationer, som vanskeligt kan repræsenteres i SUP. 

SUP’s funktionalitet vil stadig efterspørges, idet der i perioden forsat vil være behov for at se data fra forskellige 
systemer. Ikke-G-EPJ-kompatible systemer vil kunne bruge SUP som tidligere. G-EPJ-baserede systemer vil også 
kunne benytte SUP, men ikke alle begreber/relationer vil kunne repræsenteres. Det er dog ikke sikkert, at 
forskellen har klinisk betydning. 

I takt med at flere og flere systemer bliver G-EPJ-kompatible, vil leverandørerne formentligt foretrække, at al 
kommunikation bliver baseret på samme begrebsmodel – både når det gælder udtræk til SUP, ”opslag” fra andre 
systemer, (MedCom-) meddelelser, udtræk til indberetning etc. 

Under forudsætning af at SUP og G-EPJ ikke er kompatible, vil anvendelsen af SUP formentligt falde i takt med, at 
udbredelsen af G-EPJ baserede systemer stiger. 

 

Scenarie 2: 

SUP ændrer gradvist sin struktur i takt med, at G-EPJ-baserede systemer får udbredelse, og at behovet for G-EPJ-
kompatible udtrækssystemer dermed stiger. Efter en periode vil SUP og G-EPJ være kompatible. G-EPJ-kompatible 
systemer vil desuden kunne søge i hinandens systemer, idet begrebsstrukturen er ens (såkaldte ”shared records”). 
Den nødvendige dynamiske indeksfunktion, som i SUP, samt tekniske og sikkerhedsmæssige forudsætninger er på 
plads. 

 

G-EPJ-baserede systemer vil kunne benytte SUP, og alle begreber/relationer vil kunne repræsenteres. Ikke-G-EPJ-
kompatible systemer vil i princippet kunne bruge udtræksfunktionen, men ikke alle begreber/relationer, som 
kræves i G-EPJ, vil kunne leveres af EPJ-systemet. Man må konkret vurdere, om dette har betydning for den 
kliniske anvendelighed.  

En G-EPJ-kompatibel database vil kunne danne grundlag for et dynamisk (regionalt/nationalt) patientindeks. Et 
sådant indeks vil ikke indeholde selve journalinformationen, men ”pegepinde” (links) til den originale information. 
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Dette vil kunne bruges, når G-EPJ-kompatible systemer skal søge i hinandens systemer (”shared records”) (se 
Figur 41). 
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Figur 41  Scenarie 2, SUP er G-EPJ-kompatibel 

Under forudsætning af at SUP og G-EPJ er kompatible, vil SUP-metoden formentligt fortsætte med at blive 
anvendt. SUP giver mulighed for, at amterne gradvist kan migrere til G-EPJ, efterhånden som den defineres i 
detaljer.   

EPJ-Observatoriet vurderer, at scenario 2 er det mest hensigtsmæssige at styre imod. Markedskræfterne vil være 
med til at regulere migrationshastigheden – SUP kan ændres i den takt, amterne efterspørger det. Desuden vil 
mapningsbehovet mellem SUP og G-EPJ være aftagende i scenario 2.  Da der ikke er en én-til-én korrespondance 
mellem alle elementer/relationer i systemerne, skal der tages stilling til, hvordan man sammenstiller information 
fra forskellige systemer. Der vil således stadigt være et behov for mapning til ikke-G-EPJ-kompatible systemer. 

Scenario 2 fordrer, at amterne og de centrale sundhedsmyndigheder styrer migrationen ved at stimulere 
harmoniseringen mellem modellerne. 

I begge scenarier – men specielt i scenario 2 – vil der være behov for at sikre vidensoverførsel mellem SUP og G-
EPJ. Begge projekter har behov for at fastlægge og harmonisere datadefinitioner, attributter og deres værdisæt. I 
den sammenhæng kan det være nyttigt med nøje kendskab til de dataelementer, der faktisk benyttes i den 
danske sundhedssektor. 

I forbindelse med en SUP-migration vil det være nyttigt at prioritere de relationer, som er obligatoriske i G-EPJ. 
Disse relationer skal jo kunne leveres af EPJ-systemerne. På den måde kan der stilles stigende krav til EPJ-
systemerne baseret på kliniske behov til SUP-funktionen. 
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Både SUP og G-EPJ har behov for at fastlægge hvilke data, relationer og kontekstdata, der skal stilles til rådighed 
eller udveksles i en konkret klinisk (eller administrativ) sammenhæng. 

EPJ-Observatoriet vurderer, at nytteværdien ved amternes deltagelse i MedCom’s SUP-projekt vil være størst, 
såfremt man sikrer en harmonisering mellem SUP og  G-EPJ. 

Dog skal man være opmærksom på, at man tilfører tilstrækkelige kvalificerede it-ressourcer på sygehusene til 
varetagelse af begge projekter. 

EPJ-Observatoriets samlede vurdering af MedComs SUP-projekt 

Det er EPJ-Observatoriets overordnede vurdering, at MedComs SUP-projekt vil være et vigtigt projekt i EPJ-
udviklingen i de kommende år – indtil alle systemer er fuldt baseret på G-EPJ. SUP vil med sin pragmatiske tilgang 
hurtigt kunne etableres med brug af forholdsmæssigt beskedne ressourcer. Etableringen af en række amtslige 
SUP-databaser, hvor der er lagret udtræk af data fra alle EPJ-systemer i Danmark, vil betyde, at patienternes 
information hurtigt bliver tilgængelig og kan bruges i den videre behandling.  

Det er EPJ-Observatoriets vurdering, at sygehusejerne er i gang med at effektuere aftalen om at følge G-EPJ, og at 
der derfor inden for få år bliver implementeret EPJ-moduler på de danske sygehuse, som følger specifikationerne i 
G-EPJ. Når alle data i et EPJ-system efterfølgende trækkes ud til en SUP-database, vil dataindholdet - og eventuelt 
også relationerne - være som specificeret i G-EPJ. Såfremt SUP-modellen af en eller anden årsag ikke kan modtage 
og lagre dataene i den korrekte sammenhæng, forventes det, at der foretages en justering af SUP-modellen. 
Dette betyder, at SUP-modellen med tiden vil blive G-EPJ-kompatibel. For at sikre denne udvikling kræves det, at 
der løbende laves mapningsanalyser på de data, som fastlægges i G-EPJ, så man på forkant kan afdække, hvordan 
dataene vil blive repræsenteret i SUP-modellen. 

4.3.4. Udveksling af medicinoplysninger – LevMed-projektet  

Gennem mange år har der været fokus på kvalitet i sundhedsydelserne, og der har været igangsat mange 
aktiviteter over hele landet. Et af områderne, som mange har beskæftiget sig med, er medicineringsprocessen, 
blandt andet på grund af de store udgifter, der forbundet hermed. Hertil kommer, at man i flere studier har påvist, 
at der i gennemsnit forekommer en medicineringsfejl pr. patient pr. dag [Frostholm et al. 2002]. 

Sundhedsstyrelsen har også gennem flere år arbejdet med medicinering i forbindelse med G-EPJ. Medicinering er 
fortsat et af de områder, som er fuldt modelleret i G-EPJ-beskrivelsen med angivelse af præcise definitioner på det 
dataindhold, som skal kunne udveksles mellem G-EPJ-baserede systemer. Sundhedsstyrelsens specifikationer for 
udveksling af medicinering stiller præcise krav til et (minimums-) sæt af data, som skal registreres, når man 
ordinerer og udleverer medicin på et sygehus. 

I 2001 gennemførte Sundhedsstyrelsen ”Aftestning af Begrebsmodel for grundstruktur i EPJ, A-B-E-projektet” 
[Sundhedstyrelsen 2002], som havde til formål at afprøve problemorienteret dokumentation og XML som 
syntaktisk grundlag for udveksling af informationer mellem EPJ-systemer. Resultaterne fra projektet var positive, 
idet det viste sig, at klinikerne kunne dokumentere problemorienteret, samt at XML-syntaksen er anvendelig som 
kommunikationsstandard mellem EPJ-systemer.  

Grundlag 

I begyndelsen af 2003 tog V-CHI’s leverandørforum initiativ til at igangsætte et projekt til at teste G-EPJ som 
udvekslingsformat for medicineringsområdet (akronym LevMed). Den første del af projektet var at udarbejde en 
projektbeskrivelse til at fastlægge projektets omfang. Projektet skulle verificere Sundhedsstyrelsens 
udvekslingsformat for medicinoplysninger. LevMed-projektet blev igangsat i marts-april 2003 og afrapporteringen 
og evalueringen blev gennemført i september 2003. 
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LevMed-projektet var finansieret af Sundhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningen med 4,0 mill. kroner. I projektet 
deltog følgende leverandører: 

 

Leverandør rolle i LevMed 

Cap Gemini projektleder 

CSC Scandihealth EPJ-leverandør 

WM-data EPJ-leverandør 

TietoEnator EPJ-leverandør 

B-DATA EPJ-leverandør 

ACURE EPJ-leverandør 

IBM EPJ-leverandør 

Systematic EPJ-leverandør 

Tabel 12 Deltagere i LevMed-projektet 

Formål 

De overordnede mål for LevMed-projektet var: 

• at teste G-EPJ som grundlag for udveksling af medicinoplysninger 

• at teste, om det har klinisk værdi at udveksle medicinoplysninger efter ”Sundhedsstyrelsens 
specifikation for kommunikation af oplysninger om medicinordinationer og administration af medicin – 
Version 1.0” i forhold til papirbaseret information 

• at teste XML-skema-version 1.0 november 2001 [Sundhedsstyrelsen 2001b] for at få det verificeret og 
opdateret, således det kan anvendes som udvekslingsformat. Der skete løbende ændringer til 
referencedokumenterne. Sundhedsstyrelsens XML-skema opdateres p.t. i henhold til InfoStrukturbasens 
standarder [InfoStrukturBasen 2003]. 

• at teste udveksling af medicinoplysninger fra flere leverandører, således det blev sikret, at udvekslingen 
kunne ske til flere systemer 

Specifikke projektmål var: 

• at testen blev formuleret som en dobbelt kildefortegnelse i to formater, it & papir, hvorefter der blev 
foretaget en konkret sammenligning. Var det elektroniske og det nedskrevne overensstemmende, var 
succeskriteriet opfyldt. Denne måling skulle foretages pr. valgt eksempel. Det burde fremgå af testen, at 
det var muligt at præsentere data fra XML-skemaet i en medicinmodulbrugergrænseflade 

• at den enkelte test skulle kunne udtrykkes i det fælles XML-skema  

• at det blev sikret, at antallet af alle patientens ordinationer + det seneste døgns administrationer var til 
stede 

• at afdække anvendeligheden af de overførte medicinoplysninger inden for det kliniske domæne, hvor 
det klinisk blev vurderet, om en patientbehandling kunne fortsætte på baggrund af de overførte 
oplysninger 

Afgrænsning af projektet 

I den tekniske og kliniske evaluering valgte man at tage udgangspunkt i de 13 eksempler fra A-B-E-projektet og 
det efter A-B-E-projektet udarbejdede XML-skema. På grund af den komprimerede tidsplan (marts-august 2003) 
var der udvalgt 7 eksempler, som skulle gennemføres i LevMed-projektet: 
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• eksempel 1 – engangsordination 

• eksempel 2 – pn-ordination med begrænsning af dosisantal pr. døgn  

• eksempel 4 – pn-ordination, infusion 

• eksempel 5 – fast medicin uden planlagt slutdato 

• eksempel 6 – fast medicin med planlagt slutdato 

• eksempel 8 – fast medicin med støddoser, infusion 

• eksempel 13 – behandling med væsker og salte 

For at minimere antallet af timer i projektet, fandt man det hensigtsmæssigt at lade leverandørerne danne par, 
hvor hvert par samarbejdede som én leverandør i projektet (se Figur 42). 

 

 

Figur 42 Udveksling af XML-dokumenter med medicindata sker via en FTP-server 

Der blev i projektet lavet følgende afgrænsninger: 

• brugergrænseflader blev ikke behandlet i LevMed-projektet 

• udvekslingen af medicinoplysninger omhandlede alene udveksling mellem sygehuse 

• det var de 7 nævnte eksempler fra A-B-E-projektet, som blev testet i LevMed-projektet 

• i testen var CAVE-oplysningerne ikke med, da XML-skemaet for medicinoplysninger ikke indeholdte 
CAVE-oplysninger 

• kun det seneste døgns administrationer var med som historiske data 

• præsentationen af de XML-transformerede data var den enkelte leverandørs ansvar 

• LevMed-projektet testede ikke sikkerhed (adgangskontrol, kryptering etc.) – projektet testede alene om 
udveksling kunne finde sted 
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Under projektforløbet blev der truffet beslutning om yderligere afgrænsninger: 

• modellen kunne ikke håndtere skæve medicineringer. Disse skulle specificeres som enkelt-
medicineringer.  Disse kunne efterfølgende kædes sammen ved hjælp af ”søskende-relationen” med 
henblik på at bevare den kliniske sammenhæng 

• indikation er ikke med i XML-skemaet – det blev håndteret andetsteds. Indikation – altså sammen-
hængen mellem en medicamentel behandling og den tilstand, den retter sig imod – var obligatorisk i 
den samlede G-EPJ 

• DRUG ID var ikke med, da G-EPJ ikke stiller krav om dette, eftersom DRUG ID ikke kan få en entydig 
identifikation 

Figur 42 viser princippet for udveksling af de 7 XML-testeksempler mellem de forskellige leverandører.  Alle 
leverandørerne udarbejdede de 7 testeksempler og uploadede dem til FTP-serveren. Tilsvarende downloadede 
alle leverandører de 7 testeksempler fra de øvrige deltagende leverandører. 

Evaluering af LevMed-projektet 

LevMed-projektet har som en del af opgaven også udarbejdet en evaluering, som er beskrevet i 
[Sundhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningen 2003]. 

LevMed-projektets overordnede konklusion er, at resultatet af den kliniske test stort set er positivt. Man er via 
projektet nået et stort skridt på vejen til at have den nødvendige viden for, at udveksling af 
medicineringsoplysninger kan finde sted, så de modtagende klinikere kan anvende de udvekslede oplysninger. 

Resultaterne fra den kliniske test indeholdte dog en række problemstillinger, som blev grupperet inden for 
følgende områder: 

• problemstillinger som følge af projektets afgrænsning 

• semantiske problemstillinger 

• modelrelaterede problemstillinger 

• problemstillinger i relation til det genererede XML-udtræk 

Problemstillinger som følge af projektets afgrænsning: En ikke uvæsentlig del af en information i en journal er den 
kliniske kontekst. For at imødegå afgræsningen om udeladelse af indikatorer og medicinrelaterede journalnotater, 
havde man i projektet udarbejdet såkaldte ”storyboards”. Klinikerne havde set det som et stort informationstab, 
hvis den fulde historik ikke var tilgængelig. I praksis betød det, at klinikerne ikke kunne se, hvornår en given 
medicinering var igangsat, eller hvad der var gået forud. Klinikerne forslog at have hele historikken tilgængelig og 
så selv beslutte, hvad der skulle vises. 

Semantiske problemstillinger: Det er vigtigt, at oplysninger, som modtages fra et andet system, ikke må  kunne 
fortolkes på en anden måde, end det var hensigten hos afsenderen. Klinikerne i projektet vurderede, at en række 
kontekstafhængige oplysninger ikke var relevante at overføre (dokumenteret af, rolle, udførende enhed m.fl.). 
Rapporten identificerede desuden en række spørgsmål for tolkning af begreber i relation til ordination, 
medicinklassifikation, manglende viden om G-EP og datoer. 

Modelrelaterede problemstillinger: I projektet identificerede man, at der manglede mulighed for at håndtere 
”skæve” ordinationer (1 tablet morgen og middag, og ikke 2 tabletter morgen) i relation til modellen. Desuden 
blev der påpeget en manglende dokumentation for håndtering af receptbegrebet. På feltniveau fandt man, at der 
manglede mulighed for at angive en anbefalet dosishastighed for en ”variabel medicinering”. 

Problemstillinger i relation til det genererede XML-udtræk: Ved testen blev der blevet registreret konkrete fejl ved 
overførslen af data. I nogle tilfælde var tidsstemplingerne ikke realistiske i forhold til ”storyboardet”. I nogle EPJ-
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systemer var der ikke fuld overensstemmelse med ”storybordet”, hvilket kunne henføres til begrænsninger i 
applikationen. 

Ligeledes konkluderer LevMed-projektet, at den tekniske test generelt blev gennemført med data, som blev 
gengivet korrekt i XML-udtrækket. Dog var der forskelle på styrkeangivelserne på de medicinske præparater, 
således at forstå, at styrkeangivelsen ikke var medtaget i alle XML-udtrækkene fra de forskellige EPJ-systemer – 
dette forhold vil kunne løses ved en obligatorisk anvendelse af DRUG ID. 

Under projektforløbet fremkom der en række forslag til ændringer af XML-skemaet (bl.a. længde af fritekst, nye 
klasser til brug ved kommunikation, entydig identifikation af medicinpræparater, tjek af skemaet i henhold til 
OIO’s XML-kogebog). 

EPJ-Observatoriets vurdering af LevMed-projektet 

I A-B-E-projektet var der kun involveret én leverandør i testen af udveksling af medicinoplysninger. I LevMed-
projektet var der involveret 7 leverandører af EPJ–systemer, og projektet kan derfor bidrage væsentligt med 
konkrete erfaringer om at implementere og anvende Sundhedsstyrelsens G-EPJ-specifikationer for medicinering. 
Erfaringerne kan umiddelbart anvendes til at videreføre tilsvarende igangværende og fremtidige G-EPJ-tiltag. 
Projektet vil desuden bidrage til at konkretisere G-EPJ’s anvendelighed både teknisk og klinisk. 

 

OBS 21 Vurdering 

LevMed-projektet involverede 7 EPJ-leverandører og projektet bidrog positivt med konkrete erfaringer om at 
implementere og anvende Sundhedsstyrelsens G-EPJ-specifikationer for medicinering. 

 

I LevMed-projektet blev der, udover den tekniske udveksling, også udført en klinisk validering. Hver leverandør 
deltog med en klinisk gruppe, der validerede om oplysningerne, som blev udvekslet, var tilstrækkelige. I projektet 
var der udarbejdet fælles retningslinjer for den kliniske evaluering. 

Som beskrevet ovenfor, var LevMed-projektet afgrænset. En af afgrænsningerne var, at brugergrænsefladen ikke 
var medtaget i projektet, hvilket betyder, idet man fokuserede på selve udvekslingsformatet. Det er EPJ-
Observatoriets vurdering, at en udvekslingstest også skal omfatte en kontrol af, om data håndteres korrekt, når de 
modtages i et andet EPJ-system.  Denne test må ikke forveksles eller sammenlignes med en usability test, hvor 
der fokuseres på at få et brugervenligt og intuitivt system.  Når man skal kontrollere, om data udveksles korrekt, 
er det ikke nok at se på udvekslingsformatet, man skal også se, om data håndteres korrekt, når de modtages i et 
andet EPJ-system. Alle data, som modtages, skal tjekkes for, om de er uforvanskede og er placeret semantisk 
korrekt, så den samlede information har den samme kliniske betydning som i afsendersystemet. 

 

OBS 22 Anbefalinger 

Det er EPJ-Observatoriets vurdering, at en udvekslingstest også skal omfatte en kontrol af, om data håndteres 
korrekt, når de modtages i et andet EPJ-system. Alle data, som modtages, skal tjekkes for, om de er ufor-
vanskede og er placeret semantisk korrekt, så den samlede information har den samme kliniske betydning som 
i afsendersystemet. 

 

Når man i LevMed-projektet udelod denne test, kan det skyldes, at man naturligvis ikke kunne lave alt inden for 
de rammer, som blev stillet til rådighed. En anden faktor er, at i et leverandørsamarbejde, som fokuserer på den 
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samme funktionalitet (medicinering), vil leverandørerne i høj grad konkurrere på brugervenligheden og designet 
af skærmbillederne, og man har ikke ønsket at lade denne parameter indgå i samarbejdet. 

Som tidligere nævnt har leverandørerne testet udvekslingen af medicinoplysninger ved at uploade nogle 
testeksempler i XML-format til en FTP-server. Når det er gjort, er det relativt nemt at teste, om de enkelte XML-
dokumenter overholder Sundhedsstyrelsens specifikationer, idet XML-dokumenterne kan tjekkes automatisk af et 
XML-skema.  

Selv om LevMed-projektet har demonstreret, at man kan udveksle medicinoplysninger, er det ikke ensbetydende 
med, at de enkelte leverandørers EPJ-systemer har funktionalitet og underliggende databaser, som følger G-EPJ og 
specifikationerne for medicinering. Det skal retfærdigvis samtidig nævnes, at dette heller ikke var en del af 
LevMed-projektet, men mere et udtryk for, at der fortsat er et stykke arbejde (udvikling og test), før man kan 
udbrede løsningerne massivt. Det er EPJ-Observatoriets vurdering, at sponsoratet fra Sundhedsstyrelsen og 
Amtsrådsforeningen ville have givet mere nytteværdi, såfremt man også havde inkluderet nogle af 
leverandørernes slutbrugere i LevMed-projektet. For at sikre at investeringen og nytteværdien overføres fra et 
testudviklingsprojekt til løsninger, der fungerer i en større sammenhæng, kunne man have stillet et krav om, at 
EPJ-systemerne eller medicinmodulerne i løbet af en aftalt periode skulle gå i daglig drift. 

Fremtidens EPJ-løsninger på et sygehus vil i mange tilfælde blive baseret på et multileverandørsamarbejde, hvor 
hver af leverandørerne har forskellige roller og leverancer (infrastruktur, integrationsplatform, kommunikation, 
notatmodul, medicinmodul etc). LevMed-projektet har demonstreret, at det er muligt at etablere et leverandør-
samarbejde på tværs af virksomhedskulturer og konkurrence. Leverandørgruppen udtaler samstemmende, at den 
væsentligste grund til, at samarbejdet har fungeret uproblematisk, er, at den arbejdende gruppe har været 
sammensat af teknisk fagligt personale, som primært har fokuseret på at løse opgaven. 

 

OBS 23 Vurdering 

LevMed-projektet har demonstreret, at det er muligt at etablere et leverandørsamarbejde, hvor man arbejder i 
et projekt med en fælles målsætning. Det er vigtigt, at målsætningen for projektet er afstemt med deltagerne, 
så der ikke i projektperioden opstår fordele eller ulemper, f.eks. konkurrenceforvridning for nogle af deltagerne. 

 

Man må formode, at leverandørsamarbejdet kommer på en helt anden prøve, når projektet involverer køberen af 
et EPJ-system, og hvor leverandørerne har en naturlig interesse i at udvide sine leverancer og samtidigt begrænse 
sit ansvar. 

4.4. Arkitektur 
Der er i dag som aldrig før et stort behov for sammenhængende it-løsninger og for at udnytte knappe ressourcer 
til at understøtte og effektivisere arbejdsprocesserne i sundhedssektoren. 

For sygehusejerne er det imidlertid ikke bare en teknisk udfordring, men også en organisatorisk og institutionel 
udfordring. Den optimale løsning er nemlig ikke så nem at specificere, og der ligger en stor udfordring i at indkøbe 
de bedste, enkeltstående it-systemer og komponenter fra forskellige leverandører og samtidigt sikre, at tingene 
fungerer som en helhed, der kan bruges i det daglige. Dermed ikke sagt, at systemer til forskellige formål, som er 
leveret af forskellige leverandører, skal implementeres og opfattes som ét samlet system – det vil  nok aldrig 
være realistisk. Tag som eksempel brugeradgangen til it-systemerne. Som et led i patientbehandlingen, bliver der 
registreret mange oplysninger, og ofte anvendes der medioteknisk udstyr til optagelse af røntgenbilleder, CT-
scanning og elektrokardiogrammer. Optagelserne fra udstyret kan efterhånden i dag i de fleste tilfælde lagres 
elektronisk. Desuden findes der en lang række it-systemer bl.a. elektroniske patientjournaler (EPJ), Røntgen 
Informations Systemer (RIS), billedarkiveringssystemer (PACS), Patient Administrative Systemer, EKG-systemer og 
laboratoriesystemer. Når en ansat på et sygehus skal bruge et af systemerne, kræves det, at man logger ind. Hver 
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leverandør har naturligvis sikret sit system på hver sin måde, så kun autoriserede personer kan få adgang med 
angivelse af brugernavn og password. Det betyder en stor ulempe for brugerne, hvis de skal huske mange 
forskellige brugernavne og tilhørende passwords, og samtidigt betyder det også unødig administration. Dette 
problem er ikke nyt, og der findes da også løsninger for området. Men løsningen skal tit ses i en større 
sammenhæng. Tilsvarende problemstillinger om sammenhæng og helhed findes der på en lang række andre 
områder, som f.eks. sikkerhed, autentifikation, brugen af standarden, adgang til softwarekomponenter og 
integration. Som nævnt findes der ikke nogen nem eller standard løsning på denne type problemer, men 
udarbejdelse og vedligeholdelse af en it-arkitektur er en metode og et værktøj, som kan bruges til at identificere 
og specificere løsningsforslag til de enkelte områder og samtidigt sikre en sammenhæng til den samlede løsning. 
Et EPJ-system skal virke i komplekse omgivelser, både hvad angår de it-mæssige forhold og de organisatoriske 
omgivelser. Det har vist sig at være nødvendigt, at sygehusejerne i deres planlægning af indførelsen af EPJ i større 
eller mindre grad gennemfører en række analyser, undersøgelser, overvejelser og beslutninger, der rækker langt 
ud over traditionelle kravspecifikationer til det ønskede software.  

I denne planlægning bliver der på overordnet niveau skitseret det kommende system, hvilke opgaver det 
forventes at løse, hvordan samspillet skal være mellem organisationen og menneskerne, både patienter såvel 
som professionelle, og hvordan systemet skal vekselvirke med andre systemer og informationsressourcer. 
Budskabet skal kunne kommunikeres til de implicerede parter. Det skal være klart, hvad man ønsker at ”bestille” 
hos softwareleverandørerne, under hvilke betingelser løsningen skal fungerer, hvilke andre systemer og 
organisationer løsningen skal fungere sammen med, og ikke mindst hvordan løsningen påvirker hverdagen for 
brugeren.  

Erfaringen fra softwareudviklingen viser, at jo mere opmærksomhed, der tillægges denne første fase af 
udviklingsprocessen, jo større er sandsynligheden for, at man ender med en løsning, hvor produktet og samspillet 
mellem brugerne opfylder de ønskede mål.  

Udarbejdelsen af en it-strategi er et middel til at få sat EPJ-visioner i nogle rammer, som bruges dels til politisk 
accept og dels som udgangspunkt i de først trin på vejen til implementering af det konkrete EPJ-system. På 
nationalt plan foreligger den Nationale IT-Strategi for sundhedsvæsnet 2003-2007 [Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet 2003], hvor EPJ-visionerne har en meget central placering, og på amtsligt niveau foreligger 
en række meget forskellige strategiplaner [Bøgelund 2003].  

En it-arkitektur giver rammen og specificerer principperne for, hvordan en løsning til opfyldelse af EPJ-visionerne i 
strategierne forventes at blive skruet sammen. 

4.4.1. It-arkitektur - hvad er det? 

Begrebet it-arkitektur har traditionelt dækket over det overordnede design og struktur af et it-system, både 
hardware, software og tilhørende organisation og kan betragtes som en overordnet systemspecifikation. Opgaven, 
at lave en it-arkitektur, er en konkretisering af den konceptuelle, strategiske og langsigtede proces, der fører fra 
visionen til rammen, hvor EPJ’en kan designes, udvikles og implementeres i overensstemmelse med visionen. Det 
er på præcis samme måde som med en byplan, hvor arkitekttegninger er med til at sikre, at bygninger bygges i 
den ønskede stil og overholder de gældende normer, også i samspillet med den omgivende verden. 

Ved at skæve til initiativer, der har systematiseret og metodeudviklet begreberne omkring it-arkitektur og it-
arkitekturprocessen hos Enterprice Wide IT Architecture [Enterprise-Wide… 2003], kan man finde en række 
operationelle metoder og værktøjer til systematisk at udarbejde og gennemføre en it-arkitektur.  

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udsendt en Hvidbog om IT-arkitektur [OIO 2003a], der er 
møntet på det offentliges brug af it i almindelighed. Rapporten giver en række anbefalinger og anvisninger på, 
hvordan de arkitekturbeslutninger, der tages i offentlige projekter, gøres mere beviste og følger fælles principper. 
Et af hovedbudskaberne er, at en sådan samordning og bevidstgørelse af arkitekturprincipperne sikrer en øget 
værdi i det offentliges it-anvendelser. Citat fra hvidbogen side 10: ”Arkitekturarbejde er en investering (fra det 
offentlige), som giver gevinster i hele systemets levetid”. 
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Begrebet it-arkitektur i forbindelse med f.eks. den samlede it-løsning for området  ”den kliniske arbejdsplads” 
består af følgende tre elementer: 

• en plan for, hvilke enkelte dele løsningen består af f.eks. komponenter, delsystemer og infrastruktur. 
Desuden en beskrivelse af hvordan delene indbyrdes hænger sammen og kommunikerer. Planen skal 
kunne forstås af ikke tekniske personer. 

• en vedtagelse af hvilke principper, standarder, spilleregler og love, der skal overholdes indbyrdes i 
samspillet og i forhold til omverdenen – typisk en aftale  

• processen, der består i at lave og vedligeholde ovenstående plan og sikre overholdelse af vedtagne 
principper  - typisk et udvalg med kommissorium 

4.4.2. Den serviceorienterede it-arkitektur  

Det fælles arbejde med it-arkitektur skal bidrage til en øget sammenhæng i it-løsninger og til en bedre udnyttelse 
af it-investeringerne på tværs. Arkitekturinitiativet fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan 
studeres i detaljer på Offentlig Information Online’s hjemmeside [OIO 2003c], hvor man har samlet initiativer 
under overskriften: Sammenhængende Offentlig Information. Her findes blandt andet et forslag til at arbejde med 
it-arkitektur i den offentlige sektor i Danmark, som skulle kunne sikre, at vi opnår et generelt kvalitetesløft. 
Anbefalingen fra OIO er at fokusere på den serviceorienterede arkitekturmodel, hvor it-løsninger designes 
modulært og opdelt i services (tjenester) med veldefinerede grænseflader til hinanden og i videst muligt omfang 
til allerede eksisterende it-systemer. Det pointeres, at samarbejdet mellem den offentlige sektor og it-branchen er 
vigtigt for udarbejdelse af it-arkitektur. 

Hvidbogens hovedanbefalinger er: 

• Der bør etableres en fælles IT-arkitekturramme for planlægning af offentlige IT-systemer med særligt 
henblik på sikring af interoperabilitet 

• Den offentlige sektor – enkeltmyndigheder og fælles projekter − bør tage et mere aktivt ansvar for egen 
IT-arkitektur 

• Der bør ske en markant indsats for at udbrede viden om og udvikle kompetencer vedrørende IT-
arkitektur og de fælles offentlige initiativer  

Når man ser hovedanbefalingerne i et EPJ-perspektiv, er interoperabilitet -  altså at systemer funktionelt kan virke 
sammen og yde hinanden services samt gensidigt udveksle data - et meget centralt punkt, som skal sikre, at EPJ-
systemer ikke bliver isolerede øer. Interoperabilitet er en nødvendig forudsætning for at kunne gennemføre 
visionen om, at forskellige EPJ-komponenter til specifikke opgaver kan sammensættes på kryds og tværs og 
samtidigt kan udveksle information med alle relevante systemer/moduler.  

Men interoperabilitet får først rigtig konkret og praktisk mening, når man dykker ned i detaljerne, hvor 
interesseforskelle, dilemmaer, forretningshemmeligheder samt tekniske uhensigtsmæssigheder og umodenhed 
bliver hindringer for at gennemføre det ideelle.  Det forslag, der ligger til en fælles arkitekturramme ”den 
serviceorienterede arkitektur”, skal netop sikre interoperabilitet og er en væsentlig udvikling i arkitekturmodeller 
(paradigmeskift).  Der er her tale om systemelementer, der  ”taler sammen” og yder hinanden service på 
forskellige niveauer: 

• på begrebsmæssigt niveau er det en serviceorienteret model, hvor løstkoblede systemer stiller en 
service til rådighed for hinanden 

• på forretningsmæssigt niveau er det en tjeneste, som den ene part stiller til rådighed for den anden på 
forretningsmæssige vilkår 

• på teknisk niveau benytter en service i den serviceorienterede arkitektur en gruppe af standarder, som 
skaber rammen for kommunikation mellem systemer 

Et eksempel på en konkret service er en webservice, der kan besvare en forespørgsel i f.eks. XML. 



Statusrapport 2003 93 

Den serviceorienterede arkitektur udvider den traditionelle 3-lagsmodel, der i sundhedsinformatisk sammenhæng 
ofte er blevet betegnet som ALT-modellen [Vingtoft et al. 2000] ved at beskrive de enkelte lag i mere detaljerede 
lagbeskrivelser, som sikrer, at konceptuelt ækvivalente komponenter forbindes, og at man har lettere ved at sikre 
det semantiske element i kommunikationen.  

Figur 43 Elementer af arkitekturprocessen fra Hvidbog om IT-arkitektur [Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2003] 

Figur 43 viser arkitekturprocessens forskellige elementer. Den strategiske cyklus er indrammet. Her skaber de 
tekniske og forretningsmæssige trends visioner, forretningsarkitektur, informationsarkitektur og en tekniske 
arkitektur som en iterativ proces. Resultatet er et dokument, som beskriver de konceptuelle arkitekturprincipper, 
som er input til implementeringsprocessen, herunder traditionelle kravspecifikationer. 

 

 Mainframe arkitektur Client/server arkitektur 
Serviceorienteret 
arkitektur 

Platforme Monolitisk og centralistisk Homogent og kontrolleret Forskelligartet og 
uforudsigelig 

Netværk Begrænset og lukket LANs udbredte men 
isolerede 

Internet, allestedsnær-
værende og sammenkoblet 

Dataformater Uigennemsigtig og 
utilgængelig 

Binær og proprietære Semantisk og delt 

Teknologfokus Operativsystem Database Grænseflade 

Brugere IT-operatører Sagsbehandler Leverandører, ansatte, 
slutbrugere 

Forretningsværdier Digitalisering af datatekniske 
operationer 

Give dataene til brugerne Fremmede for forretnings-
mæssig behændighed, om-
stillingsevne og samvirke 

Tabel 13 Karakteristika ved systemarkitekturer  fra  Hvidbog om IT-Arkitektur [OIO 2003a] 
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Den fælles it-arkitekturramme, som hvidbogen referer til, skal indeholde følgende elementer: 

• fælles koordinering igennem en it-arkitektur-komité med reference til Det koordinerende Informations-
udvalg 

• fælles metoderamme i form af proces, principper, begreber og beskrivelsesstandarder for it-arkitektur 
samt fælles rammer vedrørende standarder og infrastruktur i form af en referenceprofil  

• endelig skal rammen indeholde fælles værktøjer i form af blandt andet fælles databaser og biblioteker 
over aftalemodeller, procesbeskrivelser, datadefinitioner, softwarekomponenter, samt beskrivelser af 
infrastrukturløsninger  

It-arkitektur-komitéen har en række opgaver, bl.a. at: 

• sikre sammenhæng, prioritering og fremdrift i arbejdet med en fælles it-arkitekturramme 

• give anbefalinger om anvendelse af relevante standarder, om udvikling og anvendelse af fælles infra-
strukturservices 

• medvirke til udvikling af fælles koncepter, principper, metoder og værktøjer for it-arkitektur 

• facilitere deling af viden og erfaringer vedrørende it-arkitektur 

• yde assistance og rådgivning til aktørerne i de decentrale processer omkring it-arkitektur 

• medvirke til at myndighederne har adgang til relevante kompetencer 

Arkitekturopgaven har, uanset hvordan den reelt er blevet benævnt og formaliseret, været varetaget under 
forskellige former hos den enkelte sygehusejer Det er værd at bemærke, at der ligger en eksplicit 
vidensformidlings- og uddannelsesopgave i konceptet for arkitekturkomitéen. 

 

OBS 24 Anbefalinger 

EPJ-Observatoriet anbefaler, at der i de initiativer, som et amt har som forberedelse til kravspecifikationer og 
udbud, indtænkes en it-arkitekturfunktion. OIO’s anbefalinger kan bruges som inspiration, og der er megen 
viden at hente fra internationale initiativer. Der vil være en række opgaver i alle faser af et projektforløb, som 
en it-arkitekturfunktion kan varetage. 

 

Fælles metoderamme i it-arkitekturen bygger på principstyring og har interoperabilitet, sikkerhed, åbenhed, 
fleksibilitet og skalerbarhed som grundprincipper. Endelig operationaliseres principperne gennem en række 
retningslinier. 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anbefaler, at it-arkitekturarbejdet følger en række retningsliner:  

• tage udgangspunkt i en analyse af de arbejdsgange, som skal støttes af it-løsningen 

• beskrive informationsarkitektur 

• beskrivelse af overordnet løsningen af funktionelle komponenter 

• planlægningen af it-infrastrukturen, herunder tjenester der kan benyttes af forskellige applikationer 

It-arkitekturen, både eksplicit og implicit, er ikke ens hos de individuelle sygehusejerne og behøver nødvendigvis 
heller ikke at stemme overens på alle punkter, for at vi kan opfylde visionen om en situation, hvor man kan 
sammensætte sit system af EPJ-komponenter med specifikke funktioner på kryds og tværs af organisationer og 
amtsgrænser og  ikke nødvendigvis udviklet af samme leverandør. Kernepuntet i den serviceorienterede it-
arkitektur er i denne forbindelse, at sundhedssektorens centrale it-arkitektur-komité fastlægger og vedligeholder 
de nødvendige standarder og modeller og sikrer, at der er konsensus om den nødvendige fagterminologi. Med 
udgangspunkt i de overordnede principper, skal der lokalt/regionalt etableres en it-arkitektur, hvor der er en 
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opdeling i individuelle moduler, som hver især tilbyder en veldefineret og efterspurgt service til såvel brugere som 
til andre moduler.  

Der skal være enighed om den underliggende platform, herunder dens teknologiske udgangspunkt, og om hvilke 
services der skal tilbydes centralt. Endelig skal it-arkitekturen sikre et brugerinterface, der skaber 
sammenhængende funktionaliteter for brugeren.  

 

OBS 25 Anbefalinger 

EPJ-Observatoriet anbefaler, at tankegangen fra ”den serviceorienterede it-arkitektur” lægges til grund, når 
arbejdsopgaverne/kommissorium udstikkes for en it-arkitekturfunktion. 

 

4.5. Teknologi 
Teknologien er en af de parametre, som er med til at understøtte kvalitet og effektivitet i patientbehandlingen. 
Applikationerne (EPJ’er) skal i fremtiden understøtte tværfaglighed og kunne stille oplysninger til rådighed for alle 
relevante behandlere i sundhedsvæsenet.  

Teknologien udvikler sig som bekendt meget hurtigt, og kompleksiteten bliver større og større. Et af de problemer, 
man tit hører om, er, at næsten før man har fået implementeret og idriftsat et nyt system, så er der kommet en 
ny og mere lovende teknologi. Der er hele tiden en lang række dilemmaer mellem valg af produkter, eksisterende 
systemer, nye systemer og samtidigt ikke at glemme nye måder at organisere og udføre det sundhedsfaglige 
arbejde på.  

Vi kender alle til problemet – der kommer hele tiden nye udgaver af operativsystemet på pc’erne (Windows, 98, 
2000, XP), som indirekte har indflydelse på de applikationer, som er i drift. For få år siden baserede man 
løsningerne på lokalnetværk og clientservere, men i dag taler man om webservices og tynde klienter. 

At skulle beslutte sig for den rigtige løsning kan virke uoverskueligt, men det kan ofte hjælpe beslutningstagerne 
gennem processen at analysere området i opdelte faser, og områder hvor problemerne løses isoleret. 

Formålet med dette kapitel er ikke at give en løsning på, hvordan de teknologiske valg skal træffes, men mere at 
give en beskrivelse af nogle områder, som der er fokus på i det danske samfund, og som har betydning for EPJ-
udviklingen og -implementeringen. 

4.5.1. Infrastruktur 

Infrastrukturen er en af de mest grundlæggende forudsætninger, der skal være på plads for kunne udnytte de 
sidste nye teknologiske landvindinger. I samarbejde med Danmarks Statistik har Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling i september 2003 udgivet den 3. udgave af Informationssamfundet Danmark 
[Informationssamfundet… 2003]. I rapporten er der lavet en lang række analyser af den nuværende status for it-
anvendelse i Danmark, herunder adgangsveje til internettet. 

I rapporten viser en kortlægning af tilgængeligheden, at den danske befolkning har gode muligheder for at 
etablere en hurtig forbindelse til internettet via forskellige teknologier. Det gælder især ADSL og kabel-
tv/fællesantenneanlæg og i mindre omfang FWA. Samtidigt viser kortlægningen, at inden for det sidste år er det 
navnligt opgraderingen af kabel-tv/fællesantenneanlæg, der har medvirket til udbygningen af 
bredbåndsinfrastrukturen i Danmark. 

Rapporten indeholder også et afsnit om e-sundhed, hvilket skal forstås som ”befolkningens brug af internettet til 
forskellige helbredsrelaterede aktiviteter”. 
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Definition af adgangsveje til internettet 

Betegnelsen adgangsveje til internettet dækker over en række forskellige typer opkoblinger til 
internettet, hvor hastighederne mod brugerne varierer betydeligt. Overordnet kan adgangsvejene deles 
op i to grupper, nemlig de almindelige og de hurtige forbindelser. 

Almindelige forbindelser: Adgang via telefonmodem, enten ved almindeligt traditionelt analogt modem 
eller ved ISDN. 

Hurtige forbindelser: Disse defineres som adgangsveje, der muliggør en transmissionshastighed mod 
brugeren, der er hurtigere end 128 kbit/s. Nedenfor er en lang række hurtige forbindelser præsenteret: 

• ADSL er betegnelsen for en digital adgangsteknologi, der giver mulighed for at bruge den 
almindelige telefonforbindelse til datatransmission med høj hastighed 

• Kabelmodem er en enhed, der ved tilkobling til kabel-tv-net eller fællesantenneanlæg, gør det 
muligt at sende og modtage datasignaler, der fremføres i antenneanlægget ved siden af radio- 
og tv-programmer 

• FWA (Fixed Wireless Access) er et radiobaseret system, der kan erstatte telefonnettets 
traditionelle abonnementsforbindelser eller være et alternativ til andre trådbaserede 
adgangsveje. FWA kan hurtigt etableres, da der ikke kræves nedgravning af kabler 

• LAN (Local Access Network) står for lokalnet. Husstande, i f.eks. en boligforening, kan deles 
om en fælles internetforbindelse (f.eks. optisk fiber, FWA eller ADSL) via et lokalnet. 
Lokalnettet kan være såvel trådbaseret (f.eks. kobberlinier) som trådløst (WLAN) 

• Mobile adgangsveje.  GPRS er en mobildatatjeneste, som muliggør pakkekoblet 
datatransmission i mobilnettet (GSM-nettet) med en maksimal modtagehastighed på 57 
kbit/s. Med UMTS’ mobildatatjenester forventes der datahastigheder på op til 384 kbit/s.  
WLAN er en trådløs teknologi, der giver mulighed for at overføre data mellem en pc og en 
tilslutning til et lokalnet eller internettet 

Tabel 14 Definition af adgangsveje til internettet [Informationssamfundet… 2003] 

Kortlægning af området e-sundhed viser følgende anvendelse: 

• i 1. halvår 2003 benytter 24 pct. af befolkningen nogle gange internettet til helbredsrelaterede 
aktiviteter, 8 pct. gør det månedligt og 4 pct. ugentligt eller dagligt 

• det er især informationssøgning om skade, sygdom eller ernæring, som har vundet udbredelse blandt 
befolkningen. I 1. halvår 2003 har 23 pct. af befolkningen nogle gange brugt internettet til dette, 7 pct. 
månedligt og 3 pct. ugentligt eller dagligt 

• at bruge internettet til helbredsrelaterede formål er udbredt både blandt mænd og kvinder, om end lidt 
mere blandt kvinderne. 25 pct. af kvinderne søger nogle gange helbredsmæssig information om skade, 
sygdom eller ernæring, 8 pct. månedligt og 5 pct. dagligt. Hos mændene er det tilsvarende 21 pct., 7 pct. 
og 3 pct. 

 

 

OBS 26 Tendenser 

I Danmark er der i dag en stor adgang til internettet og 24 % af befolkningen benytter internettet til 
helbredsrelaterede aktiviteter. Denne tendens vurderes at fortsætte, og befolkningen vil med tiden også stille 
”krav” til adgang til oplysninger, som er lagret hos de praktiserende læger og på landets sygehuse. 
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4.5.2. Det danske sundhedsdatanet 

Sundhedssektoren er som bekendt højt specialiseret og baseret på en arbejdsdeling, hvor der er et stort behov for 
at kunne videregive patientrelaterede oplysninger.  

Det danske sundhedsdatanet blev etableret i starten af 90’erne som et lukket, landsdækkende net, hvor man 
udveksler administrative og kliniske oplysninger via elektroniske postkasser. I dag er der tilsluttet mere end 2.500 
parter, som benytter sundhedsdatanettet i den daglige drift. Det lukkede net med de elektroniske postkasser har 
været meget effektivt til at sende (push) meddelelser, hvor der på forhånd er aftalt omfanget og indholdet i hver 
meddelelse (f.eks recept, henvisning, udskrivningsbrev). Kravene og ønskerne til udveksling af andre og mere 
komplekse data, sammenholdt med internettets hastige udbredelse, gav anledning til at igangsætte et 
infrastrukturprojekt i regi af MedCom. 

Infrastrukturprojektet [MedCom 2003b] startede i juni 2001 og afsluttes i oktober 2003 og har til formål at 
etablere et nyt internetbaseret sundhedsdatanet. Løsningen bygger på, at der laves forbindelser mellem ”sikre” 
datanet i amter, kommuner og på sygehusene. Lægepraksis, som overholder den tekniske løsning, vil også kunne 
blive koblet på netværket. 

Den tekniske løsning er vist på Figur 44 og er i princippet meget enkel. De eksisterende datanet hos 
sundhedssektorens parter er allerede hver for sig sikre netværk, og i det nye sundhedsdatanet kobles de enkelte 
datanet sammen via VPN-forbindelser (Virtual Private Network). 

 

 

Figur 44  Opbygning af det nye internetbaserede sundhedsdatanet 

En VPN-forbindelse mellem det centrale knudepunkt og en bruger, som f.eks. er koblet på et datanet i et amt, 
etablerer en krypteret ”tunnel” via det centrale knudepunkt, som forhindrer andre brugere på internettet i at få 
adgang til de data, som overføres. Det centrale knudepunkt er placeret hos UNI•C i København, hvilket betyder, at 
al kommunikation mellem parterne på det ny sundhedsdatanet sker centralt via en stjernekobling. 
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Status for det nye sundhedsdatanet pr. 1. september 2003 er, at alle amterne er tilsluttet. En komplet oversigt 
over øvrige organisationer, som er tilsluttet, kan ses på MedCom’s hjemmeside [MedCom 2003f]. 

4.5.3. OIO - Offentlig Information Online 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er ansvarlig for redaktionen og driften af portalen Offentlig 
Information Online [OIO 2003c], der beskæftiger sig med digital forvaltning og implementering af it i den 
offentlige sektor. Formålet med OIO-portalen er primært at samle formidlingen af de mange initiativer og 
aktiviteter, som vedrører de tekniske aspekter ved digital forvaltning og elektronisk betjening af borgere og 
virksomheder. På portalen kan man finde nogle værktøjer, der kan være med til at sikre grundlaget for og 
sammenhængen i den offentlige sektors brug af it-anvendelsen. 

Et af områderne, som OIO har beskæftiget sig med, er brugen af XML i den offentlige sektor. OIO har i efteråret 
2001 igangsat et XML-projekt og har en vision om, at en ensartet brug af XML vil betyde en forbedret udveksling 
af data såvel i det offentlige som i det private. OIO’s XML-projekt består af 2 delprojekter: 

• standardiseringsprocessen, som har til formål at fastlægge standarder i XML for udveksling af data 
mellem offentlige myndigheder og mellem offentlige og private institutioner 

• infostrukturbasen, som har til formål at skabe en database, som indeholder informationer om indholdet 
af offentlige databaser samt informationer om, hvordan man får adgang til disse data 

Standardiseringsprocessens  første opgave har været at fastlægge et regelsæt for strukturering, navngivning og 
genbrug af XML-skemaer og skemakomponenter. Ved at anvende fælles retningslinier for beskrivelsen af 
snitflader i XML kan man sikre, at data kan udveksles på tværs af sektorer og systemer i den offentlige og private 
sektor. OIO offentliggør alle udviklede XML-skemaer på portalen for at sikre en bred dialog mellem de forskellige 
aktører. OIO deltager således kun i udarbejdelsen og vedligeholdelsen af regelsættet, medens det er op til de 
enkelte ”brugere” at definere de data, som skal i standarderne. Der er nogle data, som er fælles og bruges på 
tværs af sektorgrænser og organisationer. For at få disse data defineret, er der nedsat en gruppe til at fastlægge 
et sæt af nøgledata. Nøgledataarbejdsgruppen består af repræsentanter for Ministeriet for Videnskab, Teknologi 
og Udvikling, KL, Amtsrådsforeningen, Skatteministeriet - CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen, Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet - CPR-kontoret, Erhvervs- og Boligstyrelsen og Kort & Matrikelstyrelsen. 

Infostrukturbasen  består af en database og en informationsside. Databasen omfatter beskrivelser af data og 
dokumenter, adgang til data mv.  Informationssiden giver en søgeflade til databasen, hvor man kan hente sektor- 
og fagspecifikke XML-skemaer. For at sikre en grundlæggende ensartet viden om standardisering af XML-baserede 
snitflader, har OIO-XML-projektet udgivet en række publikationer (kogebøger): 

• XML-skemaregelsamlingen: Regelsamling for udvikling af XML-skemaer, således at de kan indgå i den 
fællesoffentlige datamodel 

• modellering af XML-skemaer med UML: Modelleringsprincipper i UML præsenteret ved en case 
(sygedagpengerefusion) samt mapningsregler, der styrer mapningen fra UML-model til XML-skema 

• håndbog i standardisering: En vejledning i standardiseringsprincipperne, som er gældende for 
standardisering af grænseflader ved hjælp af infostrukturbasen 

• håndbog i integrationsspørgsmål: En teknisk vejledning, hvor emner som protokolvalg, sikkerhed og 
versionering af services behandles 

• implementering af integrationsprojekter: En vejledning for projektledere, der går på tværs af de øvrige 
kogebøger 

Infrastrukturdatabasen [InfoStrukturBasen 2003] har siden marts 2003 været tilgængelig for alle. 

I regi af OIO er der nedsat en XML-komité, som bl.a. har til opgave at sikre sammenhæng og fremdrift i arbejdet 
med XML-standardisering af grænseflader til dataudveksling. Fra efteråret 2003 er sundhedssektoren 
repræsenteret i XML-komitéen med en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen. 
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4.5.4. Open Source 

Når der skal indkøbes et nyt edb-system, er det normalt, at der efter en udbudsrunde laves en kontrakt med et 
firma. I mange tilfælde inkluderer kontrakten, at der skal laves en del udviklingsarbejde, som i mange tilfælde er 
kundespecifikt. Kildekoden til softwaren tilhører normalt firmaet, og enhver ændring, såvel fejl som nye 
funktioner, bliver nødvendigvis også udført af firmaet. I tilfælde af at firmaet efterhånden leverer en dårlig 
service, vil man overveje at skifte leverandør, men oftest er det for dyrt og omstændigt at skifte. Enhver ændring 
af firmaets opdateringsfrekvens, dyre opdateringer, manglende support, tvungen migrering til nye opdateringer 
eller konkurs af firmaet vil have alvorlige konsekvenser for de sygehuse, som har købt systemet. 

Med baggrund i sådanne scenarier har Open Source-konceptet gennem de seneste år vundet udbredelse på 
globalt niveau både hos beslutningstagerne, der foretager indkøbene, og hos leverandørerne. Mange af de store 
internationale koncerner er dybt involveret i Open Source og har en erklæret forretningsstrategi for anvendelsen 
af Open Source. 

Open Source handler om en model for ophavsretten, hvor der i en licensaftale gives ret til at læse, kopiere, ændre 
og videregive kildekoden. Denne model er ikke ny, den er baseret på den traditionelle brug af copyright og 
licenser. Open Source giver en vis frihed, som dog ikke betyder, at man er nødt til at læse kildekoden på deres 
hjemmeside www.opensource.org. 

Det mest kendte Open Source-softwareprodukt er nok Linux, som er et styresystem, som kan sammenlignes med 
Microsoft Windows. Af andre kendte produkter kan der nævnes Apache, som har en udbredelse på mere end 60% 
af det totale antal webservere [Netcraft 2003]. 

 

 

Figur 45 Markedsandele for webservere, august 1995 – september 2003 [Netcraft 2003] 

EU-Parlamentets Echelon-udvalg anbefalede EU-Kommissionen i 2001 og andre EU-institutioner at sikre deres 
elektroniske korrespondance mod aflytning ved at anvende kryptering så hurtigt som muligt baseret på Open 
Source  [Nielsen 2001]. 

Formålet med Open Source er ikke, som nogen tror, at software nu skal være gratis. Formålet er mere at tage en 
anden model i brug for ophavsretten og friheden til, at flere kan være med i den innovative og kvalitative del af 
systemudviklingen. Det betyder helt klart en anden forretningsmodel for softwareleverandørerne, som i nogle 
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tilfælde har en indtægt på at sælge den samme applikation flere gange. Ved at anvende Open Source er der 
mulighed for, at flere brugere kan gå sammen i et udviklingsprojekt og dele omkostningerne. 

• Open Source-modellen giver mulighed for at kombinere det bedste og de mest innovative løsninger fra 
forskellige kilder. I den traditionelle systemudvikling er viden om systemet typisk beskyttet (patenter, 
licenser, aftaler etc.), hvilket forbyder tredjepart at forbedre eksisterende løsninger 

• Open Source-modellen giver mulighed for at etablere et uproblematisk og naturligt samarbejde mellem 
forskningsorganisationer og industrien. Det at dele kildekoden vil være drivkraften for samarbejdet 

• Open Source-modellen giver mulighed for at lade andre deltage og forsætte videreudviklingen, som 
også inkluderer fejlretning og dermed sikrer en bedre kvalitet og stabilitet 

Teknologirådets rapport om Open Source 

Teknologirådet, som er en uafhængig institution, oprettet af folketinget, udgav i oktober 2002 en rapport med 
titlen – ”Open Source-software - i den offentlige forvaltning” [Teknologirådet 2002]. 

Rapporten indeholder en større analyse af perspektiverne for anvendelsen af Open Source-software i den 
offentlige forvaltning i Danmark. Nogle af de spørgsmål, projektet søger at besvare, er f.eks.:  

• hvor og hvordan skal en offentlig indsats for Open Source-software sættes ind, og hvilke fordele og 
ulemper er der ved at udnytte Open Source-software i den offentlige forvaltning?  

• hvad er erfaringerne med at integrere Open Source-software i eksisterende it-miljø er domineret af 
software, der er ejet af leverandører?  

• hvor udbredt er brugen af Open Source-software i offentlig forvaltning i Danmark?  

• hvilke barrierer er der for at udnytte Open Source? 

• hvad er de samfundsøkonomiske konsekvenser af Open Source-software? 

Rapporten konkluderer, at Open Source er et seriøst alternativ, som betyder større leverandøruafhængighed. En 
vigtigt delkonklusion i rapporten er, at der er gode betingelser for at anvende Open Source inden for 
infrastruktursoftware, fordi området domineres af åbne standarder, og der findes etablerede Open Source-
produkter, som anerkendes at have en høj kvalitet. 

4.5.5. EPJ-Observatoriets vurdering 

Som nævnt i indledningen til dette kapitel, er formålet at give en overordnet beskrivelse af nogle af de områder, 
som der er fokus på i det danske samfund, og som har betydning for EPJ-udviklingen og -implementeringen. 
Ligeledes vil der i dette afsnit også kun blive knyttet EPJ-Observatoriets kommentarer og vurderinger til de 
beskrevne emner. 

Når der skal udveksles informationer i sundhedssektoren, er det naturligvis vigtigt, at infrastrukturen er på plads. I 
Danmark er der 2 positive forhold, der gør sig gældende. For det første har vi i Danmark et af de mest anvendte 
sundhedsdatanet i hele Europa. For det andet er det nye internetbaserede sundhedsdatanet etableret.  

 

OBS 27 Vurdering 

I Danmark har vi et af de mest velfungerende sundhedsdatanet, og den næste generation sundhedsdatanet 
baseret på sikker kommunikation via internettet er etableret. Et velfungerende og sikkert sundhedsdatanet er en 
afgørende forudsætning for at kunne udveksle information på tværs af sundhedssektoren. 
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Det betyder, at ”transportsystemet” er på plads, men en anden væsentlig faktor - styring og sikring af 
brugeradgangen – mangler stadigvæk. Det nye netværk giver nemlig helt andre muligheder for at koble it-
systemerne tættere sammen. Der vil derfor hurtigt vise sig et stort behov for, at man entydigt kan identificere 
brugere og dokumentere, hvem der har udført de forskellige handlinger. Sundhedsstyrelsen og MedCom har i 
fællesskab igangsat et brugerstyringsprojekt i efteråret 2002. Arbejdet er godt i gang og har indtil dato resulteret i 
5 rapporter som et led i at at etablere en løsning. 

 

OBS 28 Vurdering 

Der bør hurtigt træffes en beslutning om, hvilken teknisk løsning der skal anvendes for brugerstyring og 
autentifikation af de personer, som har adgang til patienternes data. Løsningen skal afprøves og implementeres 
i de systemer, som skal være driftsklare på landets sygehuse senest ved udgangen af 2005. 

 

XML-projektet under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er et godt initiativ til at koordinere og 
harmonisere de data, som skal udveksles mellem offentlige og private organisationer. Projektet kan i sagens natur 
ikke påtage sig den meget komplekse opgave, det er, at fastlægge datasættet og den semantiske betydning for 
sundhedssektoren. Men ved at basere sig på de samme metoder for udarbejdelse af snitfladebeskrivelser har man 
skabt et godt udgangspunkt. EPJ-Observatoriet vurderer, at nytteværdien af nøgledataene og den af XML-projektet 
foreslåede metode er stor, samt at den kan være gavnlig og fremmende for standardiseringsarbejdet i 
sundhedssektoren. Projektet vil også kunne bruges internt i sundhedssektoren, hvor der er mange aktører, som 
udvikler standarder med det formål at udveksle kliniske informationer og administrative informationer, bl.a. 
Sundhedsstyrelsen, MedCom, Lægemiddelstyrelsen og leverandørerne. 

Open Source-modellen har helt sikkert et stort potentiale i sundhedssektoren, hvor man netop har et stort behov 
for at udveksle informationer. Open Source-komponenter, som en del af infrastrukturen, kan være meget gavnlige 
for at opnå en stor grad af integration mellem applikationerne i sektoren.  

 

OBS 29 Vurdering 

Open Source har et stort potentiale i sundhedssektoren, men det kræver, at området opprioriteres og forankres 
såvel organisatorisk som strategisk. Sundhedsportalens parter vil formodentlig være et godt udgangspunkt for 
denne forankring. 

 

Andre Open Source-komponenter kan være viewere, som gør det muligt at se data, som er baseret på fælles 
standarder. F.eks. vil det være meget gavnligt at have en række viewere, som kan vise forskellige elementer fra 
en G-EPJ-baseret patientjournal, hvor dataene er eksporteret i XML-format. Ligeledes kan viewere til at vise data 
fra medikoteknisk udstyr være et relevant område. F.eks. har OpenECG-projektet [OpenECG Portal 2003] netop 
udskrevet en konkurrence, hvor programmører kan indsende Open Source–programmer, som er baseret på CEN-
standarden SPC (Standard Communication Protocol). 
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5. Vurderinger og anbefalinger  

Kapitel 5 rummer EPJ-Observatoriets samlede vurderinger og anbefalinger af vigtige emner for EPJ-udviklingen i 
det danske sygehusvæsen. Vurderingerne er primært baseret på analyserne i kapitel 3, der indeholder EPJ-
Observatoriets årlige kortlægning af EPJ-udbredelsen i det danske sygehusvæsen og kapitel 4, der indeholder en 
gennemgang af vigtige sundhedsinformatiske og anvendelsesorienterede forudsætninger og tendenser for 
indførelse af EPJ. 

Kapitlet indeholder således i en række tilfælde en komprimeret version af analyserne fra afsnittene i de 
foregående kapitler sammen med de vigtigste konklusioner fra disse. For uddybende analyser og vurderinger 
henvises til gennemgangen i de respektive kapitler. Kapitel 5 indeholder imidlertid også nye vurderinger og 
anbefalinger, som typisk går på tværs af de foregående kapitler og afsnit. 

I afsnit 5.1 beskrives der 4 områder, som der skal tages stilling til, når man skal indføre EPJ. EPJ-Observatoriet har 
valgt at opdele disse emner i: 

• funktionalitet 

• standarder 

• kommunikation 

• teknologi 

Der er en tendens til, at EPJ i fremtiden vil blive baseret på integrationsplatforme med en række hertil hørende 
moduler. I afsnit 5.2 gives der en status for, hvor langt vi er i Danmark med integrationsplatformene i Århus Amt 
og i H:S. 

Afsnit 5.3 indeholder en analyse af udvalgte strategiske EPJ-tiltag, som er igangsat som en følge af den Nationale 
IT-strategi for 2003-2007.  

I afsnit 5.4 gives en summarisk beskrivelse af resultaterne fra EPJ-Observatoriets spørgeskemaundersøgelse rettet 
mod sygehusejerne. Analysen bygger således på sygehusejernes egne oplysninger om, hvordan situationen er i 
dag, og hvad der planlægges på EPJ-området inden for de næste 2-3 år. 

Endelig indeholder afsnit 5.5 en kort beskrivelse af nødvendig kompetenceopbygning primært blandt 
sygehusejerne til implementering og drift af EPJ-systemer, og afsnit 5.6 giver en kort beskrivelse af den 
nødvendige relation imellem EPJ og klinisk kvalitetsudvikling. 

Som i de foregående afsnit har EPJ-Observatoriet formuleret en række tendenser, vurderinger og anbefalinger, 
som er vist i ”OBS-bokse”. 

5.1. Funktionalitet, standarder, kommunikation og teknologi  
Anvendelse af teknologi til brug for en mere effektiv patientbehandling og administration af sundhedssektoren 
spiller en stadig større rolle. Teknologien er på dog et tveægget sværd, idet den både gør det muligt at behandle 
flere sygdomme, men også afføder merudgifter samtidigt med, at den muliggør reduktion af andre omkostninger. 

It-teknologier er efterhånden blevet en betydelig post i det samlede sundhedsbudget, som ikke uden videre lader 
sig reducere. Men nye og til stadighed mere avancerede metoder til lagring, behandling og anvendelse af data i 
EPJ-systemer vil muliggøre dannelsen af ny viden, som kan medvirke til at hæve kvaliteten i behandlingen og 
reducere stigningen i omkostningerne til behandlingen. 
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Udover de økonomiske konsekvenser giver den teknologiske udvikling også nye muligheder for, at borgerne og 
patienterne kan deltage mere aktivt i de sundhedsrelaterede aktiviteter. Internettet har åbnet op for, at 
patienterne kan kommunikere med de sundhedsprofessionelle via nye webservices og sundhedsportaler. 

I udviklingen og implementeringen af nye teknologier har der traditionelt været fokuseret voldsomt på selve 
teknologien. Budgetlægningen har været centreret omkring indkøb af hardware og udvikling af software, men på 
det seneste har der været en voksende erkendelse af, at også organisatoriske forhold må udvikles, hvilket er 
omkostningskrævende. Måske især inden for informationsteknologierne er der en meget tæt sammenknytning 
mellem den tekniske udvikling og ændringer i de organisatoriske forhold. Med hensyn til EPJ er der endvidere tale 
om en teknologi, som direkte har til formål at revidere arbejdsgange og andre organisatoriske forhold med 
henblik øget kvalitet og produktivitet. 

Der er således tale om et kæmpepotentiale, men der forestår endnu et stort udviklingsarbejde samt etableringen 
af en egentlig ”elektronisk markedsplads” for området. Alene det at få EPJ til at fungere som et naturligt værktøj 
for alle faggrupper i det daglige og samtidig give borgerne mulighed for mere aktivt at deltage på egne 
præmisser er fortsat en enorm udfordring, som det vil tage mange år at løse. 

EPJ-Observatoriet har gennemført en analyse af de området der ud over de rent organisatoriske, er centrale for 
udviklingen og implementeringen af en EPJ. 

Analysen svarer stort set til beskrivelserne i kapitel 4, og resultaterne er, at når man skal indføre og vedligeholde 
en EPJ, er det vigtigt at forholde sig til følgende 4 områder: 

• funktionalitet (se GEPKA-projektet, kapitel 4.2) 

• standarder (se Sundhedsstyrelsens G-EPJ, kapitel 4.1) 

• kommunikation (se G-EPJ-projektet, XML-EPJ-projektet,  SUP-projektet og LevMed-projektet, kapitel 4.3) 

• teknologien (se teknologibeskrivelsen, kapitel 4.5) 

Der skal være en balance mellem funktionalitet, standarder, kommunikation og teknologien. En manglende 
stillingtagen til et eller flere af disse områder vil betyde ukontrollerede tilstande, som medfører aktiviteter til 
afhjælpning og fejlretning, hvilket betyder, at EPJ’en ikke vil fungere optimalt.  

Som beskrevet i kapitel 4.4 vil udarbejdelsen af en it-arkitektur være et godt udgangspunkt for at sikre en såvel 
ledelsesmæssig som en faglig behandling af områderne. 

5.1.1. Funktionalitet 

Funktionaliteten i et edb-system kommer fra en proces, hvor brugernes ønsker og behov er blevet indbygget i 
edb-systemet. Funktionaliteten fokuserer på, hvad edb-systemet indholdsmæssigt kan tilbyde brugerne i deres 
arbejde. Den traditionelle metode til at fastlægge funktionerne forud for indkøbet af en EPJ, er et analysearbejde, 
som fører til udarbejdelsen af en kravspecifikation, som igen danner grundlaget for leverancen. I de sidste par år 
har man som en del af en kravspecifikation i høj grad anvendt UML som notation til at beskrive de 
sundhedsfaglige processer, som edb-systemet skal understøtte. Erfaringerne viser, at systemudviklingen er en 
læreproces både for brugerne og for systemudviklerne [Nøhr et al. 1993]. En afgørende parameter for succes er, at 
systemudviklerne forstår edb-systemet i forhold til dets praktiske anvendelse. 

Gennem de sidste 10-15 år er der blevet udviklet EPJ-systemer (såkaldte 1.–generations-EPJ’er), som fungerer 
tilfredsstillende set i forhold til de krav, der er stillet, og de ressourcer man har haft til opgaven. Ved udviklingen 
har der været en meget stor dialog mellem brugerne og leverandørerne for at få den rette funktionalitet, så 
systemerne kan virke effektivt i den daglige drift. 

Sundhedsstyrelsens G-EPJ betyder ikke bare noget for strukturen i en EPJ, men griber i høj grad også 
grundlæggende ind i funktionaliteten. EPJ-Observatoriet har gennem GEPKA-projektet erfaret, at leverandørerne er 
i fuld gang med en nyudvikling af EPJ’er i forhold til brugergrænsefladen. Nogle leverandører har endog startet 
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udviklingen helt fra bunden. Skiftet fra 1.-generations-EPJ’er til 2.-generations-EPJ’er er karakteriseret ved, at den 
tekniske platform er opdelt i et antal lag [Andersen et al. 2002], så med indførelsen af G-EPJ er der måske tale 
om, at der nu udvikles og implementeres 3.-generations-EPJ’er? 

 

OBS 30 Vurdering 

G-EPJ betyder, at brugergrænsefladen på EPJ skal ændres radikalt i forhold til de 1.-generations-EPJ’er, som er 
udviklet gennem de sidste 10-15 år. Desuden er 1.-generations-EPJ’er karakteriseret ved at have en statisk 
databasestruktur, som afspejler både de data, som skal dokumenteres og den kliniske arbejdsgang. EPJ-
Observatoriet vurderer, at størsteparten af de eksisterende 1.-generationssystemer ikke kan tilpasses til G-EPJ.  

 

GEPKA-projektet i Viborg Amt har blandt andet til formål at lave en analyse af, hvilken betydning G-EPJ har for 
dokumentationen af den kliniske proces, når en 1.-generations-EPJ skal videreudvikles til en EPJ baseret på G-EPJ. 
Resultatet anses for at have stor interesse for de sygehusejere, som allerede har en stor udbredelse af 1.-
generations-EPJ’er (blandt andet Viborg Amt, Fyns Amt/Sygehus Fyn og Vejle Amt). 

 

OBS 31 Anbefalinger 

EPJ-Observatoriet vil anbefale, at såvel brugere som leverandører af 1.-generations-EPJ’er etablerer et 
samarbejde, som har til formål at sikre en glidende overgang til G-EPJ-baserede systemer. Der bør være fokus på 
at bevare allerede afholdte investeringer og samtidigt bidrage med den erfarede viden om såvel 
udviklingsprocessen som implementeringsprocessen, når der skal migreres til G-EPJ-baserede systemer. 

5.1.2. Standarder 

Formålet med at udvikle og bruge standarder i forhold til EPJ er at skabe en leverandørneutral ramme for 
udviklingen og at kunne sikre nogle fordele: 

• at information kan udveksles uforvansket mellem organisationer med forskellige it-systemer 

• at skabe lavere priser på produkter (genbrug af produkter til flere brugere samt et bedre grundlag for 
reel konkurrence imellem leverandørerne) 

• at opnå en større brugertilfredshed 

• at skabe et marked for leverandørerne 

Listen af standarder, der skal overvejes ved indkøb af EPJ kan inddeles i forskellige formålsspecifikke grupper, som 
vist på Figur 46. Listen er lang og er ikke udtømmende. Der er flere standarder, som overlapper hinanden, og 
ingen af dem kan udpeges til at være den førende standard inden for et område. Når man specificerer brugen af 
en standard, er det vigtigt at huske på, at standardisering tager lang tid. I modsætning hertil udvikles teknologien 
meget hurtigt. Det betyder i mange tilfælde, at når en standard efter mange års arbejde endelig er færdig og 
brugbar, kommer der nye og mere ”lovende” koncepter og standarder, der lægges til grund for udviklingen. 

Et godt eksempel på dette er, at man i Danmark igennem mange år har baseret kommunikationen i 
sundhedssektoren på CEN-standarden UN/EDIFACT. Det har været et stort arbejde at forstå og bruge standarden og 
tilpasse den til de nationale forhold. I dag anvendes EDIFACT-standarden til udveksling af oplysninger mellem 
apoteker, praktiserende læger og sygehuse, hvor der udveksles ca. 30 millioner meddelelser pr. år. For få år siden 
blev XML-standarden lanceret og er hurtigt blevet accepteret i næsten alle organisationer. XML-standarden vil i 
fremtiden blive anvendt til at specificere alle former for kommunikation, også i den danske sundhedssektor. 
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Figur 46  Eksempler på anvendte standarder grupperet efter formål 

Udvikling og implementering af en standard er som nævnt en langsommelig proces. Det er nødvendigt at afprøve 
standarden i praksis for dermed at kunne lave en validering baseret på systemer i daglig drift. Sundhedsstyrelsen 
har derfor også, fornuftigt nok, igangsat GEPKA-projektet, hvor G-EPJ afprøves såvel teknisk som klinisk.  

De første prototyper i GEPKA-projektet viser, at leverandørerne lader G-EPJ-modellen træde tydeligt frem i 
brugergrænsefladen. Dette vurderes til at være en konsekvens af, at leverandørerne har mere end nok at gøre for 
at forstå og sætte sig ind i G-EPJ. 
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I de første GEPKA-prototyper har leverandørerne ladet G-EPJ-modellen træde tydeligt frem i brugergrænsefladen, 
hvilket vurderes til at være en konsekvens af, at man har mere end nok at gøre med at forstå og sætte sig ind 
modellen og de tilhørende specifikationer. 

5.1.3. Kommunikation 

Det er ikke kun Sundhedsstyrelsen, som udvikler nye standarder til brug for kommunikation af data mellem EPJ-
systemer (se kapitel 4.3.1). I regi af MedCom gennemføres der også et XML-EPJ-projekt og et SUP-projekt (se 
kapitel 4.3.2 og 4.3.3), som ifølge den Nationale IT-strategi skal anvendes, indtil alle har fået indført EPJ-systemer 
baseret på G-EPJ. EPJ-Observatoriets gennemgang af G-EPJ, XML-EPJ og SUP viser nogen overlap mellem de tre 
projekter. Det er usikkert, om dette er intenderet eller skyldes en vis uklarhed over, hvilke opgaver der præcist 
varetages af de 3 projekter.  
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For at sygehusejerne kan få et bedre redskab at planlægge efter, anbefales det at udarbejde en beskrivelse, som 
præcist definerer, hvilke områder af informationsudvekslingen G-EPJ-, XML-EPJ- og SUP-projektet dækker, samt 
en tidsplan som viser forløbet og en eventuel udfasning af løsningen. 

 

I løbet af 2003 er Sundhedsstyrelsens G-EPJ-specifikationer for medicinering blevet testet og valideret i LevMed-
projektet (se kapitel 4.3.4). Alle de danske leverandører af EPJ-systemer har været involveret i projektet. LevMed-
projektet har demonstreret, at man kan udveksle medicinoplysninger. Men dette er ikke ensbetydende med, at de 
enkelte leverandørers EPJ-systemer har funktionalitet og underliggende databaser, som følger G-EPJ og 
specifikationerne for medicinering. Det skal retfærdigvis samtidig nævnes, at dette ikke var ikke en del af LevMed-
projektet men mere et udtryk for, at der fortsat er et stykke arbejde (udvikling og test), før man kan udbrede 
løsningerne massivt. Det er EPJ-Observatoriets vurdering, at  projektet ville have givet mere nytteværdi, såfremt 
man også havde inkluderet nogle af leverandørernes slutbrugere i LevMed-projektet.  
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For at komme tættere på egentlige driftssituationer skal det anbefales, at fremtidige testprojekter forankres hos 
brugerne (køberne) af EPJ-systemer og naturligvis med så mange leverandører involveret som muligt. Ved at 
forankre projekterne hos brugerne, vil man som yderligere nytteværdi få skabt en direkte interesse og 
interaktion med dem, der skal betale for løsningen. Målet er at understøtte et marked, hvor brugerne efter-
spørger de løsninger, som er blevet testet. 

5.1.4. Teknologi 

Når der skal udveksles informationer i sundhedssektoren, er det naturligvis vigtigt, at infrastrukturen er på plads. I 
Danmark er der 2 positive forhold, der gør sig gældende. For det første har vi i Danmark et af de mest anvendte 
sundhedsdatanet i hele Europa. For det andet er det nye internetbaserede sundhedsdatanet etableret. Det 
betyder, at ”transportsystemet” er på plads, men en anden væsentlig faktor - styring og sikring af bruger-
adgangen – mangler stadigvæk. Det nye netværk giver nemlig helt andre muligheder for at koble it-systemerne 
tættere sammen på tværs af forskellige organisationer og amtsgrænser. Der vil derfor hurtigt vise sig et stort 
behov for, at man entydigt kan identificere brugere og dokumentere, hvem der har udført de forskellige 
handlinger. Det er vigtigt, at brugerstyringen udformes nationalt, og at der udarbejdes specifikationer for, hvordan 
leverandørerne skal implementere løsningen.  

Der er en tendens til, at mange af sygehusejerne ved planlægningen af indførelsen af EPJ prioriterer, at følgende 
skal være installeret og i drift pr. 1. januar 2006: 

• installation af en integrationsplatform 

• medicinmodul 

• notatmodul 

Det interessante er, at i stedet for at tale om at indføre en EPJ taler man nu om at indføre en integrationsplatform 
og nogle (EPJ) moduler. Umiddelbart kan man vel godt antage, at en integrationsplatform, et medicinmodul og et 
notatmodul tilsammen udgør en EPJ. Et notatmodul betragtes i hvert fald som kernen i fremtidens EPJ-system, og 
en mere korrekt betegnelse for et notatmodul, vil nogen hævde, er et klinisk procesmodul. 

Ovenstående opdeling gør det naturligvis lettere at specificere opgaven og dermed sikre, at varen leveres og 
implementeres tilfredsstillende i organisationen.  En af de store fordele er naturligvis, at det er muligt inden for et 
afgrænset område som f.eks. medicinering at implementere et modul på alle afdelinger i løbet af en periode. 
Resultatet vil være, at alle medarbejdere sættes ind i det samme og får et fælles værktøj til brug i det daglige. 
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Samtidigt kan ledelsen opstille nogle kvalitetsmål for anvendelse og målrettet sætte ind med ressourcer de 
steder, hvor der viser sig at være et behov. 

I sagens natur mangler der så blot en liste over de manglende moduler, men ønskerne kommer sikkert helt af sig 
selv, efterhånden som de første 2 moduler implementeres tilfredsstillende. 

Selv om denne tendens til at udvikle og implementere moduler kan virke attraktiv, skal EPJ-Observatoriet benytte 
lejligheden til at nævne risikoen for, at modulerne vil fungere usammenhængende i den samlede EPJ.  

EPJ-Observatoriet har gennem et par år fulgt EPJ-projektet i Århus, som har en række praktiske erfaringer med at 
udvikle og implementere moduler fra flere leverandører. Der er ingen tvivl om, at funktionaliteten og hvem, der 
skal kunne udveksles data med, kan specificeres for hvert enkelt modul. Men det bliver helt sikkert en stor 
udfordring at sikre en fornuftig arbejdsgang mellem modulerne, en udfordring som ikke bliver mindre af 
multileverandørstrategien. 
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Det anbefales at lave en analyse, som beskriver, hvordan man kan sikre en fornuftig interaktion mellem EPJ-
moduler, og hvordan relationen til G-EPJ kan etableres. Analysen skal bygge på de metoder og værktøjer, som 
anvendes til specifikation af G-EPJ (use cases mv.) med henblik på at sikre en direkte sammenhæng mellem EPJ-
moduler og G-EPJ.  

5.2. Integrationsplatforme 
Når man taler om kommunikation af patientrelaterede oplysninger, er der en lang tradition for, at man tænker på 
overførsel af information som meddelelser (”messaging”). Denne kommunikationsform vil helt klart også forsætte 
med at eksistere i fremtiden ved udveksling af information, som er lagret i en EPJ. Som bekendt er ”messaging” 
baseret på, at meddelelserne sendes via et traditionelt postkassesystem, hvilket er en god og effektiv måde at 
udveksle informationer på mellem edb-systemer, som i princippet kan have vidt forskellige formål. Et godt 
eksempel på ”messaging” er overførslen af en recept fra et praksissystem til et apotekssystem. De to involverede 
systemer har vidt forskellige formål. Praksissystemet bruges af den praktiserende læge som journalsystem, hvor 
han kan dokumentere behandlingen, hvilket også inkluderer at kunne sende en recept til et apotek via en 
elektronisk postkasse. Apotekssystemet bruges primært til at styre lagerbeholdningen og udleveringen af medicin 
til kunderne. En vigtig del er naturligvis også at kunne hente elektroniske recepter fra postkassen. Messaging 
betegnes som ”løs integration”, idet de involverede systemer ikke er afhængige af hinanden og selv kan 
bestemme, hvornår de henholdsvis sender og henter data i postkassen.  

Middleware er en anden velkendt teknologi, som er et ”softwarelag” mellem edb-systemet og netværket. 
Middlewaren kan tilbyde en række forskellige services, men er mest kendt i sundhedssektoren for at integrere 
data mellem forskellige edb-systemer. Middleware betegnes som ”tæt integration” mellem forskellige edb-
systemer og det giver brugeren af et edb-system adgang til data i øvrige edb-systemer. Adgangen til andre edb-
systemer via middleware er tidstro. 

5.2.1. Integrationsplatforme og sundhedsspecifikke modeller 

Man kan også bruge betegnelsen integrationsplatform i stedet for middleware, men normalt har man bygget ét 
eller flere lag oven på middlewaren. Et af disse lag er en domæneobjektmodel. 

Som bekendt har der i de sidste par år været sat store kræfter ind i både Århus Amt og i H:S på at anvende 
integrationsplatforme som grundlag for det databærende lag i EPJ-udviklingen. EPJ-Observatoriet har beskrevet de 
2 integrationsplatforme i statusrapporterne for 2001 og 2002 [Bernstein et al. 2001] [Andersen et al. 2002]. 
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Der er gennem tiden set eksempler på edb-projekter, hvor man har anvendt sunde datalogiske principper og 
velfunderede teorier som grundlag for systemudviklingen. Det kan være CASE-værktøjer og objektorienterede 
metoder til at understøtte udarbejdelse af en god dokumentation. Resultatet i nogle tilfælde er desværre, at man 
først har opdaget performanceproblemer for langt henne i processen, hvilket har affødt store problemer for 
projektet [Mathiassen et al. 1998]. 

Århus Amt og EPJ-I 

Århus Amts integrationsplatform (EPJ-I) er udviklet fra bunden af Systematic Software Engineering. En af 
forudsætningerne for udviklingen af domæneobjektmodellen (DOM’en) i EPJ-I var, at den skulle være så fleksibel, 
at den løbende kunne ændres i takt med de organisatoriske ændringer, der hele tiden sker i sundhedssektoren. 
Det har betydet, at man har udviklet en DOM, som er så generisk, at man i princippet i de tilhørende 
hændelsesdefinitionsbeskrivelser (HDB’er) kan beskrive alle mulige scenarier for sammenhæng mellem data. 
Modellen vurderes at være så generisk, at den også kan bruges i andre sektorer end sundhedssektoren. Prisen for 
at anvende en så generisk model har betydet manglende performance og dermed lange svartider, når der 
navigeres rundt i brugersystemet. 

I Århus Amt blev der ved starten på implementeringen af medicinmodulet i slutningen af 2002 fundet 
uacceptabelt lange svartider. Konsekvensen blev at stoppe implementeringen i en periode. En efterfølgende 
analyse har ført til, at man blev enige om at lave nogle ændringer i EPJ-I, som kunne optimere svartiderne. I løbet 
af sommeren 2003 har man udført en test, som har givet acceptable svartider. Det er værd at bemærke, at 
ændringerne i EPJ-I er udført med henblik på at optimere svartiderne i medicinmodulet, og man forventer at skulle 
lave en tilsvarende analyse og nye ændringer i EPJ-I, når notatmodulet skal sættes i drift. 

Århus Amt har været pioner inden for dette område og står derfor også over for den opgave at rette op på EPJ-I, 
så den i fremtiden kan fungere tilfredsstillende. Erkendelsen af performanceproblemerne, sammenholdt med at 
Sundhedsstyrelsens G-EPJ i dag er blevet mere specifik, har betydet, at modellen i EPJ-I skal ændres. 

Ændringen vil sandsynligvis betyde en udvidelse af EPJ-I’s model med nogle sundhedsspecifikke klasser fra G-EPJ. 
Det betyder en mindre generisk model, men på den anden side vil det ikke betyde noget for udveksling af 
sundhedsfaglige data under forudsætning af, at kernen i G-EPJ’s model også fastholdes. 
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Fordelen ved de generiske modeller er den store fleksibilitet, som kan udnyttes til at udtrykke sammenhængen i 
data i sundhedssektoren over tid. Der ligger dog en stor risiko i at anvende for generiske modeller i integrations-
platformene. Ulempen er, at det kan give alvorlige performanceproblemer. 

H:S og DHE-platformen 

I modsætning til Århus Amt har H:S baseret sin integrationsplatform på mange års internationalt arbejde og 
erfaring. H:S har indkøbt integrationsplatformen DHE fra det italienske firma GESI. DHE-platformen indeholder også 
en domæneobjektmodel, som er baseret på HISA–præstandarden, som hører til inden for den europæiske 
standardiseringsorganisation [CEN 2003]. 

HISA specificerer en minimumsdatamodel, der kan udvides ved implementering. DHE rummer således over 250 
entiteter, over 8.000 attributter og mere end 600 services. DHE er en stabil og afprøvet integrationsplatform, 
hvilket underbygges af de efterhånden mange tests og implementeringer, som indtil dato er lavet i H:S. 

DHE’s datamodel kan udvides med et værktøj (GASwin), dvs. at der kan tilføjes nye entiteter, nye attributter og 
nye services. 
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H:S er ligeledes kommet til den konklusion, at sundhedsstyrelsens G-EPJ i dag er så specifik, at det er nødvendigt 
at udvide DHE’s datamodel. En udvidelse af DHE, som i forvejen er ret omfattende, kræver en del ekspertise, men 
er bestemt en opgave, som er til at gennemføre. 
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DHE-integrationsplatformen bygger på mange års internationalt arbejde og indeholder en klinisk domæne-
objektmodel. Modellen skal i fremtiden udvides med nye klasser, som er repræsenteret i G-EPJ. Der findes 
værktøjer til at udvide og tilrette modellen i DHE, men arbejdet vil kræve en del specialviden. 

5.2.2. Sundhedsdatanettet 

Det er indlysende, at nogle områder egner sig bedst til messaging, og andre områder egner sig bedst til 
middleware. Som nævnt ovenfor, er messaging perfekt til overførsel af en elektronisk recept. Hvis man i 
fremtiden ønsker at booke en tid på et andet sygehus, vil middleware være at foretrække, da det kræver en 
tidstro forbindelse til ledige tider, medens patienten venter. 

I Danmark har der været en lang tradition for at anvende messaging som integrationsform i sundhedsdatanettet. 
Samtidigt har man på flere sygehuse benyttet middleware til integration mellem EPJ-systemer, PAS-systemer og 
de forskellige fødesystemer. 

Når sygehusejerne i løbet af de næste par år massivt indfører EPJ-systemer, vurderer EPJ-Observatoriet, at der vil 
opstå et behov for også at have middleware som en service i sundhedsdatanettet. Dette er en udvikling, som 
peger i retning af en serviceorienteret arkitektur (se afsnit 4.5) og brug af webservices (se afsnit 4.3.1). 
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Det anbefales at lave en analyse af, hvilke middleware-services som med fordel kan bruges og placeres enten 
på sygehusene, i amterne eller på nationalt niveau. Middleware-services på amts og nationalt niveau kan gøres 
tilgængelige via sundhedsdatanettet. F.eks. kan man etablere adgang til data mellem G-EPJ-systemer på landets 
sygehuse via en middleware-service. 

5.3. Strategiske udviklings- og implementeringstiltag 

5.3.1. G-EPJ 

G-EPJ-modellen er den centrale komponent i de fælles faglige standarder, som er grundlaget for udbredelsen af 
EPJ i Danmark –  initiativ 1 i den Nationale IT-strategi. G-EPJ-udviklingen er ligeledes grundlaget for det nationale 
G-EPJ-projekt –  initiativ 2 i IT-strategien. G-EPJ er relateret til IT-strategiens initiativ 3 og 4, som omtaler etablering 
af en datamodel og udvikling af XML-skemaer til kommunikation.  

Der er igennem de senere år gjort et solidt udviklingsarbejde med grundstrukturen. Udarbejdelsen er foregået ved 
inddragelse af sundhedsfaglige grupper, og dokumentationen af modellen og udvekslingsformaterne bygger på 
anerkendte metoder. Som et led i det nationale G-EPJ-projekt er det endvidere planlagt, at G-EPJ-model og 
udvekslingsformater valideres teknisk og klinisk. Dette gøres i regi af GEPKA-projektet. 
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Anerkendte metoder og teknikker er anvendt ved udarbejdelsen af G-EPJ. Den foreliggende model er et godt 
udgangspunkt for udvikling af EPJ i Danmark. Teknisk og klinisk afprøvning af G-EPJ-modellen er nødvendig for at 
tilpasse den til praktisk brug. Udviklingen skal ske i samarbejde med leverandører og brugere. Processen er lang-
varig og vil forsætte ud over den planlagte GEPKA-periode. 

 

Dokumentationen af G-EPJ er i dag fordelt på tre niveauer: begrebsniveauet, det logiske niveau og det fysiske 
niveau.  

Dokumentationen af begrebsniveauet findes på G-EPJ-delen af Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Begrebsniveauet 
synes at være relativt stabilt, om end flere af dokumenterne, der beskriver dette niveau, angives at være 
ufærdige.  

På grund af valideringen af G-EPJ i GEPKA-projektet sker der ikke samtidigt en selvstændig udvikling af G-EPJ-
modellen. Hvis man ønsker at finde den mest opdaterede version af det logiske niveau, skal man derfor søge på 
hjemmesiden under GEPKA-projektet. Dokumentationen er fordelt på forskellige dokumenter, der omhandler 
komponenter, regler, terminologi etc.  

På det fysiske niveau udarbejdes specifikationer – herunder XML-skemaer – i forbindelse med at der gennemføres 
projekter, der har behov for sådanne specifikationer. Den mest opdaterede information findes ligeledes under 
GEPKA-projektet, fordelt på dokumenter der beskriver udveksling og indberetning samt en række tilhørende XML-
skemaer.  

I stedet for at lave store samlede specifikationer, publiceres der nu løbende arbejdsdokumenter, som specificerer 
mindre dele af grundstrukturen. Indgangen til en række dokumenter kan findes på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside under ”Informatik og sundhedsdata” [Sundhedsstyrelsen 2003a].  

Dokumentationsmaterialet, som generelt har en høj kvalitet, er omfattende men er svært at få overblik over. Dele 
af dokumentationen er svært tilgængelig, og dette kan bl.a. skyldes, at informationerne findes spredt i mange 
dokumenter, regneark, databaser og HTML-filer. Det er vigtigt at sikre en bred forståelse for modellen og dens 
konsekvenser for klinisk praksis og funktionaliteten i EPJ-systemerne. Der bør derfor udarbejdes materiale til 
forskellige målgrupper (ledelse, sundhedsprofessionelle og teknikere), som også indeholder praktiske eksempler 
fra den kliniske hverdag. 
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Der findes på den ene side overordnede beskrivelser af G-EPJ-procesmodellen og på den anden side detaljeret 
teknisk dokumentation. Det anbefales, at der udarbejdes beskrivelser, som på en pædagogisk måde binder disse 
områder sammen. Det anbefales, at dokumentationsstrukturen revideres med henblik på at reducere 
fragmenteringen. 

 

Sundhedsstyrelsen fremhæver, at G-EPJ giver mulighed for en dynamisk måde at udveksle oplysninger på. 
Princippet er, at en bruger (eller et system) kan afsende en forespørgsel til et andet system. Det andet system 
returnerer derefter en ”informationspakke” med oplysninger om f.eks. forløb, diagnoser, interventioner og 
interventionsresultater. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet XML-skemaer for ca. 30 forespørgsler. Der er ikke taget 
stilling til, hvordan forskellige systemer skal accesses og adresseres, og der mangler afklaring af 
sikkerhedsmæssige forhold. 

EPJ-Observatoriet vurderer, at ”webservices” vil være en relevant teknologi at benytte til Sundhedsstyrelsens 
specifikation for udveksling af data i et G-EPJ-system.  
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Ved udvikling af webservices til udveksling af EPJ-information kan der bygges videre på det arbejde, som 
Sundhedsstyrelsen har startet. Det anbefales at igangsætte en udredning af de tekniske og sikkerhedsmæssige 
problemstillinger samt afprøvning i pilotforsøg.  

5.3.2. GEPKA 

GEPKA-projektet skal understøtte den Nationale IT-strategis initiativ 1 om indførelse af EPJ på landets sygehuse. 
Projektet er relateret til strategiens initiativ 2, 3, 4 og 5. Disse omfatter bl.a. koordineret udvikling og 
implementering af EPJ, gennemførelse af en referenceimplementering af G-EPJ, udarbejdelse af XML-skemaer til 
kommunikation baseret på G-EPJ, og gennemførelse af en klinisk validering af G-EPJ. 

I følge den Nationale IT-strategi er G-EPJ grundlaget for en fælles struktur og begrebsanvendelse i elektroniske 
patientjournaler, der kan danne udgangspunkt for anvendelse af journaloplysninger i sundhedsvæsenet. 

GEPKA-projekterne er opdelt i to grupper: hovedprojekterne og parallelprojekterne. Hovedprojekterne foregår på 
Amager Hospital og Århus Kommunehospital. Parallelprojekterne foregår i regi af Københavns Amt, Ribe Amt, 
Roskilde Amt og Viborg Amt. 

Hovedprojekternes formål er at bidrage til afdækningen af alle GEPKA-projekternes målsætninger, herunder aktiv 
deltagelse i alle evalueringsområderne. Parallelprojekterne er derimod mindre omfattende. Det enkelte 
parallelprojekt har udvalgt at involvere sig i dele af GEKPA-projektet, som skønnes særligt relevante for projektet. 
Derudover er parallelprojekterne ikke forpligtet til at følge GEPKA-projektets stramme tidsplan i modsætning til 
hovedprojekterne. 

G-EPJ er en teoretisk model, og kun ved en afprøvning under driftslignende forhold kan der ske en evaluering af 
modellen. Afprøvningen i GEPKA-projektet vil være med til at kvalificere Sundhedsstyrelsens arbejde. Samtidigt 
stimulerer GEPKA-projektet udbredelsen af viden om G-EPJ og understøtter – også økonomisk – den omfattende 
læreproces, der er nødvendig hos leverandører og sundhedsfaglige personer, som er involveret i arbejdet.   

 

OBS 42 Vurdering 

GEPKA-projektet er et meget vigtigt tiltag for at bane vejen for, at landets sygehuse i fremtiden baserer EPJ på 
Sundhedsstyrelsens standard G-EPJ. Afprøvningen vil være med til at kvalificere arbejdet og give konkrete bud på 
nødvendige ændringer. 

 

Validering i forbindelse med udviklingsprojekter som GEPKA betyder, at der også kommer tilbagemeldinger til 
Sundhedsstyrelsen med ændringsforslag. Leverandørerne kan formentligt leve med modelændringer i en 
pilotfase, men både leverandører og sygehusejere er relativt tæt på store investeringer i G-EPJ-baserede systemer. 
Det betyder, at modellen bør fastfryses i en aftalt periode, og at man må leve med visse uhensigtsmæssigheder, 
indtil de kan rettes i en ny version. Da G-EPJ er en kritisk komponent i det nationale projekt, har det stor 
betydning, at modellen stabiliseres.  
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OBS 43 Anbefaling 

Da G-EPJ indgår i udviklingsprojekter ændres den løbende. Det er nødvendigt at skabe sikkerhed om, hvornår 
modellen fastfryses. Det foreslås, at resultat- og måldelen af modellen stabiliseres, og at udviklingen af de 
nødvendige klassifikationer til disse dele prioriteres. Det foreslås desuden, at der etableres en metode til trinvis 
og styret versionering af standarden. 

 

Sundhedsstyrelsen kobler udviklingen af G-EPJ sammen med nogle krav til dokumentation af den sundhedsfaglige 
proces. G-EPJ som fælles standard stiller ”krav” om forløbs- og problemorienteret dokumentation, øget 
strukturering af data og tværfaglig dokumentation. Der er ingen tvivl om, at dette medfører store ændringer både 
teknisk og organisatorisk. I den sammenhæng skal det fremhæves, at det er EPJ-Observatoriets opfattelse, at der i 
løbet af det sidste år er sket en markant ændring i holdningen til anvendelsen af G-EPJ i særlig grad blandt 
lægerne.  

 

OBS 44 Tendenser 

Flere og flere læger, som er involverede i GEPKA-projektet, udtaler, at procesgangen i G-EPJ (diagnose, 
intervention, resultat, mål) svarer til den måde, som læger allerede arbejder på i det daglige. Det opfattes dog 
som en udfordring at dokumentere svarende til modellen – formentligt fordi brugergrænsefladerne ikke er 
optimale endnu.  

5.3.3. MedComs XML-EPJ-projekt 

Projektet er relateret til IT-strategiens initiativ 25, der omtaler udvikling og implementering af:  

”XML-meddelelser, der kan imødekomme kommunikationsbehovet til og fra sygehuses EPJ-systemer, som ikke er 
baseret på G-EPJ.” Således at man kan ”…skabe kommunikation i en overgangsfase indtil implementeringen af G-
EPJ-baserede systemer er nået så langt, at disses interne XML-meddelelser også kan bruges mellem systemerne.” 

Målet for MedComs XML-EPJ-projekt er storskala, landsdækkende benyttelse af MedCom-meddelelser til 
kommunikation internt på sygehuse og mellem sygehuse inden udgangen af 2005. Meddelelser til henvisninger, 
epikriser, laboratorieresultater m.v. udarbejdes i XML-format og tilpasses sygehussektorens behov. Metoden til at 
muliggøre kommunikation mellem ikke-G-EPJ-baserede systemer og G-EPJ-baserede systemer er at lave en 
hybridmeddelelse bestående af en MedCom-del og en G-EPJ-del. 

MedCom har undersøgt kommunikationsflowet i relation til sygehuse opdelt på følgende typer: ”afdelingsintern”, 
”sygehusintern”, ”amtsintern sygehuse”, ”tværamtslig sygehuse” og ”primærsektor”. Undersøgelsen afdækker, 
hvordan denne kommunikation kan dækkes af projektets tre kommunikationspakker: sygehuspakken, klinisk 
pakke (røntgen- og laboratoriepakke) samt primærpakken. Figur 47 viser en procentvis fordeling mellem 
kommunikationstyperne (i bunden til venstre) og pakkerne (i bunden til højre). 

”Klinisk pakke", der dækker kommunikation mellem behandlingsafdelinger og laboratorier/røntgenafdelinger 
udgør langt den største del af kommunikationen – i alt ca. 70%. Systemerne benytter i dag MedComs EDIFACT-
versioner ved kommunikation til primærsektoren, og dermed kan der bygges direkte på erfaringer fra dette 
område. Det synes derfor at være omkostningseffektivt at udvikle de meddelelser, der skal til for at dække den 
kliniske pakke. Det er dog tilsyneladende ikke undersøgt, hvor mange sygehuse der rent faktisk vil bruge 
MedCom-standarder, og hvor mange der vil bruge andre standarder som HL7, DICOM og leverandørspecifikke (in-
house) formater.  
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Figur 47  Diagrammet viser, hvordan kommunikationen fordeler sig på de forskellige pakker. Den sygehusinterne kommunikation er langt  
den største og udgør ca. 60%. Den alt overvejende del af den sygehusinterne kommunikation er kommunikation til laboratorier (47% af  
al kommunikation) og denne dækkes af ”Klinisk pakke LAB” 

 

MedCom har konverteret de klassiske EDIFACT’er til primærsektoren til XML-syntaks og samtidigt anvendt de af 
OIO udarbejdede nøgledata og standarder for navngivning af elementnavne, som på sigt skal sikre en ensartet 
brug af XML-opbygningen i den offentlige sektor. Det giver et godt grundlag for udviklingen af 
sygehusmeddelelserne. 

 

OBS 45 Vurdering 

Det synes derfor at være omkostningseffektivt at udvikle de meddelelser, der skal til for at dække 
kommunikation mellem behandlingsafdelinger og laboratorier/røntgenafdelinger (klinisk pakke). Dels dækker 
området et stort antal meddelelser, desuden kan erfaringer fra de tilsvarende EDIFACT-meddelelser genbruges, 
og endelig har MedCom skabt et grundlag for at gøre meddelelserne OIO-kompatible. 

 

”Sygehuspakken", der dækker kommunikation mellem sygehusenes behandlingsafdelinger (epikrise, henvisning, 
korrespondancebrev og eventuelt personstamdata), udgør en mindre del af kommunikationen. MedCom opgiver 
andelen til 15%, men den er formentligt lavere. Hvis man kompenserer for, at det ene hospital i undersøgelsen 
ikke har opgivet mængden af papirkommunikation, er sygehuspakkens andel nærmere 10%. Endvidere er der 
”konkurrerende” standarder på dette område, dels i form af SUP-udtræksstandarden, dels i form af 
Sundhedsstyrelsens G-EPJ-udvekslingsformater. Desuden ser man for den sygehusinterne og den amtsinterne 
kommunikation en tendens til, at systemerne kobles tættere sammen f.eks. med integration via middleware og 
fælles databaser. 
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OBS 46 Anbefaling 

Med den nye viden, der er fremkommet om meddelelsesrelateret kommunikationsflow på sygehuse, anbefales 
det, at nytteværdien af ”sygehuspakken” (kommunikation mellem sygehusafdelinger) revurderes  - dels i 
forhold til antallet af meddelelser, der dækkes af løsningen, dels i forhold til de andre kommunikationsløsninger 
der udvikles parallelt. 

For at give mulighed for kommunikation mellem ikke-G-EPJ-baserede systemer og G-EPJ-baserede systemer 
foreslår MedCom at gøre sygehusbrevene G-EPJ-kompatible. Det indebærer som nævnt, at de nye sygehusbreve 
både får en MedCom-del og en G-EPJ-del i samme meddelelse. G-EPJ-delen udgøres af Sundhedsstyrelsens forslag 
til XML-udvekslingsformat. 

Reglerne for brug af denne hybridmeddelelse indebærer, at såfremt blot ét ikke-G-EPJ-system er involveret i 
kommunikationen, skal MedCom-delen benyttes. Dette er en nødvendig restriktion, da man ikke kan forvente, at 
ikke-G-EPJ-systemer kan håndtere forløbsbaserede, problemorienterede data fra et G-EPJ-system. Hvis et G-EPJ-
system skal kommunikere med et andet G-EPJ-system, kan Sundhedsstyrelsens XML-skema benyttes. 

Det fremgår endvidere af regelsættet, at hvis G-EPJ-delen bruges, skal nøjagtig den samme information forefindes 
som fritekst i MedCom-delen. Det er imidlertid forbundet med store problemer at lave en entydig mapning 
mellem MedComs meddelelser, som er kontaktbaserede, og den forløbsbaserede G-EPJ-model. Det kræver 
udvikling af ekstra funktionalitet i G-EPJ-systemerne, således at brugeren i det enkelte tilfælde kan afgøre hvilke 
informationer, der skal flyttes til MedCom-delens tekstfelter og strukturerede felter.  

Det kan derfor overvejes, om man bør tage G-EPJ-delen ud af MedComs sygehusbreve og lade Sundhedsstyrelsen 
arbejde videre med en separat meddelelse for G-EPJ-kommunikation. Da hybridløsningen skaber ekstra 
kompleksitet for leverandørerne af G-EPJ-systemer, er der også en risiko for, at dette kan forsinke fremdriften i 
MedComs kommunikationspakker.  

 

OBS 47 Anbefaling 

Ikke-G-EPJ-baserede systemer kan ikke benytte sygehusbrevenes G-EPJ-del.  Hvis G-EPJ-baserede systemer vil 
benytte G-EPJ-delen, skal identiske data placeres i MedCom-delen. Dette kræver manuel mapning og ekstra 
funktionalitet i G-EPJ-systemerne. Mellem G-EPJ-baserede systemer kan Sundhedsstyrelsens format benyttes 
direkte. Det anbefales derfor, at G-EPJ-delen tages ud af MedComs sygehusbreve, således at der undgås 
ressourcer til at vedligeholde en hybridløsning. 

5.3.4. MedComs SUP-projekt 

MedComs SUP-projekt (Standardiseret Udtræk af Patientdata) er omtalt i den Nationale IT-strategi under ”initiativ 
19”, hvor det bl.a. fremgår, at: 

”De EPJ-systemer, som er på markedet i dag, og som er indført i enkelte amter, bygger ikke på ”Grundstruktur for 
elektronisk patientjournal”. Som en overgangsløsning iværksættes derfor det såkaldte SUP-projekt, der har til 
formål at muliggøre web-opslag af journal og patientdata på tværs af amter, til primærsektoren og mellem 
sygehusafdelinger i samme amt.” 

MedComs SUP-projekt indebærer, at der etableres udtræksprogrammer fra amtets/H:S’ PAS-systemer og EPJ-
systemer. Disse udtræk af patientdata overføres via en landsdækkende XML-standard til en SUP-database, der gør 
det muligt at få adgang til at se udvalgte journaldata og patientoplysninger via en internetbrowser. Den Nationale 
IT-strategi opstiller målsætningen, at adgangen til data skal foregå via den offentlige sundhedsportal. 
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Arbejdet med SUP-projektet og udviklingen af en SUP-udtræksstandard foregår i MedComs sygehus-
projektledergruppe og i en teknikgruppe. Projektplanen indebærer en udbredelse i flere ”bølger” med udbredelse 
til de sidste deltagende amter ved udgangen af 2005. MedComs udtræksstandard bygger bl.a. på resultaterne fra 
Vejles og Viborgs SUP-projekt. Det har imidlertid været nødvendigt at udvide dokumentationen fra dette projekt, 
og det har betydet, at opstarten af MedCom-projektet har været udskudt. MedCom har i september 2003 udgivet 
udkast til SUP-udtræksstandard  [MedCom 2003g]. 

SUP-udtrækket er opdelt i 4 dele: en forsendelsesdel, en persondel, en patientforløbsdel og en række hændelser. 
Kliniske data, der trækkes ud fra de forskellige EPJ-systemer, skal placeres i hændelser af den relevante type. I den 
foreliggende udgave af SUP benyttes følgende 12 hændelsestyper: kontaktperiode, diagnose, medicingivning, 
medicinordination, notat, ordination, udført procedure, anamnestisk oplysning, observation/fund, prøveresultat, 
rekvisition og administrativt karakteristikum. 

Notaterne udgør alle typer af notater, der findes i EPJ-systemet, bl.a. udskrivningsbreve, ambulantnotater, 
henvisninger og rekvireringer, kontinuationsnotater, sygeplejenotater, undersøgelses- og procedurenotater, 
korrespondancebreve, tilsyns- og rapportbreve, anamneseskemaer m.v. 

SUP-projektet og XML-EPJ-projektet har til dels overlappende formål og indhold, men benytter forskelligt 
udvekslingsformat og teknisk løsning. Begge projekter retter sig mod at etablere mulighed for kommunikation 
mellem eksisterende EPJ-systemer på tværs af amter, til primærsektoren og mellem sygehusafdelinger i samme 
amt. Begge projekter omfatter information som udskrivningsbreve, ambulantnotater, henvisninger og 
rekvireringer (se også afsnit 5.1.3). 

Det er EPJ-Observatoriets overordnede vurdering, at MedCom’s SUP-projekt vil være et vigtigt projekt i EPJ-
udviklingen i de kommende år – indtil alle systemer er fuldt baseret på G-EPJ. SUP vil med sin pragmatiske tilgang 
hurtigt kunne etableres med brug af forholdsmæssigt beskedne ressourcer. Etableringen af en række amtslige 
SUP-databaser, hvor der er lagret udtræk af data fra alle EPJ-systemer i Danmark, vil betyde, at patienternes 
information hurtigt bliver tilgængelig og kan bruges i den videre behandling.  

Sygehusejerne er i gang med at effektuere aftalen om at følge G-EPJ, selv om udbredelsestakten stadig er en 
udfordring. Det er dog EPJ-Observatoriets vurdering, at der derfor inden for få år bliver implementeret EPJ-moduler 
på de danske sygehuse, som følger specifikationerne i G-EPJ. Tidsplanen for SUP-projektet tilsiger, at SUP først er 
fuldt udbredt ved udgangen af 2005 – samtidigt med at G-EPJ-kompatible journalsystemer er planlagt 
implementeret på alle sygehuse. 

Når alle data fra et G-EPJ-baseret system trækkes ud til en SUP-database, vil dataindholdet og relationerne – f.eks. 
diagnose- og interventionshierarkier – forefindes som specificeret i G-EPJ-modellen. Såfremt SUP-modellen af en 
eller anden årsag ikke kan modtage og lagre dataene i den korrekte sammenhæng, forventes det, at der 
foretages en justering af SUP-modellen. Dette betyder, at SUP-modellen med tiden vil blive G-EPJ-kompatibel. For 
at sikre denne udvikling kræves det, at der løbende laves mapningsanalyser på de data, som fastlægges i G-EPJ, 
så man på forkant kan afdække, hvordan dataene vil blive repræsenteret i SUP-modellen.  

 

OBS 48 Anbefaling 

Det anbefales, at der sikres en løbende vidensudveksling mellem MedComs SUP-projekt og G-EPJ-projektet. 
Målet bør være, at klinikerne har det samme informationsgrundlag for at videreføre patientbehandlingen, uanset 
om  data er repræsenteret ifølge SUP-modellen eller G-EPJ. SUP og G-EPJ kan fortsat bygge på forskellige 
modeller, men gennem en harmonisering skal det sikres, at informationer kan mappes mellem de to modeller. 
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5.3.5. LevMed-projektet 

I begyndelsen af 2003 tog V-CHI’s leverandørforum initiativ til at igangsætte et projekt til at teste et G-EPJ-baseret 
udvekslingsformat for medicineringsområdet. Projektet – LevMed – blev finansieret af Sundhedsstyrelsen og 
Amtsrådsforeningen. 

De overordnede mål for LevMed-projektet var at teste G-EPJ som grundlag for udveksling af medicinoplysninger, 
at teste Sundhedsstyrelsens XML-skema for udveksling, at vurdere den kliniske værdi af udvekslingen og at teste 
udveksling af medicinoplysninger fra flere leverandører, således det blev sikret, at udvekslingen kunne ske til flere 
systemer. 

I LevMed-projektet var der involveret 7 leverandører af EPJ-systemer. Projektet har i væsentlig grad bidraget med 
konkrete erfaringer om at implementere og anvende Sundhedsstyrelsens G-EPJ-specifikationer for medicinering. 
Erfaringerne kan umiddelbart anvendes til at videreføre tilsvarende G-EPJ-tiltag. Projektet har desuden bidraget til 
at konkretisere G-EPJ’s anvendelighed både teknisk og klinisk. 

 

OBS 49 Vurdering 

LevMed-projektet involverede 7 EPJ-leverandører, og projektet har bidraget positivt med konkrete erfaringer og 
anbefalinger om at implementere og anvende Sundhedsstyrelsens G-EPJ-specifikationer for medicinering. 

 

Leverandørerne testede udveksling af medicinoplysninger ved at generere og uploade nogle testeksempler i XML-
format til en FTP-server. Herefter kunne XML-meddelelserne tjekkes automatisk mod Sundhedsstyrelsens XML-
skema. Imidlertid var projektet afgrænset sådan, at håndtering af data på brugergrænsefladen ikke var medtaget i 
projektet. Det har gjort det svært at dokumentere, hvordan et modtagersystem faktisk fortolker og behandler 
data.  

Det er EPJ-Observatoriets vurdering, at en udvekslingstest både skal omfatte udtræk af data fra afsendersystemet 
til en XML-meddelelse, indlæsning af XML-meddelelsen i modtagersystemet og en vurdering af, om menings-
indholdet er uændret på brugergrænsefladen. Den samlede information skal have den samme kliniske betydning 
som i afsendersystemet. 

 

OBS 50 Anbefalinger 

Det er EPJ-Observatoriets vurdering, at en udvekslingstest også skal omfatte validering af, om data håndteres 
korrekt, når de modtages i et andet EPJ-system. Det skal være muligt at kontrollere, at alle data, som modtages, 
kan præsenteres uden forvanskning og er semantisk korrekte. 

 

LevMed-projektet har demonstreret, at det er muligt at etablere et leverandørsamarbejde på tværs af 
virksomhedskulturer og konkurrence. I sådanne projekter er det vigtigt, at målsætningen er afstemt med 
deltagerne, at der er åben kommunikation, og at der løbende sørges for, at der ikke opstår konkurrence-
forvridning. 

 

OBS 51 Tendens 

Fremtidens EPJ-løsninger på et sygehus vil blive baseret på flere leverandører, hvor hver af leverandørerne har 
forskellige roller og leverancer (infrastruktur, integrationsplatform, kommunikation, notatmodul, medicinmodul 
etc.). Effektivt leverandørsamarbejde kan blive en vigtig konkurrenceparameter. 
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5.4. Sygehusejernes EPJ-implementering 
I det følgende giver EPJ-Observatoriet sine vurderinger af sygehusejernes EPJ-implementering ud fra 
spørgeskemaundersøgelsen i kapitel 3 og de interviews, som EPJ-Observatoriet har gennemført med diverse EPJ-
relaterede udviklingsprojekter og sygehusejerrepræsentanter gennem det sidste år. 

Det overordnede indtryk er, at tyngden i EPJ og anden sundheds-it-udvikling blandt sygehusejerne er vokset 
afgørende i forhold til sidste år. En række forskellige forhold peger herpå: 

• investeringsniveauet for it-drift og –udvikling er i betydelig vækst 

• adskillige sygehusejere har etableret og/eller forstærket dedikerede kompetenceenheder til EPJ og 
sundhedsinformatik 

• implementeringen af EPJ har generelt en stor ledelsesforankring på forvaltningsniveauerne. Dette 
medfører færre, men større udviklings- og implementeringsprojekter 

 
OBS 52 Vurdering 

Omfanget af EPJ-relaterede udviklingsaktiviteter er klart stigende i forhold til tidligere år. Set i forhold til EPJ-
aktivitets– og investeringsniveauet må man antage, at Danmark i en international sammenhæng hører til blandt 
de førende lande på dette område. Selv om der endnu ikke er dokumenteret banebrydende resultater, må det 
vurderes som sandsynligt, at der i dansk regi vil kunne skabes gennembrud på EPJ-området med heraf afledte 
EPJ-kommercielle muligheder uden for landets grænser.   

 

I økonomiaftalen 2003 mellem amterne og Regeringen er aftalt, at ”landets sygehuse inden udgangen af 2005 
har indført elektroniske patientjournaler baseret på fælles standarder”.  Med ”fælles standarder” menes G-EPJ.  

Dette sætter en klar dagsorden for EPJ-udviklingen. Målet skal nås, hvilket naturligvis lægger et ganske stort pres 
primært på sygehusejerne. Spørgsmålet er, hvad der menes med en EPJ og hvad ”fuld dækning” heraf på 
sygehusniveau indebærer? Svaret er efterfølgende bestemt til, at en EPJ i den første fase udgøres af et notatmodul 
og et medicineringsmodul baseret på G-EPJ. Det er ud fra den logik, at Amtsrådsforeningen har igangsat 
”Amternes fælles EPJ-strategi”, se bilag 2 (kap. 8.2.). I denne sammenhæng har man igangsat udarbejdelsen af 
fællesamtslige kravspecifikationer inden for disse områder. Imidlertid er man i vanskeligheder af den simple 
årsag, at dette tilsyneladende ikke eksplicit afdækker, hvad en EPJ er. Det går dog meget godt for 
medicineringsmodulets vedkommende, da de sundhedsfaglige medicineringsarbejdsprocesser og den tilhørende 
kliniske logik er relativt ukomplicerede at formalisere og beskrive entydigt. Når man derimod ser på notatmodulet, 
så er der problemer. Der er her tale om en slags ”Pandoras æske”. Hver gang man kommer i dybden på et 
område, identificeres nye dimensioner, der skal afklares. For eksempel: 

• hvilke krav stilles til struktureringsniveauet for kliniske data i ”notater”?  

• hvad skal data bruges (herunder genbruges) til? 

• er et notatmodul en ”basisjournal”, som kan anvendes på tværs af kliniske specialer, eller er det 
nødvendigt at addere specialespecifikke eller endog sygdomsspecifikke karakteristika til et notatmodul 
som en forudsætning for, at det overhovedet kan blive klinisk meningsfuldt? 

Kompleksiteten er med andre ord stigende ved en mere detaljeret afdækning af notatmodulets ønskede 
egenskaber og fremtrædelsesform. Formentligt af den årsag er notatmoduler i stigende grad benævnt som 
”klinisk proces”. Dybden og diversiteten i det sundhedsfaglige univers træder i stigende grad i karakter og 
udfordrer kommende notatmodulers evne til at understøtte de sundhedsprofessionelles krav til specifik 
funktionalitet og inddatering samt datapræsentationsformer.  
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OBS 53 Vurdering 

Det tyder på, at den sundhedsfaglige diskussion om, hvad det sundhedsfaglige indhold i EPJ skal være, først nu 
er ved at tage fart. Fokus fra det informatiske er ved at flytte sig over til det rent sundhedsfaglige. Hvad bliver 
kravene til speciale- og sygdomsspecificitet i journalen, og hvorledes skal dette reguleres? G-EPJ giver i sin 
nuværende udformning ikke svar på disse spørgsmål, hvilket er hensigtsmæssigt. Herved ligger opgaven hos 
sygehusejerne, der som konsekvens må skabe de fornødne rammer til at inddrage den fornødne 
ledelsesmæssige, specialeorienterede sundhedsfaglige og sundhedsinformatiske indsats til afdækning af og 
opfølgning på dette. Man må regne med, at denne opgave bliver langvarig og måske permanent. 

 

Det er påfaldende, at kvaliteten af sygehusejernes EPJ-planlægning er meget varierende. Det fremgår dels af de 
ganske varierende it-strategiplaner, der er beskrevet i EPJ-Observatoriets undersøgelse i kapitel 3.3, og dels af EPJ-
projekternes besvarelse af spørgeskemaerne i kapitel 7. I sidstnævnte springer det i øjnene, at mange af EPJ-
Observatoriets spørgsmål i relation til udrulningskarakteristika er ubesvarede. Dette underbygger ikke 
sygehusejernes forventning om 93% EPJ-dækning i 2006. Sammenstillet med kompleksiteten i afdækningen af 
notatmodulets sundhedsfaglige indhold udfordrer dette aftalen om fuld EPJ-dækning på sygehusene ved 
udgangen af 2005. 

 

OBS 54 Vurdering 

Sygehusejernes generelle forventning om 100% EPJ-dækning ved udgangen af 2005 vurderes ikke som 
realistisk, med mindre at planlægningen af EPJ-implementeringen på sygehusejerniveau forstærkes. Det bør 
indebære, at EPJ-projekternes ”detailplanlægning” af udrulningen intensiveres betydeligt. 

 

Målsætningerne med EPJ blandt sygehusejerne er generelt for implicitte og vage. Dette afspejles i den meget 
ringe evalueringsaktivitet, der er rapporteret fra EPJ-projekterne, se kap. 3. Dette er uheldigt, da netop klare 
målsætninger fulgt op af fortløbende evalueringer er en væsentlig faktor for opnåelsen af konkrete resultater. 
Tilsvarende er dette kritikken i en evalueringsrapport om Det Digitale Nordjylland [Det Digitale Nordjylland 2003a].    

 

OBS 55 Anbefaling 

EPJ-projekternes evalueringsaktiviter bør intensiveres og baseres på et anerkendt metodegrundlag. En del af 
dette kunne være, at projekterne og eller sygehusejerne fremsætter klarere og mere operationelle 
målsætningsbeskrivelser for EPJ, end tilfældet er i dag.    

 

Samarbejdet imellem sygehusejerne om sundheds-it er voksende. Hvor det tidligere i altovervejende grad har 
været erfaringsudveksling, er der nu klare tendenser til, at mere forpligtende samarbejder er ved at opstå med 
henblik på fælles systemudvikling. Et vigtigt eksempel herpå er Amtsrådsforeningens ”Amternes fælles EPJ-
strategi”, se bilag 2 (kap 8.2.). Her gennemføres som tidligere nævnt projekter til udarbejdelse af fælles 
kravspecifikationer inden for notatmoduler (klinisk proces) og medicineringsmoduler. I denne sammenhæng 
gennemføres på initiativ af H:S, Ribe og Århus amter en undersøgelse af, hvad der skal til for at kunne anvende 
fælleskomponenter på tværs af de tre sygehusejere. Undersøgelsen gennemføres af Alexandra Instituttet 
[Hovedstadens Sygehusfællesskab 2003b].  

Et tredje eksempel er ”det østdanske sundheds-IT samarbejde”, som igangsatte fem foranalyseprojekter i efteråret 
2002.  
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Målene med foranalyserne er at: 

• afklare og afstemme de enkelte deltageres it-handlingsplaner, herunder planerne for fremtidig it-
arkitektur og modulafgrænsning 

• medvirke til udviklingen af en fælles terminologi/begrebsmodel, herunder de initiativer, der pågår i regi 
af Sundhedsstyrelsen 

• identificere og afgrænse den funktionalitet et modul skal indeholde 

• foretage en indledende vurderinger af potentielle effekter og gevinster 

• tilvejebringe et grundlag for beslutning om mulige projekter, der senere kan igangsættes 

Tre af foranalyseprojekterne (”applikation og arkitektur”, ”medicin” og ”sikkerhed”) er foreløbigt afsluttede og vil 
blive publiceret i nær fremtid. De to øvrige projekter (integration og notatmodul) er fortsat i gang. 
Integrationsprojektet forventes afsluttet ved udgangen af september måned 2003. Notatprojektet er overgået til 
nationalt regi via Amtsrådsforeningen og forventes at have udarbejdet en kravspecifikation medio december 
2003. 

 

OBS 56 Tendenser 

Der er en tendens til, at samarbejdet imellem sygehusejerne er på vej til at blive af en mere forpligtende 
karakter. Hvor der indtil for nyligt blot var tale om erfaringsudveksling, ser man nu eksempler på reelt 
samarbejde med henblik på at tilvejebringe it-komponenter, der kan anvendes på tværs af amter. Amternes 
fælles EPJ-strategi i Amtsrådsforeningens regi bevidner dette. Dette samarbejde er dog i en startfase, men 
tendensen er klar og lovende 

5.5. Kompetenceudvikling 
Flere typer kompetencer er nødvendige for at kunne gennemføre en så omfattende omstilling, som det bliver at 
indføre EPJ og andre relevante it-systemer i løbet af de kommende år. At designe og programmere it-systemerne 
med den ønskede funktionalitet kræver naturligvis både den nødvendige datalogiske viden og den nødvendige 
sundhedsfaglige viden. At bringe flere systemer sammen kræver indsigt i, hvordan de agerer sammen og 
vekselvirker med omgivelserne. At implementere systemerne i en organisation kræver indsigt i arbejdsprocesser 
og arbejdsgange, og endelig at bruge systemerne kræver forståelse for den pågældende arbejdssituation og 
brugergrænsefladen. Det kræver mange unikke kompetencer og et tværfagligt samspil imellem disse, og det 
kræver ikke mindst en solid organisatorisk ramme til at understøtte dette. 

Der er i dag tale om et forholdsvist lille antal personer, der skal besidde de nøglekompetencer med tilhørende 
tværfaglig viden, som kan bygge bro mellem det tekniske, informatiske og det sundhedsfaglige område. Disse 
kompetencer opnås traditionelt gennem formaliserede uddannelsesforløb, som skaber den tilstrækkelige faglige 
metodeindsigt såvel som de nødvendige ”håndværksmæssige” færdigheder.  

Ligeledes er det vigtigt, at den daglige kliniske bruger af et EPJ-system har den fornødne kompetence, der giver 
mulighed for at udnytte og forstå de muligheder, der gives til at dokumentere og understøtte de kliniske 
arbejdsprocesser. Her støder EPJ-projekterne ofte på massive kapacitetskrav med behov for at uddanne tusindvis 
af brugere. 

EPJ-Observatoriet vurderer, at sygehusejerne er nødt til at indstille sig på opbygningen af nye 
sundhedsinformatiske kompetenceenheder, der rummer en blanding af informatiske og sundhedsfaglige 
kompetencer. Dette er allerede tilfældet hos en del sygehusejere i dag, men det må antages blot at være en start.  

 

 



Statusrapport 2003 121 

OBS 57 Anbefaling 

Det anbefales, at sygehusejerne fortsætter opbygningen af sundhedsinformatisk kompetence og skaber de 
nødvendige organisatoriske rammer herfor. Man bør overveje mulighederne for at inkludere sundhedsinformatik 
i de forskellige sundhedsfaglige uddannelser, således at fremtidens klinikere er bedre rustet til at anvende og 
udnytte de informationsteknologiske muligheder. 

 

Der er mange muligheder for, hvordan den enkelte sygehusejer kan og har opbygget sin organisation til at skabe 
sammenhæng i sine it-løsninger. Styrer man EPJ-udviklingen centralt i amt x med en central organisering af 
ekspertise, ressourcer og beslutningsveje, eller lader man de tusind blomster blomstre på afdelinger med ildsjæle 
for så bagefter at forsøge at lave den nødvendige sammenbinding? 

EPJ-Observatoriet finder, at arbejdet omkring et forslag til fælles it-arkitektur, som er nedfældet i Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udviklings Hvidbog om IT-arkitektur [OIO 2003a] er et væsentligt bidrag til, hvorledes 
man kan opbygge sammenhængende systemer regionalt og nationalt. Det er en farbar vej at følge tankerne og 
ideerne i ”den serviceorienterede it-arkitektur”, hvor it-løsninger designes modulært og opdelt i services 
(tjenester) med veldefinerede grænseflader til hinanden og i videst muligt omfang til allerede eksisterende it-
systemer. 

Hvidbogens anbefaling til oprettelse at en central it-arkitektur-komite til at varetage udformningen af de fælles 
standarder og strukturer og levere værktøjer til arkitekturarbejdet bør absolut følges og snarest startes, såvel som 
at arkitekturarbejdet hos de enkelte sygehusejere bør gøres synligt for at nå visionerne så hurtigt som muligt. 

Det er bemærkelsesværdigt, hvor stor forskel der er på den måde, de forskellige sygehusejere har organiseret it-
udviklingen. For eksempel har Århus Amt en udviklingsmodel med egenudvikling fra grunden, en arkitektur der 
giver store kliniske valgmuligheder og en stærk brugerinvolvering, en flerleverandørstrategi og amtslig ekspertise, 
der matcher både leverandørerne og klinikerne. H:S benytter en fælles gennemprøvet platform, en portal som 
indgang og en arkitekturenhed til at sikre interoperabilitet. Projekternes mangfoldighed findes f.eks. i Vejle Amt, 
der karakteriseres ved velafgrænsede afdelingsprojekter og få leverandører med stand alone-systemer, der bindes 
sammen med  SUP som dataudvekslingsmetode. 
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Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Hvidbog om IT-arkitektur foreslår etablering af arkitek-
turkomiteer. Det synes fornuftigt at etablere sådanne komiteer – både regionalt hos den enkelte sygehusejer og 
på nationalt plan. 

5.6. EPJ og klinisk kvalitetsudvikling  
I maj 2003 udgav Sundhedsstyrelsen høringsudkastet ”Den danske kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet” 
[Sundhedsstyrelsen 2003g], som efterfølgende er blevet opdateret [Sundhedsstyrelsen 2003h]. Det er ikke 
formålet her at beskrive denne kvalitetsudviklingsmodel detaljeret, men blot at anføre grundtankerne. 
Grundbegreberne er anført i Figur 48. Modellen opererer med standarder for generelle og sygdomsspecifikke 
forløb samt organisatoriske forhold, se Figur 49. Ved standard forstås et sæt af foruddefinerede krav. Standarderne 
vedrører sundhedsydelser og aktiviteter. Målopfyldelse af en given standard skal kunne evalueres dels ved 
selvevaluering og dels ved ekstern evaluering (tredjepartsevaluering). Produktet af dette udmøntes i forskellige 
rapporteringsformer. Et delelement af evalueringsværktøjerne er kliniske indikatorer. Ved en indikator forstås en 
målbar variabel, som anvendes til at overvåge og evaluere kvaliteten.  

 



  

122 EPJ-Observatoriet 

 

Figur 48 Illustration af vigtige grundbegreber og deres indbyrdes sammenhæng i  
den danske kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet [Sundhedsstyrelsen 2003h] 

Udvalgte aktivitets- og resultatstyper f.eks. i relation til udvalgte patientforløbstyper kan gøres til genstand for 
indikatormålinger. Indikatormonitorering udgør således en vigtig del af den danske kvalitetsmodel. Beregning af 
en given indikator kræver ofte adskillige inddata, som skal være semantisk veldefinerede og validerede. 

 
 

 

 

Figur 49  Udkast til temaer for forløbsstandarder. Bogstaverne henviser til en række forskellige regionale og nationale 
kvalitetsudviklingsprojekter [Sundhedsstyrelsen 2003h]  [B] Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, [b] Lokale eller regionale kliniske 
kvalitetsdatabaser, [D] Kvalitetsdeklarationer, [F] Folkesundhedsprogrammet, [G] Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA), [H] H:S 
akkreditering, [I] Inspektorordningen, [K] KISS akkreditering (Sønderjyllands Amt), [N] Nationale Indikator Projekt (NIP), [O] Ortopædkirurgisk 
referenceprogram for patienter med hoftebrud (1999), [P] Landsdækkende PatienttilfredshedsUndersøgelse (LPU), [R] Sekretariatet for 
Referenceprogrammer (SfR), [S] Dansk Standard – Hygiejnestandard (DS), [V] Projektet De Bløde Værdier 
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Det ligger uden for denne rapports formål at vurdere den danske kvalitetsmodel. Derimod er det relevant at 
påpege behovet for et effektivt samspil imellem kommende EPJ-systemer og datadrevet kvalitetsudvikling i form 
af indikatormålinger. Alternativet er et potentielt stort omfang af dobbeltregistreringer, der alt andet lige vil 
forringe mulighederne for at udbrede indikatormålinger som kvalitetsudviklingsmetode. 

Rationalet må være, at man i de kliniske processers afledte EPJ-baserede dokumentation henter de nødvendige 
data til indikatormålinger. Dette fordrer imidlertid, at EPJ-systemerne rummer de relevante kliniske data, der skal 
være højt strukturerede og validerede efter de forskrifter, som indikatoren kræver. Det viser sig i praksis, at dette 
ikke frembyder væsentlige problemer i dokumentationen af de kliniske processer, eftersom inddata til kliniske 
indikatorer i forvejen er en del af den gode journal [Eddy 1998]. Ydermere skal disse data nemt kunne eksporteres 
til det analysemiljø, hvori indikatormålingerne beregnes og efterfølgende præsenteres f.eks. i form af en 
indikatorrapport [Hovedstadens Sygehusfællesskab 2003c]. Dette er ingenlunde trivielt, og det kræver nøje 
planlægning herom, når EPJ-systemet konstrueres. 

Dette er ikke tilfældet i dag. Det indikeres bl.a. af kapitel 3, Tabel 5 og Figur 17, hvor det fremgår, at 
ledelsesinformation sjældent anvendes fra EPJ-systemerne i dag. Dette er ligeledes velkendt fra det nationale 
indikatorprojekt [NIP 2003], hvor kravet til høj strukturering af kliniske data med tilhørende indikatorspecifik 
datavalidering inden for de udvalgte indikatorer ikke imødekommes fra undersøgte EPJ-systemer.  

Det er et potentielt stort problem, hvis kommende EPJ-systemer ikke vil være i stand til at levere data til 
kommende indikatorovervågninger, som det specificeres i den danske kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet. 

 
OBS 59 Vurdering 

Eksisterende EPJ-systemer er ikke umiddelbart indrettet til at levere kliniske data med den fornødne 
struktureringsgrad, valideringslogik og semantik, der er nødvendig for at kunne gennemføre indikatormålinger 
som led i klinisk kvalitetsudvikling, således som den danske kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet lægger op til. 
Der er risiko for omfattende dobbeltregistreringer, hvis der udvikles specialiserede inddateringssystemer for 
kliniske indikatorer parallelt med indførelsen af EPJ-systemer.  
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Der bør gennemføres en analyse af behovet for indikatormålinger på kort og længere sigt med heraf afledte 
krav til nødvendige kliniske inddata i den danske kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet. Dette behov bør 
udmøntes i krav til kommende notatmoduler/EPJ-systemer, så de kan honorere de nødvendige inddatakrav til 
indikatorovervågning. 

 

 

Der er således et stykke vej endnu, før EPJ kan understøtte Indenrigs- og Sundhedsministerens målsætning [UFL 
2003]: "Regeringens udgangspunkt er, at borgerne og patienterne skal komme først. Den målsætning vil ikke 
lykkes uden aktivt medspil fra sundhedsvæsnet og især personalet. Men det forudsætter naturligvis, at 
sundhedsvæsnet og personalet har de rette rammer til at udvikle sig i. Arbejdet med at udvikle kvalitets-
standarder er netop et forsøg på at skabe en diskussion om andet og mere end ventelister. Her diskuterer vi, hvad 
der er god kvalitet. Samtidig får vi sat et målesystem op, som sikrer, at nogle klare indikatorer på kvalitet bliver 
opretholdt. Udgangspunktet er ens for alle, og alle får mulighed for at fortælle patienterne og borgerne, hvad det 
er for en kvalitet, de kan forvente. Det er helt fundamentalt og grundlæggende i ethvert velfærdssamfund, at 
kvaliteten er i top. Samtidig må det vare legitimt at forvente, at disse kvalitetsmål kan være let forståelige for 
borgerne. Hvis ikke de er det, risikerer vi at miste den folkelige forankring af velfærdssamfundet”. 
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6. Ordliste og forkortelser  

1.–generations-EPJ-system EPJ-system hvor modellen for datastrukturen er lukket og er leverandørens 
”forretningshemmelighed” 

  
2.–generations-EPJ-system EPJ-system som er opdelt i lag, f.eks præsentation, forretningslogik og database 
  
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 
  
ANSI American National Standards Institute 

 
Applikation Software, der er karakteriseret ved dets slutbrugerfunktionalitet 

 
Cave-oplysninger Registeringer om allergi og overfølsomhed for en patient 
  
CDA Clinical Document Architecture 

 
Diagnosehierarki Er en prioriteret sammenstilling af diagnoser 
  
CEN Den Europæisk Standardiseringsorganisation (Comité Européen de Normalisation) 

 
DHE Distributed Health Environment 

 
DOM Domæne Objekt Model 

 
DRUG ID Entydig identifikation af et lægemiddel 
  
EDI Electronic Data Interchange 

 
EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. En 

meddelelsesstandard for udveksling af strukturerede data mellem it-systemer 
 

EPJ Er en samling af digitalt lagrede oplysninger for den enkelte person/borger med 
det formål at støtte og bidrage til et sammenhængende patientforløb. 
 

EPJ-portal Web service(s) som indeholder og/eller giver adgang til EPJ-relaterede 
informationer 

  
EPJ-projekt er et projekt, der vedrører planlægning, udvikling, implementering eller drift af et 

eller flere EPJ-systemer på en afdeling, et sygehus eller et helt amt 
 

EPJ-system Er et edb-system, der kan opdatere og vedligeholde  EPJ’er. EPJ-systemet har 
funktioner som muliggør, at kvalificerede personer kan dele informationen sikkert 
og brugervenligt 

  
F-LPR Forløbsorienteret Landspatientregister 

 
G-EPJ Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal 
  
FWA Fixed Wireless Access 
  
GEHR Good Electronic Health Record 

 
GEPKA G-EPJ prototyper og kliniske afprøvninger 
  
GPRS Generel Packet Radio Service 
  
GS Det Grønne System (inkl. GS Classic og den nyere GS!Åben) 

 
GSM Global System for Mobile Communications 

 
HBD 
 

Hændelses Beskrivelses Definition 

HEP Handlingsplan for elektroniske patientjournaler 
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HIS Hospitalsinformationssystem 
 

HL7  Health Level 7, en Amerikansk kommunikationsstandard 
 

HTML 
 

Hypertext Markup Language 

Interventionshierarki Er en prioriteret sammenstilling af interventioner 
  
It Informationsteknologi 
  
KDB Klinisk database 
  
KMS Klinisk Måle System  
  
LAB(-system) Laboratorieinformationssystem 
  
LAN Local Area Network 
  
LPR Landspatientregisteret 
  
Middleware Software, der danner en enhedssnitflade mod flere informationssystemer (fx. PAS, 

EPJ og LAB) og derved sætter dem i stand til at kommunikere 
 

OIO Offentlig Information Online 
  
Open Source Model for ophavsret til software kildekode 
  
PAS Patientadministrativt system 

 
RIM Reference Informations Model 

 
SOAP Simple Object Access Protocol 
  
SCP Standard Communication Protocol 
  
SUP Standardiseret Udtræk af Patientdata 
    
UML Unified Modelling Language 
  
UN/EDIFACT Se EDIFACT 
  
Use case Formelle scenarier i et standardiseret format (brugseksempel) 
  
VPN-forbindelse Virtual Private Network forbindelse 
  
Web-teknologi Software, der overholder Internettets standarder (f.eks. HTML, XML og TCP/IP) 

 
WSDL Web Service Description Language 
  
XML  Extensible Markup Language, specielt velegnet til datakommunikation i Internet-

sammenhæng 
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7. Karakteristik af sygehusejernes forskellige EPJ-

projekter 

I dette bilag karakteriseres de enkelte EPJ-projekter amtvis ud fra de svar, som projektlederne fra EPJ-
Observatoriets projektspørgeskema har returneret. Efterfølgende har EPJ-Observatoriet udvalgt nedenstående 
projektparametre, som hvert projekt er karakteriseret ved: 

• projektstatus (under planlægning, under implementering – ingen drift, under implementering – delvis i 
drift samt fuld drift)  

• forventet tidspunkt for EPJ i fuld drift 

• antal af følgende kategorier, der anvender/dækkes af EPJ inden for projektet primo 2003, primo 2004, 
2005 og 2006. Kategorierne er: 

• arbejdsstationer 
• læger 
• sygeplejersker 
• senge 
• sygehuse 

• totalt antal oprettede patientforløb i EPJ-systemet 

• antal aktive patientforløb i EPJ-systemet 

• projektets egenkarakteristik 

• yderligere information 

Disse projektbeskrivelser er med andre ord projektledernes egne udsagn, der ikke er blevet yderligere behandlet 
af EPJ-Observatoriet. 

Denne EPJ-projektorienterede præsentationsform har imidlertid den ulempe, at sygehusejere, der arbejder med en 
modulorienteret tilgang baseret på fælles middleware ikke præsenteres fyldestgørende sammenlignet med 
sygehusejere, der  arbejder med EPJ-stand-alone-systemer. Derfor gives en meget kort beskrivelse af den enkelte 
sygehusejers strategiske EPJ-håndtering baseret primært på en undersøgelse af de enkelte sygehusejeres it-
strategier, som EPJ-Observatoriet gennemførte i perioden 01.11.2002 til 01.05.2003 [Bøgelund 2003]. 
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7.1. Bornholms Regionskommune 
Bornholms Regionskommune har ingen officiel it-strategi endsige officiel handlingsplan for EPJ. Der er iværksat en 
planlægning af henholdsvis et ”medicinmodul” og et ”notatmodul”. Informationerne herom er meget sparsomme, 
se efterfølgende projektbeskriveler: 

 

Projektnavn: Medicinmodul 

Status: På planlægningsstadiet  

Forventet tidspunkt for fuld drift: 2005 

Leverandør: Ikke afgjort 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 
Antal arbejdsstationer - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse - Uoplyst 1 1 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 - 

Antal aktive patientforløb juni 2003 - 

Egen karakteristik af projektet - 

Link til yderligere information Uoplyst 

 
Projektnavn: Notatmodul 
Status: På planlægningsstadiet  

Forventet tidspunkt for fuld drift: 2005 

Leverandør: Ikke afgjort 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 
Antal arbejdsstationer - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 - 

Antal aktive patientforløb juni 2003 - 

Egen karakteristik af projektet - 

Link til yderligere information Uoplyst 
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7.2. Frederiksborg Amt 
Frederiksborg Amt offentliggjorde i 2002 en amtsstrategi for EPJ ”Strategi og handleplan for den elektroniske 
patient journal” [Frederiksborg Amt 2002]. Heri fremgår en række målsætninger, der dels understøtter den 
Nationale IT-strategi for Sundhedsvæsenet og dels sigter imod fuld EPJ-dækning på amtets sygehuse ved 
udgangen af 2005. I amtsstrategien lægges op til et stort sammenhængende EPJ-system baseret på en 
modulariseret tankegang. Det østdanske samarbejdet omkring sundheds-it tillægges stor betydning.   

Der er indrapporteret fra følgende EPJ-projekter i amtet: 

 

Projektnavn: Elektronisk fødejournal 

Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: 2005 

Leverandør:  CSC Scandihealth 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 
Antal arbejdsstationer 95 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere 61 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker 163 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper 165 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge 50 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse 2 1 Uoplyst Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 30000 

Antal aktive patientforløb juni 2003 - 

Egen karakteristik af projektet - 

Link til yderligere information Uoplyst 

 
Projektnavn: Intet navn endnu men fremtidigt EPJ-projekt 

Status: På planlægningsstadiet  

Forventet tidspunkt for fuld drift: 2006 

Leverandør: Ikke afgjort 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 
Antal arbejdsstationer - Uoplyst 500 1000 

Antal lægebrugere - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge - Uoplyst 515 1030 

Antal sygehuse - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 - 

Antal aktive patientforløb juni 2003 - 

Egen karakteristik af projektet - 

Link til yderligere information Uoplyst 

 



  

130 EPJ-Observatoriet 

7.3. Fyns Amt 
Fyns Amt offentliggjorde i 2002 ”IT-strategi for sygehusområdet i Fyns Amt” [Fyns Amt 2002]. På baggrund af 
erfaringerne med implementering af EPJ på Sygehus Fyn angiver strategien retningslinier for målsætninger, 
økonomi, organisation og ledelsesforankring for, hvorledes udvikling og udrulning af EPJ på alle amtets sygehuse 
skal finde sted inden udgangen af 2005. Dette er beskrevet i det følgende: 

 

Projektnavn: SHIFT-EPJ - MediCare 
Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: -  
Leverandør: ACURE 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 
Antal arbejdsstationer 380 990 1200 1200 

Antal lægebrugere 110 285 351 351 

Antal sygeplejersker 225 928 1055 1055 

Antal andre faggrupper 263 633 806 806 

Antal senge 210 550 665 665 

Antal sygehuse 1 1 1 1 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 46020 

Antal aktive patientforløb juni 2003 3046 

Egen karakteristik af projektet I Sygehus Fyn har man de sidste 10 år arbejdet med udvikling af den 
elektroniske patientjournal MediCare. MediCare anvendes i dag på tre 
matrikler og dækker først og fremmest de medicinske specialer.  
Sygehus Fyn er i gang med at udvide MediCare til også at dække de 
kirurgiske specialer og de øvrige matrikler i Sygehus Fyn. 
 
I forbindelse med EPJ-sekretariatets indledende kortlægning af opgaver og 
overvejelser omkring eksisterende og fremtidige systemer, er det 
vurderingen, at der kan opnås en række fordele ved at gøre MediCare til et 
aktiv i Fyns Amts EPJ-projekt, således at den afsluttende implementering af 
MediCare sker samtidig med, at det nye fælles EPJ-projekt i Fyns Amt 
startes op på Odense Universitetshospital. 
 
Formålet med udrulningen er naturligvis, at høste de veldokumenterede 
gevinster MediCare giver i patientforløbet, og videre har MediCare vist sig 
at være et nyttigt værktøj til at binde de funktionsbærende afdelinger 
sammen på tværs af Sygehus Fyns matrikler. 
 
Der er generel enighed om, at det giver god mening og nytteværdi at 
ibrugtage MediCare, på trods af at den efterfølgende udskiftning med den 
nye EPJ. 
 
Afsluttende implementering af MediCare fremskyndes således, at MediCare 
er fuldt implementeret i Sygehus Fyn primo 2004. Et væsentligt argument 
for dette er, at brugerne dermed vil opleve, at de får gavn af MediCare i to 
– tre år, før det efterfølgende skift til den nye EPJ.  
 
Parallelt med udrulningen vurderes det som afgørende, at Sygehus Fyns 
erfaringer med anvendelse af elektronisk patientjournal organisatorisk og 
klinisk, viderebringes og nyttiggøres i det fælles projekt. Erfaringerne fra 
Sygehus Fyn indgår derfor i forbindelse med anskaffelse og 
implementering af den kommende fælles EPJ. 

Link til yderligere information  www.sygehusfyn.dk/wm124447 
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Projektnavn: Fyns Amts EPJ-projekt  

Status: På planlægningsstadiet  

Forventet tidspunkt for fuld drift: 31.12 -2005 

Leverandør: Ikke afgjort – Udbudsproces ultimo 2003 

Årstal 1/1 2003 1/1 2003 1/1 2003 1/1 2003 
Antal arbejdsstationer - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge - Uoplyst Uoplyst 1836 

Antal sygehuse - Uoplyst Uoplyst 2 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 - 
Antal aktive patientforløb juni 2003 - 
Egen karakteristik af projektet Udgangspunktet for at etablere en Elektronisk Patient Journal (EPJ) i Fyns 

Amt er at opfylde målet mellem regeringen og amterne inden udgangen af 
2005. Den nødvendige funktionalitet anskaffes gennem afholdelse af et EU-
udbud. 
 
Når udbuddet er gennemført implementeres den nye fælles EPJ først på 
Odense Universitetshospital, derefter i Sygehus Fyn. Begrundelsen for dette 
er, at Sygehus Fyn har planlagt en videre udrulning af MediCare til de 
resterende afdelinger i Sygehus Fyn indenfor det næste år, således vil der 
primo 2004 være 35 % dækning med EPJ i Fyns Amt. MediCare er gjort til 
en aktiv del af EPJ-projektet og den afsluttende implementering af 
MediCare sker parallelt med opstart af det nye fælles EPJ-projekt i Fyns 
Amt.  
 
Når EPJ-projektet i Fyns Amt er gennemført, er målet, at institutionerne i 
det fynske sygehusvæsen anvender den samme EPJ, men da erfaring og 
modenhed på dette område er meget forskellig imellem institutionerne, 
gribes processen forskelligt an i Sygehus Fyn og på Odense 
Universitetshospital. 
 
Til at gennemføre så omfattende et projekt, som EPJ-projektet i Fyns Amt er 
det nødvendigt både at have en solid ledelsesforankring og en udbygget 
og kompetent projektorganisation. 
 
Til at styre og koordinere gennemførelsen af EPJ strategien i Fyns Amt er 
der nedsat en projektorganisation bestående af en EPJ-styregruppe, 
et EPJ-sekretariat og to lokale EPJ-styregrupper, en i hvert sygehusområde. 
 
Derudover er der etableret en yderligere projektorganisation med 15 
projektgrupper indenfor tre hovedsøjler: 
Klinisk funktionalitet 
Organisation 
Informatik 
 
Projektgruppernes opgaver er at medvirke til at analysere, belyse og løse 
en række forskelligartede problemstillinger indenfor deres respektive 
områder. Eksempler på dette kan være uddannelse, arbejdsgangsanalyser, 
drift, trådløs kommunikation, sikkerhedsspørgsmål med mere.  
 

Link til yderligere information Læs mere om EPJ-projektet i Fyns Amt på www.epj.dk  

 



  

132 EPJ-Observatoriet 

7.4. Hovedstadens Sygehusfællesskab 
H:S offentliggjorde i juli 2002 en samlet it-strategi [Hovedstadens Sygehusfællesskab 2002]. Den afledte 
handlingsplan, som også benævnes ”masterplanen”, beskriver over 60 forskellige projekter af vidt forskellig 
karakter til opbygning af sammenhængende informationssystemer i hele H:S, herunder EPJ. Da det er 
uhensigtsmæssigt at beskrive alle disse projekter i nærværende rapport, valgte H:S Informatikafdelingen i stedet 
at udvælge det kommende notatmodul og medicinmodulet, der tilsammen kommer til at udgøre den 
væsentligste del af den kommende EPJ-funktionalitet i H:S: 

 

Projektnavn: Klinisk proces (inkl. notatmodul) 

Status: På planlægningsstadiet  

Forventet tidspunkt for fuld drift: 2006 

Leverandør: Ikke afgjort 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere - Uoplyst 1020 1020 

Antal sygeplejersker - Uoplyst 3280 2000 

Antal andre faggrupper - Uoplyst 2680 2000 

Antal senge - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse - Uoplyst 5 6 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 - 

Antal aktive patientforløb juni 2003 - 

Egen karakteristik af projektet Uoplyst 

Link til yderligere information http://www.hosp.dk/direktion.nsf/ResponseDokumenter/D8692DA6C14
0EADCC1256D4B0046C617   

 
 
Projektnavn: H:S Medicinmodul 

Status: Under implementering og ikke drift 

Forventet tidspunkt for fuld drift: 2004 

Leverandør: ACURE 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer - 150 Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere - 200 2000 2000 

Antal sygeplejersker - 300 5300 5300 

Antal andre faggrupper - 50 2300 2300 

Antal senge - 250 Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse - 5 5 5 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Antal aktive patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Egen karakteristik af projektet  

Link til yderligere information http://www.hosp.dk/direktion.nsf/ResponseDokumenter/D8692DA6C14
0EADCC1256D4B0046C617   
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7.5. Nordjyllands Amt 
Nordjyllands Amt har publiceret i IT Handlingsplan 2002-2004 [Nordjyllands Amt u.å.]. Fremgangsmåden er 
primært baseret på pilotprojekter, som skal evalueres. Hertil kommer ”Det Digitale Sygehus”, som er en del at det 
regionale it-projekt ”Det digitale Nordjylland” [Det Digitale Nordjylland 2003b]. 

I det følgende er besvarelserne for tre EPJ-projekter: 

 

Projektnavn: EPJ i Nordjyllands Amt 

Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: - 

Leverandør: IBM 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 380 Fortsat drift Fortsat drift Fortsat drift 

Antal lægebrugere 215 Fortsat drift Fortsat drift Fortsat drift 

Antal sygeplejersker 510 Fortsat drift Fortsat drift Fortsat drift 

Antal andre faggrupper 302 Fortsat drift Fortsat drift Fortsat drift 

Antal senge 280 Fortsat drift Fortsat drift Fortsat drift 

Antal sygehuse 3 Fortsat drift Fortsat drift Fortsat drift 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Antal aktive patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Egen karakteristik af projektet Uoplyst 

Link til yderligere information Uoplyst 

 

 

Projektnavn: Det Digitale Sygehus 

Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: - 

Leverandør: IBM 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 350 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere 116 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker 248 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper 267 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge 162 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse 1 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Antal aktive patientforløb juni 2003 162 

Egen karakteristik af projektet Uoplyst 

Link til yderligere information www.detdigitalesygehus.dk 
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Projektnavn: EPJ, Thoraxkirurgisk afd. T 

Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: - 

Leverandør: IBM 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 25 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere 63 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker 231 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper 47 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge 42 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse 1 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 Indlagte 3659 + ambulante 857 

Antal aktive patientforløb juni 2003 indlagte 101 + ambulante 175 

Egen karakteristik af projektet Afdelingsledelsen og medarbejderne var meget motiverede og engagerede 
i projektet. 
Indførelse af  nyt system, hvor ændrede arbejdsgange er en konsekvens  er 
den tungeste faktor sammen med undervisningsdelen med generel 
windowsus. og  undervisning i nyt system. Der skulle undervises omkring 
200 medarbejdere fordelt på alle vagtlag. Ift. grundlæggende 
windowskendskab iværksatte vi e-learning, men det var svært for 
personalet at gå fra en travl afdeling, selvom vedkommende havde et 
aftalt tidspunkt, som skulle benyttes til undervisning.  
Afdelingens produktion måtte under hele projektforløbet ikke mindskes, 
hvilket også var med til at gøre implementeringsfasen vanskelig, og 
opstarttidspunktet blev forsinket ift. oprindelig plan.  
Der skal afsættes ressourcer i afd. efterflg. til optimering, vedligeholdelse 
osv. 

Link til yderligere information Uoplyst 
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7.6. Ribe Amt 
 

Målsætningen for Ribe Amt er at etablere et 2.-generations-EPJ-system med udgangspunkt i eksisterende 1.-
generations-EPJ-systemer: 

 

Projektnavn: Ribe Amts EPJ-projekt 

Status: Under implementering og i delvis drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: 2005 

Leverandør: ACURE 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 403 510 1000 1500 

Antal lægebrugere 206 210 280 350 

Antal sygeplejersker 704 800 960 1120 

Antal andre faggrupper 474 579 849 1234 

Antal senge 282 399 645 860 

Antal sygehuse 3 2 2 2 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 28737 

Antal aktive patientforløb juni 2003 3425 

Egen karakteristik af projektet Ribe Amt har såvel somatiske som psykiatriske 1. generations EPJ-systemer 
i drift, og er ved at udvikle et fælles tværfagligt 2. generations EPJ system 
baseret på G-EPJ.  Systemet har været i pilotdrift siden marts 2003.  Målet 
er, at dette system har erstattet de eksisterende systemer inden udgangen 
af 2005.  EPJ-systemet vil på dette tidspunkt indeholde medicin- og 
notatfunktionalitet, rekvisition og svar til klinisk biokemi og til patologi, 
røntgenbeskrivelser, elektronisk henvisning og booking. 

Link til yderligere information  
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7.7. Ringkjøbing Amt 
Ringkjøbing Amt har tilsyneladende ingen EPJ-strategi eller handlingsplaner. Man har tilbagemeldt nedenstående 
projektkarakteristik: 

 

Projektnavn: ElektRA 

Status: Under implementering og i delvis drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: 2005 

Leverandør: ACURE, Systematic 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 80 160 250 2000 

Antal lægebrugere Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge 40 60 100 750 

Antal sygehuse 1 2 4 5 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 100 

Antal aktive patientforløb juni 2003 30 

Egen karakteristik af projektet Uoplyst 

Link til yderligere information Uoplyst 
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7.8. Roskilde Amt 
Roskilde Amt har via strategien ”Sundhed på tværs” - en større sundhedsstrategiplan, der er vedtaget politisk i 
foråret 2002 – også lagt sig fast på en EPJ-strategi. I den forbindelse har man oprettet en amtslig EPJ-enhed, og 
man har bestemt sig for en fremtidig modulariseret EPJ-arkitektur. Imidlertid tager man i første omgang 
udgangspunkt i eksisterende systemer. Der er beskrevet følgende projekter: 

 

Projektnavn: GS notat visning via xml i portal 

Status: På planlægningsstadiet 

Forventet tidspunkt for fuld drift: 2004 

Leverandør: SCS ScandiHealth 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer - 700 800 800 

Antal lægebrugere - 400 400 400 

Antal sygeplejersker - 830 830 830 

Antal andre faggrupper - 599 599 599 

Antal senge - 800 870 870 

Antal sygehuse - 3 3 3 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 ingen 

Antal aktive patientforløb juni 2003 ingen 

Egen karakteristik af projektet Notatvisnings modul  

Link til yderligere information http://www.ra.dk/sw793.asp  

 
 
Projektnavn: Opus Medicinering 

Status: Under implementering og ikke drift 

Forventet tidspunkt for fuld drift: 2003 

Leverandør: SCS ScandiHealth 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer - 700 800 800 

Antal lægebrugere - 400 400 400 

Antal sygeplejersker - 830 830 830 

Antal andre faggrupper - 599 599 599 

Antal senge - 800 870 870 

Antal sygehuse - 3 3 3 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 ingen 

Antal aktive patientforløb juni 2003 ingen 

Egen karakteristik af projektet Medicinmodul udvikling og implementering 

Link til yderligere information http://www.ra.dk/sw793.asp  

 



  

138 EPJ-Observatoriet 

7.9. Storstrøms Amt 
I ”IT-strategi Sundhed” [Storstrøms Amt 2001] udstikkes nogle overordnede målsætninger om EPJ. Ligeledes er 
amtet aktiv i det østdanske samarbejde omkring Sundheds-IT og er således fortaler for såkaldte ”europæiske”, 2.-
generations-EPJ-systemer. I det følgende er amtets tilbagemeldinger for 2 EPJ-projektkarakteristikker: 

 

Projektnavn: epj forberedende arbejder 

Status: På planlægningsstadiet 

Forventet tidspunkt for fuld drift: Uoplyst 

Leverandør: Ikke afgjort 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Antal aktive patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Egen karakteristik af projektet Uoplyst 

Link til yderligere information Uoplyst 

 
 
Projektnavn: Medicinmodul 

Status: På planlægningsstadiet 

Forventet tidspunkt for fuld drift: Uoplyst 

Leverandør: Ikke afgjort 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Antal aktive patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Egen karakteristik af projektet Uoplyst 

Link til yderligere information Uoplyst 
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7.10. Sønderjyllands Amt 
 

I Sønderjyllands Amts Sundhedsplan [Sønderjyllands Amt 2001] udstikkes overordnede retningslinier for EPJ. 
Nedenstående ses den tilbagemeldte projektkarakteristik:  

 
Projektnavn: EPJ i Sønderjyllands Amt 

Status: På planlægningsstadiet 

Forventet tidspunkt for fuld drift: 2006 

Leverandør: IBM, Systematic, WM data 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper - Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge - 50 350 700 

Antal sygehuse - 1 3 4 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Antal aktive patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Egen karakteristik af projektet Uoplyst 

Link til yderligere information Uoplyst 
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7.11. Vejle Amt 
Vejle Amt har gennem flere år været foregangsamt på EPJ-området. I ”Det videre arbejde med elektroniske 
patient journaler i Vejle Amt” [Vejle Amt 2000] findes retningslinierne for amtets EPJ-implementering. Det, der 
karakteriserer Vejle Amt på EPJ området i modsætning til de fleste andre sygehusejere, er, at EPJ-
implementeringen primært er amtets enkelte sygehuses anliggende. Alene af den årsag ses i forhold til andre 
sygehusejere mange EPJ projekter i Vejle Amt. Disse er karakteriseret i det følgende: 

 

Projektnavn: EPJ på Horsens / Brædstrup Sygehuse 

Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: - 

Leverandør: CSC Scandihealth 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 170 300 400 400 

Antal lægebrugere 60 68 97 97 

Antal sygeplejersker 230 260 334 334 

Antal andre faggrupper 135 160 194 194 

Antal senge 178 300 400 400 

Antal sygehuse 1 2 2 2 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 30685 

Antal aktive patientforløb juni 2003 Ikke muligt at trække ud af journalen. 

Egen karakteristik af projektet Horsens og Brædstrup sygehuse forventes fuld dækket med EPJ ved 
udgangen af 2005. 

Link til yderligere information Uoplyst 

 
 
Projektnavn: Psyk-EPJ 

Status: I fuld drift 2003  

Forventet tidspunkt for fuld drift:  

Leverandør: IBM 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 350 uændret Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere 100 psyk + 40 
anæstesilæger 

uændret Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker 300 psyk. + 50 
anæstesisygepl. 

uændret Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper 150 uændret Uoplyst Uoplyst 

Antal senge 183 183 Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse 3 3 Uoplyst Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 6000 

Antal aktive patientforløb juni 2003 4000 

Egen karakteristik af projektet EPJ er implementeret i psykiatrien i Vejle amt over 1 år på 4 afdelinger, 
fordelt på 3 sygehuse, og projektet er forløbet efter tidsplanen og med god 
ledelsesopbakning og stor motivation og engagement fra personalet.   
Evaluering via spørgeskemaer til personalet starter ultimo oktober 2003 , 
når journalen har været 1 år i drift.  

Link til yderligere information Uoplyst 
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Projektnavn: Implementering af elektronisk patientjournal i organ- og 

plastikkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus 

Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: - 

Leverandør: IBM 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 494 615 700 750 

Antal lægebrugere Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse 2 2 2 2 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Antal aktive patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Egen karakteristik af projektet Uoplyst 

Link til yderligere information Uoplyst 

 
 
Projektnavn: Implementering af EPJ på ortopædkirurgisk afdeling, Vejle og Give 

Sygehuse 

Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: - 

Leverandør: IBM 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 494 615 700 750 

Antal lægebrugere Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Antal aktive patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Egen karakteristik af projektet Uoplyst 

Link til yderligere information Uoplyst 

 
 
Projektnavn: Impelementering af EPJ i gynækologisk/obstetrisk afdeling, Vejle 

SYgehus 

Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: - 

Leverandør: IBM 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 494 615 700 750 

Antal lægebrugere Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Antal aktive patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Egen karakteristik af projektet Uoplyst 

Link til yderligere information Uoplyst 
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Projektnavn: Implementering af EPJ i anæstesiologisk afdeling, Vejle Sygehus 

Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: - 

Leverandør: IBM 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 494 615 700 700 

Antal lægebrugere Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Antal aktive patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Egen karakteristik af projektet Uoplyst 

Link til yderligere information Uoplyst 

 
 
Projektnavn: Implementering af elektronisk patientjournal i medicinsk afdeling, 

Give Sygehus 

Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: - 

Leverandør: IBM 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 494 615 700 700 

Antal lægebrugere Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Antal aktive patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Egen karakteristik af projektet Uoplyst 

Link til yderligere information Uoplyst 

 
 
Projektnavn: EPJ i GYn. Obs. afdeling Fredericia Sygehus 

Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: - 

Leverandør: CSC Scandihealth 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 55 Uoplyst 200 Uoplyst 

Antal lægebrugere 12 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker 25 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper 34 Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge 22 Uoplyst 148 Uoplyst 

Antal sygehuse 1 Uoplyst 1 Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Antal aktive patientforløb juni 2003 1513 

Egen karakteristik af projektet Uoplyst 

Link til yderligere information Uoplyst 
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7.12. Vestsjællands Amt 
Vestsjællands Amt har angiveligt en EPJ-strategi på trapperne, hvor et kommende notat- og medicineringsmodul 
er højt prioriteret. Den konkrete projekttilbagemelding er begrænset til nedenstående projekt: 

 

Projektnavn: OPUS Obstetrik 

Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: - 

Leverandør: CSC Scandihealth 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 100 100 100 100 

Antal lægebrugere 30 30 30 30 

Antal sygeplejersker 30 30 30 30 

Antal andre faggrupper 100 100 100 100 

Antal senge 50 50 50 50 

Antal sygehuse 2 2 2 2 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 1000 

Antal aktive patientforløb juni 2003 800 

Egen karakteristik af projektet EPJ-løsning med specialfunktioner til det obstetriske område, bl.a. udvidet 
fødselsregistrering og ”automatisk” udarbejdelse af fødselsanmeldelse 

Link til yderligere information ingen internetside 
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7.13. Viborg Amt 
Viborg Amt er et af forgangs-amterne på EPJ området. Allerede i 1997 udarbejdede amtet sin første IT-strategi 
[Viborg Amt 1997]. Viborg Amt har rapporteret følgende to EPJ-karakteristikker:  

 

Projektnavn: EPJ - F-LPR og GEPKA 

Status: Under implementering og i delvis drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: 1. januar 2006 

Leverandør: B-Data 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer 2200 2500 2800 3100 

Antal lægebrugere Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper 2200 2500 2800 3100 

Antal senge 675 890 890 890 

Antal sygehuse 2 2 2 2 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 260000 

Antal aktive patientforløb juni 2003 20000 

Egen karakteristik af projektet 2 sygehusenheder fordelt på 5 sygehuse - nemlig Sygehus Viborg med 
Sygehus Kjellerup, Sygehus viborg og sygehus skive samt Sygehus Nord 
med Sygehus Thisted og sygehus Nykøbing Mors" 

Link til yderligere information Uoplyst 

 
 
Projektnavn: SUP 

Status: I fuld drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: - 

Leverandør: B-DATA, IBM, CSC SCandihealth 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygehuse Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 200 

Antal aktive patientforløb juni 2003 Uoplyst 

Egen karakteristik af projektet 1. Bemærkning til fuld drift - Viborg-Vejle amter har udviklet SUP-
standarden og har overdraget den til MedCom som udbredelsesprojekt. 
Modellen kører i fuld drift men kun mellem de 3 amter i pilotprojektet og 
har fortsat efter afslutning, hvilket er Viborg, Vejle og Aarhus. De øvrige 
amter i Jylland og Fyn kommer med successivt i løbet af 2004 fra 1. april og 
fremefter. Så på den ene side kører den i fuld drift men med et begrænset 
antal amter, men hvis der menes fuld drift i MedComs udbredelsesprojekt 
så er datoen 1. april 2004. 
2. Vi har ikke opgivet hverken antal arbejdsstationer og antal bruger fordelt 
på faggrupper, idet det er en integreret del af den samlede løsning EPJ. 
3. Det er en vanskelig benævnelse med "patientforløb", idet ingen amter 
har patientforløb endnu. Vi har kontaktregistreringer indtil videre og har 
først patientforløb fra 1.januar 2005 til LPR-forløbsdatabasen. Så de få 
"patientforløb" er kun fra datakommunikationen mellem Viborg og Aarhus. 
Vi venter fortsat på de øvrige amter og H:S 

Link til yderligere information Uoplyst 
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7.14. Århus Amt 
Århus Amt har en generel it-strategi for amtet dateret juni 2000 [Århus Amt 2000]. EPJ-Udviklingen i amtet er 
forankret i en række amtspolitiske vedtagelser om etablering af et fællesamtsligt EPJ-projekt, der bygger på en 
filosofi om egenudvikling og flerleverandørstrategi. Projektet karakteriseres som et af de væsentligste 2.- 
generations EPJ-tiltag i Danmark, der benytter sig af de nyeste teknologiske tiltag, og som forsøger at give 
brugerne maksimal fleksibilitet.  Projektet gennemføres med en fællesamtslig organisation, der tages sig af alle 
faser af udviklingsforløbet.  

 

Projektnavn: Århus Amts EPJ 

Status: Under implementering og i delvis drift  

Forventet tidspunkt for fuld drift: 2004 

Leverandør: B-DATA,WM-data,Systematic, Cap Gemini 

Årstal 1/1 2003 1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 

Antal arbejdsstationer Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal lægebrugere Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal sygeplejersker Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal andre faggrupper Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uoplyst 

Antal senge Uoplyst Uoplyst Uoplyst 2550 

Antal sygehuse Uoplyst Uoplyst Uoplyst 6 

Totalt antal oprettede patientforløb juni 2003 - 

Antal aktive patientforløb juni 2003 - 

Egen karakteristik af projektet Århus Amts elektroniske patientjournal (EPJ) er i sin vision et fuldt 
integreret klinisk informationssystem med fokus på at understøtte alle 
faggruppers og specialers grundlæggende behov for aktuel og tilgængelig 
patientinformation og derigennem opnå effektive og mere 
sammenhængende patientforløb til glæde for patienten. 
Der funktionalitet inden for områderne: medicin, booking, notater, 
rekvisition og svar, patientadministration og billeder. 
Integration og kommunikation med andre systemer sker gennem en 
informationsbus, der understøtter de relevante standarder (HL7, Edifact, 
XML og DICOM). 
 
Det centrale i Århus Amts EPJ ligger i den udviklede Domæne Objekt Model 
– DOM-en. Det afgørendei denne er muligheden for, at de enkelte 
hændelsers informationssammensætning og strukturen af de kliniske 
standardforløb kan ændres løbende af Århus Amt selv. Dermed tages højde 
for den kontinuerlige udvikling i sundhedsforskning og behandling, idet  
ændrede arbejdsgange og nye sammensætninger af informationer kan 
integreres i systemet. 

Link til yderligere information www.epj.aaa.dk 
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8. Bilag  

8.1. Bilag 1. Udkast til kommissorium for den nationale EPJ-
styregruppe 

20. maj 2003 

Udkast til kommissorium for den nationale EPJ styregruppe 

EPJ-styregruppen har tre overordnede formål: 

• At sikre grundlaget for en koordineret udvikling og implementering af elektroniske patientjournaler. (jf. 
den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 herunder opfyldelsen af målsætningen om 
indførelse af EPJ på alle landets sygehuse inden udgangen af 2005). 

• Overordnet ansvar for at tilrettelægge, finansiere og gennemføre det nationale G-EPJ projekt. 

• At vurdere resultater af GEPKA-projekterne og tage stilling til det videre forløb omkring G-EPJ. 

Styregruppen har til opgave at: 

• Nedsætte og godkende sammensætningen af projektorganisationen for det nationale G-EPJ projekt. 

• Godkende projektbeskrivelserne for det nationale G-EPJ projekt. 

• Træffe afgørelse om iværksættelse af diverse projekter og delprojekter mv. – efter indstilling fra 
projektgruppen. 

• Aftale budget og finansiering af de forskellige projekter og delprojekter, herunder træffe afgørelse om 
udmøntningen af projektmidlerne. 

• Godkende tids- og leveranceplan herunder evt. ændringer/afvigelser i projekter og delprojekter. 

• Godkende leverancer fra projekterne i henhold til betalingsplanerne, efter indstilling fra projektgruppen.  

Styregruppens sammensætning: 

• Afdelingschef, Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet  

• Medicinaldirektør, Jens Kristian Gøtrik, Sundhedsstyrelsen 

• Direktør, Lone Christiansen, Amtsrådsforeningen 

• Direktør, Morten Rand Jensen, Hovedstadens Sygehusfællesskab 

• Amtssundhedsdirektør, Jens Elkjær, Vejle Amt 

• Amtssundhedsdirektør, Henning Bruun-Schmidt, Viborg Amt 

• Direktør, Peter Orebo Hansen 

• Amtssundhedsdirektør, Leif Vestergaard Pedersen, Århus Amt 

• Direktør, Flemming Nielsen, Roskilde Amt 

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Amtsrådsforeningen (kt.chef Lars Hagerup) og Sundhedsstyrelsen (kt.chef. 
Arne Kverneland) i fællesskab. 

 

Mødefrekvens: 

Møder afholdes med 6 ugers intervaller eller ca. 8 gange om året. 
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8.2. Bilag 2: Amternes fælles EPJ-strategi november 2002 
   
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Amternes fælles EPJ-strategi november 2002 
 
Amternes hidtidige arbejde med EPJ efter forskellige strategier har bidraget til en positiv udvikling, 
som giver grundlag for en fælles nyttiggørelse af erfaringer og viden. Der er enighed i 
amtssundhedsdirektørkredsen samt blandt sundhedsudvalgsformændene om, at der på nuværende 
tidspunkt er basis for, at der fremover med fordel kan etableres en fælles ramme for amternes EPJ-
udvikling. Kredsen af amtsborgmestre og H:S har ligeledes tilsluttet sig de fælles principper og 
initiativer, som beskrives nedenfor. 
 
Der er enighed om, hvilke mål EPJ skal fremme – og hvilke mål, der er de væsentligste. I praksis 
hvilke dele af en EPJ, der giver de største gevinster i det daglige kliniske arbejde. De væsentlige 
mål er i denne sammenhæng såvel kvalitet som effektivitet. Udgangspunktet for et fælles arbejde er 
at finde de byggeklodser, der kan udgøre de første skridt i den udviklingsproces, der fører frem mod 
en integreret klinisk IT-arbejdsplads i alle amter. 
 
Der er i kredsen enighed om, at der er flere gode erfaringer og argumenter for, at IT-understøttelse 
af de kliniske arbejdsgange, der omfatter medicinering og notatføring, kan bidrage til at fremme mål 
om både kvalitet og effektivitet. Erfaringer fra eksisterende projekter har vist, at IT-understøttelse af 
medicinering har givet resultater i form af reduktion af fejlmedicinering og indførelse af mere 
effektive arbejdsgange. Medicinering udmærker sig også ved at være et område, hvor der kan 
defineres generiske standarder, uafhængigt af specialer. Notatfunktioner har vist sig at være et godt 
redskab til dels at sikre tilgængelighed af data, dels til at standardisere og kvalitetssikre 
journalføring. 
 
Det er en fælles målsætning om, at EPJ på disse områder er indført i alle amter inden udgangen af 
2005. Dette skal ses i forbindelse med formuleringen i økonomiaftalen for 2003. Der er ligeledes 
enighed om, at disse områder skal være baseret på fælles standarder, herunder standarder for 
kommunikation og begrebsanvendelse. Det er vigtigt at understrege, at medicinering og notat er 
milepæle og ikke alene er i stand til at opfylde ambitionerne for den fulde IT-understøttelse af den 
kliniske arbejdsplads. Der er således behov for samtidig også at definere de næste skridt i EPJ-
udviklingen. 
 

 

 

04-12-2002 
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Amterne er i gang med at udarbejde handlingsplaner for, hvordan de indenfor denne ramme vil nå 
de i fællesskab definerede milepæle – i første omgang en EPJ, der dækker medicin- og 
notatfunktioner. 
 
Der er samtidig enighed om, at der fortsat er store gevinster og erfaringer at hente fra de 
investeringer, som allerede er foretaget i EPJ. En del af den fælles ramme for EPJ-udviklingen og 
de amtslige planer skal således være at sikre fortsat udvikling af EPJ i de amter/H:S, som allerede i 
dag understøtter medicin- og notatfunktioner og sikrer en migration af disse systemer mod fælles 
standarder og nyere teknologi i overensstemmelse med G-EPJ. Takten herfor afhænger af 
færdiggørelsen af G-EPJ. 
 
Der er nu skabt grundlag for et tættere samarbejde amterne imellem. Amterne vil hver især kunne få 
gavn af i fællesskab at løfte dele af den komplekse opgave med at udvikle og implementere EPJ. 
Det gælder blandt andet muligheden for at kunne optimere de store økonomiske og organisatoriske 
ressourcer, som skal investeres for at indføre og drive EPJ.  
 
Initiativer 
Den fælles ramme for amternes EPJ-udvikling udmønter sig i første omgang i følgende initiativer:  
 
Fælles rammeudbud eller fælles krav 
For at understøtte indførelsen af medicin- og notatmoduler samarbejder amterne om at definere de 
centrale krav til medicinering og journalføring, og baseret på amternes/H:S’ aktuelle erfaringer med 
udbud og kravspecifikation af medicin- og notatmodul.  
 
Det skal afsøges, om der kan gennemføres egentlige rammeudbud, som har til formål at finde en 
kreds af leverandører/produkter, som kan leve op til en række fælles krav og som amterne dermed 
er enige om at vælge imellem. Alternativ kan de centrale krav, som defineres danne udgangspunkt 
for en fælles definition af ”den gode kravspecifikation”. 
 
Der er enighed i amtssundhedsdirektørkredsen samt blandt sundhedsudvalgsformændene om, at et 
rammeudbud, eller alternativt ”den gode kravspecifikation” skal være grundlaget for de amter, som 
endnu ikke har et medicin- eller et notatmodul. På denne måde kan disse amter accelerere 
indførelsen af EPJ.  
 
Migrationsstrategi mod fælles standarder 
Der er behov for at definere hvilke fælles standarder, som EPJ-systemer skal leve op til på kort og 
langt sigt. I denne forbindelse er det afgørende at beskrive en migrationsstrategi for, hvordan 
allerede eksisterende EPJ-systemer lever op til såvel nuværende som fremtidige fælles standarder, 
herunder bl.a. G-EPJ.  
 
Snitfladeprojekt 
Leverandørforum for EPJ har taget initiativ til, at der skal udarbejdes en snitfladebeskrivelse 
mellem de enkelte EPJ-moduler og mellem EPJ-modulerne og integrationsplatforme. 
Snitfladebeskrivelsen har til formål at lave standardiserede snitflader. Leverandørforum har endnu 
ikke påbegyndt beskrivelsen, og det anbefales derfor, at denne iværksættes.  
 
Arkitekturanalyse 
Der er på nuværende tidspunkt ikke rationale for at pege på én central IT-mæssig løsning for EPJ. 
Ikke desto mindre er der behov for en systematisk evaluering af de IT-arkitekturer, der er under 
opbygning, med henblik på at vurdere ligheder og forskelle, fordele og ulemper mellem de enkelte 
løsninger til brug for den videre udvikling. I denne forbindelse kan det nævnes, at H:S har engageret 
Alexandra Instiuttet v/ Aarhus Universitet til at analysere hvordan H:S’ EPJ-model og Århus’ ditto 
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adskiller sig fra hinanden og hvilken betydning det har. Det skal vurderes, om Alexandra Instituttets 
analyseform kan danne baggrund for fremtidig systematisk fremadrettet evaluering af området.  
  
Fælles elementer i handlingsplaner 
På basis af den fælles ramme påtager amterne sig at udarbejde handlingsplaner for, hvordan målene 
skal nås. Disse handlingsplaner kan med fordel være opbygget på samme vis med en række fælles 
elementer, herunder specifikation af minimumskrav til infrastruktur og IT-organisation.   
 
Proces 
Den fælles ramme for amternes EPJ-udvikling skal udarbejdes af en arbejdsgruppe bestående af 
amtslige folk med EPJ-ekspertise og Amtsrådsforeningen. Gruppen refererer til 
amtssundhedsdirektørkredsen. Forslag fra arbejdsgruppen forelægges endvidere i EPJ-styregruppen. 
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Det danske sygehusvæsen er nået endnu et godt stykke på
vejen mod fuld dækning af elektroniske patientjournaler.
Dette års rapport fra EPJ-Observatoriet er den femte i 
rækken af statusvurderinger af tilstanden i Danmark, hvor
der i år fokuseres på:

• kortlægning og karakterisering af EPJ-udbredelsen
• analyse af udviklings– og implementeringsprojekter

med strategisk betydning
• vurderinger og anbefalinger

Rapporten omfatter en landsdækkende undersøgelse af 
EPJ-udbredelsen, hvor resultaterne også sammenholdes med
tidligere års undersøgelser. Der rapporteres fra initiativer,
som afprøver kliniske og tekniske aspekter af Sundheds-
styrelsens Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal, 
bl.a. de såkaldte GEPKA-projekter. Rapportens vurderinger
og anbefalinger er samlet under emnerne:  

• funktionalitet, standarder, kommunikation og teknologi
• integrationsplatforme
• strategiske EPJ-udviklingstiltag
• sygehusejernes EPJ-implementering 
• EPJ og klinisk kvalitetsudvikling
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