
EPJ-ObsErvatOriEt	
		statusraPPOrt	2005

udbredelsen	af	EPJ	i	det	danske	sygehusvæsen	er		
stigende,	og	knap	30%	af	sygehussengene	er	nu		
dækket	af	EPJ.	imidlertid	går	implementeringen	mange	
steder	ikke	så	hurtigt	som	planlagt,	og	der	er	fortsat	
behov	for	national	koordinering	på	mange	områder.

Det	er	nogle	af	konklusionerne	fra	EPJ-Observatoriets	
statusrapport	2005,	som	er	den	syvende	i	rækken.	På	
de	syv	år	er	der	sket	ændringer	af	implementeringsud-
fordringerne	og	dermed	i	EPJ-Observatoriets	emnevalg.	
Mens	det	tidligere	var	tekniske	udfordringer	og	udvik-
ling	af	modeller,	der	var	i	centrum,	er	det	nu	implemen-
tering,	koordinering	og	brugeraccept,	der	er	i	fokus.

i	år	er	den	nationale	kortlægning	og	analyse	af	EPJ-
udbredelsen	suppleret	med	beskrivelse	af	områder,	som	
har	stor	betydning	for	at	kunne	tilvejebringe	sammen-
hængende	EPJ-systemer	på	nationalt	niveau:		

•	generelle	krav	til	it-arkitekturer
•	praktisk	håndtering	af	sikkerhed
•	klinisk	kvalitetsudvikling	og	EPJ
•	webbaseret	udveksling	af	patientdata
•	GEPJ	og	suNDtErM

www.epj-observatoriet.dk	

statusraPPOrt	 2005

EPJ-ObsErvatOriEt	

MEDiQ	
aalborg	universitet	

48891_EPJ_omslag_2005.indd   1 12/10/05   12:04:05



 
 
EPJ-Observatoriet 
Statusrapport 2005 
 

Søren Vingtoft, Morten Bruun-Rasmussen, Knut Bernstein, Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPJ-Observatoriet 

oktober 2005 



EPJ-Observatoriet  

Statusrapport 2005 

 

© EPJ-Observatoriet 

Uddrag og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse 

 

 

 

 

 

Rapporten er udarbejdet af: 

 

MEDIQ (Søren Vingtoft, Morten Bruun-Rasmussen, Knut Bernstein) 

Østerled 8 

2100 København Ø 

Tlf: 3092 2271 

E-mail: info@mediq.dk 

Web: www.mediq.dk 

 

 

Aalborg Universitet (Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr) 

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik 

Fredrik Bajers Vej 7D 

9220 Aalborg Ø 

Tlf: 9635 8809 

E-mail: info@v-chi.dk 

Web: www.v-chi.dk 

 

 

Projektledelse for EPJ-Observatoriet 

MEDIQ 

 

Projektsekretariat for EPJ-Observatoriet 

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik 

Aalborg Universitet 

Fredrik Bajers Vej 7D 

9220 Aalborg Ø 

Tlf: 9635 8809 

e-mail: info@epj-observatoriet.dk 

web: www.epj-observatoriet.dk 

 

 

Oplag: 1.500 

Tryk: Kommunik, Aalborg 

ISBN 87-91424-07-0 

 

 



Indholdsfortegnelse 

1. Indledning ....................................................................................................................................................................7 
2. Vurderinger og anbefalinger ......................................................................................................................................13 

2.1. EPJ-status 2005...................................................................................................................................................13 
2.1.1. EPJ-udbredelse i den danske sygehussektor ........................................................................................................ 13 
2.1.2. Udfordringer i EPJ-udviklingen og -implementeringen ....................................................................................... 15 
2.1.3. National it-arkitektur.............................................................................................................................................. 15 
2.1.4. Sikker adgang til patientdata på tværs af systemer ........................................................................................... 16 
2.1.5. Web-baserede opslag i patientdata...................................................................................................................... 17 
2.1.6. EPJ og kvalitetsudvikling ........................................................................................................................................ 17 
2.1.7. GEPJ og SUNDTERM ................................................................................................................................................. 18 

2.2. De nye regioner og EPJ .......................................................................................................................................19 
2.3. Samlede vurderinger ..........................................................................................................................................19 

3. Status på implementering og anvendelse .................................................................................................................21 
3.1. Analyser af status for sygehusejernes EPJ-aktiviteter .......................................................................................21 

3.1.1. National EPJ-dækning og forventet -udbredelse ................................................................................................. 24 
3.1.2. Hvornår har vi fuld sengedækning?...................................................................................................................... 27 
3.1.3. Gevinster og barrierer for indførelse af EPJ .......................................................................................................... 30 
3.1.4. Evaluering af EPJ-projekterne ................................................................................................................................ 33 
3.1.5. Funktionalitet og integration................................................................................................................................. 34 

3.2. Udfordringer i EPJ-udviklingen og -implementeringen .....................................................................................36 
3.2.1. EPJ-Observatoriets arbejde .................................................................................................................................... 37 
3.2.2. De væsentligste problemområder ........................................................................................................................ 37 
3.2.3. Internationale erfaringer........................................................................................................................................ 39 
3.2.4. Behov for erfaringsudveksling .............................................................................................................................. 40 

3.3. EPJ-arkitektur......................................................................................................................................................41 
3.4. Sikker adgang til patientdata på tværs af systemer..........................................................................................46 

3.4.1. Analysegrundlaget og løsningsmodellen ............................................................................................................. 47 
3.4.2. Digitale certifikater................................................................................................................................................. 48 
3.4.3. Brugeradministration og fælles brugerkatalog.................................................................................................... 49 
3.4.4. Udfordringer............................................................................................................................................................ 50 

3.5. Web-baseret opslag i patientdata......................................................................................................................51 
3.5.1. SUP-projektet – standardiseret udtræk af patientdata........................................................................................ 51 
3.5.2. Projektstatus ........................................................................................................................................................... 51 
3.5.3. Udfordringer............................................................................................................................................................ 55 
3.5.4. Web-EPJ – en modernisering af SUP...................................................................................................................... 57 

3.6. EPJ og klinisk kvalitetsudvikling.........................................................................................................................58 
3.6.1. Den danske kvalitetsmodel ................................................................................................................................... 58 
3.6.2. Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og EPJ ............................................................................................ 58 
3.6.3. Nødvendige sammenhænge imellem EPJ og kliniske kvalitetsdatabaser......................................................... 61 

3.7. GEPJ og SUNDTERM..............................................................................................................................................64 
3.7.1. GEPJ.......................................................................................................................................................................... 64 
3.7.2. SUNDTERM-projektet .............................................................................................................................................. 67 

4. Kommunalreformen ...................................................................................................................................................69 
4.1. De nye regioner og EPJ .......................................................................................................................................69 

4.1.1. Politiske målsætninger .......................................................................................................................................... 70 
4.1.2. Udfordringen for EPJ-området ............................................................................................................................... 71 
4.1.3. Kortlægning af EPJ i de nye regioner.................................................................................................................... 72 

 



5. EPJ i Skandinavien ......................................................................................................................................................77 
5.1. EPJ i Norge ..........................................................................................................................................................77 

5.1.1. EPJ-systemer og -udbredelse................................................................................................................................. 77 
5.1.2. EPJ og elektronisk kommunikation ....................................................................................................................... 79 
5.1.3. Nationale initiativer................................................................................................................................................ 79 

5.2. EPJ i Sverige ........................................................................................................................................................81 
5.2.1. EPJ-systemer og -udbredelse................................................................................................................................. 81 
5.2.2. EPJ og elektronisk kommunikation ....................................................................................................................... 82 
5.2.3. Udvalgte initiativer fra centrale myndigheder..................................................................................................... 83 

6. Status sygehusejere ...................................................................................................................................................87 
6.1. Introduktion til status.........................................................................................................................................87 
6.2. Bornholms Regionskommune ............................................................................................................................88 

6.2.1. Projektstatus ........................................................................................................................................................... 88 
6.2.2. Udbredelsesstatus .................................................................................................................................................. 91 

6.3. Frederiksborg Amt ..............................................................................................................................................92 
6.3.1. Projektstatus ........................................................................................................................................................... 93 
6.3.2. Udbredelsesstatus .................................................................................................................................................. 96 

6.4. Fyns Amt.............................................................................................................................................................98 
6.4.1. Projektstatus ........................................................................................................................................................... 98 
6.4.2. Udbredelsesstatus ................................................................................................................................................ 101 

6.5. Hovedstadens Sygehusfællesskab ...................................................................................................................102 
6.5.1. Projektstatus ......................................................................................................................................................... 103 
6.5.2. Udbredelsesstatus ................................................................................................................................................ 107 

6.6. Københavns Amt ..............................................................................................................................................108 
6.6.1. Projektstatus ......................................................................................................................................................... 108 
6.6.2. Udbredelsesstatus ................................................................................................................................................ 112 

6.7. Nordjyllands Amt..............................................................................................................................................114 
6.7.1. Projektstatus ......................................................................................................................................................... 114 
6.7.2. Udbredelsesstatus ................................................................................................................................................ 116 

6.8. Ribe Amt ...........................................................................................................................................................117 
6.8.1. Projektstatus ......................................................................................................................................................... 118 
6.8.2. Udbredelsesstatus ................................................................................................................................................ 120 

6.9. Ringkjøbing Amt...............................................................................................................................................122 
6.9.1. Projektstatus ......................................................................................................................................................... 122 
6.9.2. Udbredelsesstatus ................................................................................................................................................ 124 

6.10. Roskilde Amt ..................................................................................................................................................126 
6.10.1. Projektstatus ....................................................................................................................................................... 126 
6.10.2. Udbredelsesstatus .............................................................................................................................................. 130 

6.11. Storstrøms Amt...............................................................................................................................................132 
6.11.1. Projektstatus ....................................................................................................................................................... 132 
6.11.2. Udbredelsesstatus .............................................................................................................................................. 136 

6.12. Sønderjyllands Amt ........................................................................................................................................138 
6.12.1. Projektstatus ....................................................................................................................................................... 138 
6.12.2. Udbredelsesstatus .............................................................................................................................................. 140 

6.13. Vejle Amt ........................................................................................................................................................141 
6.13.1. Projektstatus ....................................................................................................................................................... 141 
6.13.2. Udbredelsesstatus .............................................................................................................................................. 144 

6.14. Vestsjællands Amt ..........................................................................................................................................145 
6.14.1. Projektstatus ....................................................................................................................................................... 145 
6.14.2. Udbredelsesstatus .............................................................................................................................................. 148 



6.15. Viborg Amt......................................................................................................................................................149 
6.15.1. Projektstatus ....................................................................................................................................................... 149 
6.15.2. Udbredelsesstatus .............................................................................................................................................. 152 

6.16. Århus Amt.......................................................................................................................................................154 
6.16.1. Projektstatus ....................................................................................................................................................... 154 
6.16.2. Udbredelsesstatus .............................................................................................................................................. 158 

7. Ordliste og forkortelser ............................................................................................................................................161 
8. Referencer ................................................................................................................................................................163 

 



 



Statusrapport 2005 7 

1. Indledning 

I den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 (NIT) [Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003] fremgår det 

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”. Aftalen er 

siden hen modificeret med tilføjelsen ”eller snarest herefter”. 

De overordnede visioner og målsætninger er ifølge NIT: 

• ”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 et 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. Samtidig skal 

anvendelse af it også være et redskab, der kan lette og supplere kommunikation med andre sundheds-

professionelle internt i samme institution og på tværs af institutioner og sektorer. Den bedre kommunikation 

vil samtidig 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” 

Der er således tilvejebragt et grundlag for udvikling og indførelse af forskellige sundheds-it-systemer – herunder EPJ – i 

sundhedsvæsenet i et omfang, der ikke er set tidligere. Dette vil utvivlsomt afstedkomme store udfordringer for alle 

aktivt involverede parter: sundhedsmyndighederne, sygehusejerne, det kliniske personale og ikke mindst leverandør-

erne. Sidst og ikke mindst vil det medvirke til løbende at påvirke den sundhedspolitiske dagsorden. Der vil være behov 

for store investeringer, men hvor store? Hvilke gevinster kan opnås? Hvis skyld er det, hvis målene ikke nås? Etc. Der er 

næppe tvivl om, at hele EPJ-området fortsat vil være et 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 herom 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 informa-

tionssystem, 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. 
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EPJ-Observatoriets baggrund og formål 

EPJ-Observatoriet blev etableret i 1998 med henblik på at følge og vurdere 13 EPJ-projekter, som Sundhedsministeriets 

Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) -program gav støtte til. Resultaterne herfra blev publiceret i to 

statusrapporter, der blev udgivet i henholdsvis 1998 [Vingtoft et al. 1998] og 2000 [Vingtoft et al. 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], EPJ-Observatoriets Status-

rapport 2002 [Andersen et al. 2002], EPJ-Observatoriets Statusrapport 2003 [Bruun-Rasmussen et al. 2003] og EPJ-

Observatoriets Statusrapport 2004 [Nøhr et al. 2004]. 

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 er at: 

• afdække EPJ’s udbredelsesgrad og -hastighed 

• afdække EPJ-interessenternes erfaringer 

• påvise og vurdere vigtige faktorer, der fremmer udbredelsen og anvendelsen af EPJ 

• påvise og vurdere generelle barrierer mod EPJ 

• vurdere forskellige udviklingsinitiativer med strategisk betydning for EPJ 

i det danske sygehusvæsen. 

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

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

• formidling: konferencer, rapporter, publikationer og websider 

• feedback: notater og workshopper 

EPJ-Observatoriets organisation 

EPJ-Observatoriet udgøres af partnerne: 

• Aalborg Universitet (AAU) 

• MEDIQ A/S 

som begge er deltagere i Virtuelt Center for Sundhedsinformatik [V-CHI 2005]. 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 i det danske sygehusvæsen har EPJ-Observatoriet i 2005 ligesom de fire foregående år fremsendt 

et internetbaseret spørgeskema til alle sygehusejere i Danmark (amterne og H:S). EPJ-Observatoriet har i den 

forbindelse samarbejdet med Amtsrådsforeningens temagruppe for sundheds-it for at gennemgå formuleringen af 

spørgsmålene, således at mistolkninger af spørgsmålene bedre kunne undgås. Samtidig havde sygehusejernes 

repræsentanter mulighed for at foreslå tilføjelse af nye aspekter, der kunne være relevante at medtage i under-

søgelsen. Mødet resulterede i en række forbedringer af spørgeskemaet. 
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EPJ-Observatoriets repræsentanter har gennemført en interviewrunde med alle sygehusejerne og har i den forbindelse 

spurgt ind til EPJ og EPJ-relaterede aktiviteter og projekter hos den enkelte sygehusejer. På det grundlag er der 

foretaget en summarisk beskrivelse af hver sygehusejers EPJ-status ved at beskrive sygehusejerens: 

• projektstatus i form af: 

• samlet it-arkitektur 

• sundheds-it-systemer og leverandører 

• vigtige implementeringsresultater 

• GEPJ 

• brugeruddannelse 

• evaluering 

• EPJ-udbredelsesstatus 

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.  

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 forventningerne 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” 

• data kun skal inddateres en gang 

• opsætte og præsentere data, filtreret og sat i kontekst, således at de giver overblik og støtte til beslutninger 

• data fra ”fødesystemer” automatisk er overført elektronisk til journalen osv.  

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.  

Ved læsning af rapporten kan det være nyttigt at skelne mellem: 

• en elektronisk patientjournal (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 
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Læsevejledning 

Alle erfaringer med EPJ peger i retning af, at EPJ-udviklingen er af en iterativ natur, hvor nye ideer og principper 

løbende indlejres i eksisterende systemer, organisationsstrukturer og –kulturer [Nøhr 1991]. Denne beskrivelsesmetode 

synliggør dynamikken imellem de 3 faser (se Figur 1): 

• innovation og udvikling (redefinering/nytænkning af systemkonstruktion og nye muligheder for klinisk 

praksis) 

• udformning (design og konstruktion af både systemer og organisation) 

• anvendelse (drift og produktion) 

Udviklingsprocessen for EPJ opfattes hermed som et netværk af aktiviteter på forskellige niveauer (udvikling, udform-

ning og anvendelse), hvor aktiviteter på de enkelte planer foregår kontinuert, men hvor der samtidig udveksles 

informationer og erfaringer mellem de enkelte niveauer i udviklingsprocessen.   
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kendt
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Figur 1 - illustration af vekselvirkningen imellem udvikling, udformning og -anvendelse 

I den nationale it-strategi er der gjort rede for de sundhedspolitiske målsætninger, og det er beskrevet, hvordan man 

ser behovene for it-løsninger i sundhedsvæsenet. De tidligere års statusrapporter fra EPJ-Observatoriet kan betragtes 

som udredninger, der beskriver den aktuelle EPJ-situation blandt landets sygehusejere. 

Den nationale it-strategi, opgørelserne af den aktuelle situation i statusrapporterne samt erfaringerne fra de tre faser i 

EPJ-forandringsprocessen udgør det samlede input til udformningen af 2.-generations-EPJ-systemer. Disse nye og 

kommende systemer kan tænkes ind i anvendelsessammenhænge, og mere konkret sker dette i form af tidlige 

pilotprojekter og afprøvninger, hvilket giver et grundlag for at lave en tidlig konsekvensvurdering. Der kan stilles en 

række spørgsmål i forbindelse med overgangen til de systemer, som i dag kun er på designstadiet: Hvorledes er 

sygehusene forberedt på at skulle anvende disse systemer? Hvilke planer er der lavet for implementeringen? Hvordan 

vil systemerne være i stand til at håndtere sundhedsfaglig terminologi? Osv. 
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Nogle af de svar, der kommer frem, vil afdække behovene for ny viden på EPJ-området. Denne udviklingsmodel for 

forståelsen af EPJ-områdets udviklingsdynamik har ligget til grund for udarbejdelsen af EPJ-Observatoriets Statusrapport 

2005. 
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Figur 2 - illustration af forskellige områders interaktion med hinanden ifm. de komplekse processer  
for EPJ-udvikling, -udformning og anvendelse 

I rapporten findes følgende kapitler: 

• Kapitel 2: vurderinger og anbefalinger; rummer rapportens samlede konklusioner og anbefalinger baseret på 

de samlede analyser og beskrivelser, der findes i de efterfølgende kapitler 

• Kapitel 3: er en gennemgang af den nationale EPJ-status, herunder områderne for: 

• arkitektur 

• SUP 

• sikkerhed 

• kvalitetsudvikling 

• GEPJ og SUNDTERM 

• Kapitel 4: vedrører EPJ og de udfordringer, EPJ-Observatoriet vurderer, at strukturreformen vil rejse 

• Kapitel 5: skandinaviske EPJ-erfaringer, med en overordnet gennemgang af EPJ-status i Norge og Sverige 

• Kapitel 6: rummer en overordnet gennemgang af EPJ-status og -planer for de enkelte sygehusejere 

Desuden er rapporten forsynet med en ordliste over hyppigt anvendte forkortelser i kapitel 7. 
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Tak 

EPJ-Observatoriet siger tak for de mange konstruktive og ofte omfattende bidrag fra samtlige sygehusejere i Danmark, 

som har bidraget med konstruktivt input til 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 Inger Schultz og Marianne Sørensen for korrektur, layout og sikring af logistikken i fremstillings-

processen af denne rapport. 
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2. Vurderinger og anbefalinger 

EPJ-Observatoriet har gennem de sidste 5 år systematisk fulgt EPJ-udviklingen i den danske sygehussektor på nationalt 

niveau. Dels har EPJ-Observatoriet én gang årligt gennemført spørgeskemaundersøgelser, der har inkluderet samtlige 

sygehusejere, og dels har EPJ-Observatoriet gennemført en række analyser inden for forskellige temaområder, 

herunder: 

• modeller (f.eks. GEPJ, SUP og HL7) 

• dataintegrationsplatforme 

• terminologi og klassifikationer 

Disse områder er strategisk vigtige for at kunne tilvejebringe sammenhængende EPJ-systemer, men de er vanskelige at 

forholde sig til, medmindre man har særlige sundhedsinformatiske kompetencer. Igennem det sidste år er der sket et 

fokusskift fra disse overvejende informatisk tunge områder imod en mere brugerorienteret tilgang på EPJ-området. Det 

skyldes naturligvis, at forskellige EPJ-systemer i landet for alvor er ved at blive taget i anvendelse, hvorved nye 

erfaringer og erkendelser er opstået. Generelt ses det, at EPJ-implementeringsprojekterne er begyndt at inddrage de 

kliniske brugere i et hidtil uset stort omfang, og at der nu for alvor er fokus på de kliniske processer, sundhedsfagligt 

indhold i EPJ, EPJ-brugergrænsefladerne (”usability”) og hertil hørende brugeraccept. 

2.1. EPJ-status 2005 
I år har EPJ-Observatoriet som de foregående år gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt alle 

sygehusejerne. Desuden er der ligesom sidste år gennemført en efterfølgende interviewrunde med repræsentanter fra 

samtlige sygehusejere. Resultaterne herfra er opsummeret i ”EPJ-udbredelse i den danske sygehussektor” og ”Udford-

ringer i EPJ-udviklingen og -implementeringen”. Herudover er der fokuseret på følgende strategiske temaer: 

• national it-arkitektur 

• sikker adgang til patientdata på tværs af systemer 

• web-baseret adgang til patientdata 

• EPJ og kvalitetsudvikling 

• GEPJ og SUNDTERM 

Disse områder er gennemgået i det følgende. 

2.1.1. EPJ-udbredelse i den danske sygehussektor 

EPJ-Observatoriet har gennem de sidste fem år spurgt til sygehusejernes budgetterede udgifter til sundheds-it, både 

hvad angår drift og anskaffelsesudgifter. Det har vist sig vanskeligt at kortlægge disse udgifter, da sygehusejernes 

budgetteringsmåder er varierende, og gennemskueligheden ofte er lav. Der er stor variation i de budgetterede it-

udgifter på tværs af sygehusejerne. I 2005 går ydergrænserne fra 0,5 % til 7,0 % af det samlede budget. EPJ-Observa-

toriets analysetilgang har gennem årene været den samme, og de aggregerede tal på nationalt niveau viser en 

konstant stigende tendens.  
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OBS 1 Vurdering 

De it-relaterede udgifter i sundhedsvæsenet har været støt stigende gennem de sidste fem år blandt sygehusejerne, 
og samlet set er der tale om en fordobling. 

Kortlægningen af EPJ-udbredelsen vanskeliggøres af, at der ikke findes en operationel, entydig definition af EPJ. EPJ-

Observatoriet har gennem de sidste 5 år anvendt den såkaldte sengedækningsindikator ved at spørge sygehusejerne 

om deres respektive EPJ-sengedækning uden at præcisere, hvad der forstås ved EPJ. Eksempelvis mener nogle 

sygehusejere, at EPJ blot vedrører indførelse af et medicinmodul, men andre sygehusejere mener, EPJ inkluderer flere 

ting end det. Den nationale EPJ-sengedækning er på den baggrund i 2005 målt til 28 %, hvilket er en stigning på 6% i 

forhold til 2004. I 2004 forventede sygehusejerne, at EPJ-sengedækningen ville være 30 %, så denne målsætning er 

næsen indfriet.  

EPJ-sengedækning er kritiseret for ikke at være repræsentativ for EPJ-udbredelsen. EPJ-Observatoriet har i år for første 

gang som supplement hertil spurgt til sygehusejernes procentvise andel af kliniske afdelinger, der anvender 

henholdsvis medicinmoduler og klinisk proces-moduler (notatmoduler). Igen fremgår det af EPJ-Observatoriets analyser, 

at der er store forskelle i sygehusejernes opfattelser af, hvad disse moduler egentlig dækker over. Dels bruger nogle 

sygehusejere ikke modulbegrebet, og dels er der forskellige opfattelser af, hvilken funktionalitet der præcist knytter sig 

til en given modultype. Til trods for disse usikkerhedsforhold indikerer årets dataindsamling og analyser, at forekomsten 

af EPJ i sygehusvæsenet er i kraftig vækst, selv om systemerne tilsyneladende er temmelig forskellige.   

 

OBS 2 Vurdering 

En kritisk EPJ-masse er sandsynligvis snart nået i det danske sygehusvæsen. For at fremme processen yderligere bør 
det overvejes at igangsætte en egentlig certificering af de enkelte systemer med henblik på at sikre, at gældende 
standarder og ”best practice-funktionalitet” bliver implementeret. 

EPJ-Observatoriet har som noget nyt i år dels inddraget udenlandske implementeringserfaringer med CPOE-systemer 

(medicinmodul-lignende systemer) og dels anvendt anerkendte ”technology forecasting-modeller” til en samlet vurde-

ring af, hvor lang tid EPJ-implementeringen vil vare, førend der er fuld EPJ-udbredelse i sygehusvæsenet.  

 

OBS 3 Vurdering 

EPJ-udbredelsen er støt stigende, og EPJ-sengedækningen har passeret 28 %. Baseret på ”technology forecasting-
modeller” samt udenlandske erfaringer med implementering af kliniske informationssystemer (CPOE) må det 
antages, at fuld national EPJ-dækning vil tage adskillige år at opnå. Det er således urealistisk at forestille sig, at 
sygehusejere kan implementere EPJ til at være fuldt dækkende på et par år, som det ellers angives for adskillige 
sygehusejeres vedkommende. 

EPJ-Observatoriet har igen i år søgt at kortlægge EPJ-evalueringsaktiviteterne blandt sygehusejerne.  

 

OBS 4 Vurdering 

Til trods for at flertallet af sygehusejerne angiver at have evalueringsaktiviteter i gang, er det, med få undtagelser, 
svært at påvise nogle konkrete resultater. Det tyder fortsat på, at der kun undtagelsesvist foregår systematiske 
evalueringer. Konsekvensen er, at et ikke ubetydeligt læringspotentiale ikke bliver udnyttet. 
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I et forsøg på at afdække EPJ-relateret funktionalitet er sygehusejerne blev spurgt om i alt 30 forskellige funktionalitets-

områder så som booking, sygeplejedokumentation, patientlister i forhold til EPJ og andre systemer. Der er stor forskel i 

opfattelserne af disse funktionelle områder i forhold til EPJ. 

 

OBS 5 Vurdering 

Der er tilsyneladende stor variation imellem de enkelte sygehusejeres opfattelse af funktionalitetsområder i forhold 
til EPJ. Det må antages, at dette er befordret af den decentrale tilgang i udviklingen af forskellige EPJ-systemer. Der 
er formentlig et rationale i at anvende en form for funktionsmærkning eller varedeklaration af EPJ-systemer mhp. at 
tilvejebringe større konvergens på EPJ-relateret funktionalitet på tværs af forskellige EPJ-systemer.  

2.1.2. Udfordringer i EPJ-udviklingen og -implementeringen 

På baggrund af EPJ-Observatoriets spørgeskemaundersøgelse og interviewrunde står det klart, at der er en række 

udfordringer, der skal håndteres effektivt i det danske sundhedsvæsen, for at EPJ vil kunne indfri de sundhedspolitiske 

målsætninger, der ligger til grund for den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet 2003 - 2007. Udfordringerne er 

afdækket til at ligge inden for de følgende fem temaer: 

• projektledelse og projektstyring 

• tekniske problemer 

• uddannelse 

• brugeraccept 

• brugen af standarder 

  

OBS 6 Vurdering 

Der ligger et stort potentiale i at etablere en systematisk deling af erfaringer mellem de enkelte EPJ-projekter. Erfa-
ringsudvekslingen kan gennemføres i ERFA-grupper, hvor der udvælges nogle temaer, som går på tværs af projekt-
erne.  

2.1.3. National it-arkitektur 

Tilvejebringelse af fælles, nationale principper for it-arkitekturer hos sygehusejerne er helt afgørende for rationel 

planlægning og udvikling af it-systemer, i særdeleshed når man anvender forskellige it-leverandører hertil. Alternativet 

er en i informatisk henseende usammenhængende indførelse af stand alone-systemer, hvor der ikke er taget stilling til 

løsningen af en række fælles servicer, som f.eks. brugerstyring, sikkerhedshåndtering og klassifikationsservicer. Dette 

vil med tiden, i takt med at der indføres flere og flere systemer, forårsage voksende problemer, som kan føre til en 

utilsigtet fastlåsning af videreudviklingsmulighederne. 

 

OBS 7 Vurdering 

Med Amtsrådsforeningens og H:S’ fælles arkitekturprincipper er der igangsat en vigtig proces, der kan få stor ind-
flydelse på sygehusejernes fremtidige planlægning, udvikling og implementering af EPJ og andre sundheds-it-
systemer.  
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Ved at lægge sig fast på ”den serviceorienterede arkitektur” (SOA) har Amtsrådsforeningen og H:S valgt en moderne 

ideologi på it-arkitekturområdet. Men der forestår et stort arbejde med at præcisere indholdet mere konkret, herunder 

de tilhørende komponenttyper og tilhørende grænseflader. Et andet vigtigt aspekt, der snarligt bør tages stilling til, er 

den praktiske udmøntning at komponenter og servicer, som det er hensigtsmæssigt at etablere og styre på nationalt 

niveau. Eksempler herpå er brugerstyring og sikkerhedshåndtering. 

 

OBS 8 Anbefaling 

Det anbefales, at arkitekturkrav i størst mulig omfang indarbejdes i fremtidig planlægning og systemdesign. Der bør 
lægges vægt på at udarbejde og vedligeholde detaljeret og operationel arkitekturbeskrivelse, bl.a. omhandlende 
servicer, komponenter og snitflader. Udarbejdelse og vedligehold af disse beskrivelser bør være en national opgave. 

På baggrund af EPJ-Observatoriets kortlægning af eksisterende amtslige de–facto-forekommende it-arkitekturer kan det 

konstateres, at der er generelt set er mange stand alone-systemer, der skal kunne indpasses i en kommende SOA-

arkitektur. 

 

OBS 9 Vurdering 

Der forestår et stort migrationsarbejde med eksisterende systemer mod en SOA-arkitektur. 

2.1.4. Sikker adgang til patientdata på tværs af systemer 

Efterhånden som EPJ og andre systemer udbredes i sundhedsvæsenet, øges også behovet for at skabe en sikker adgang 

til patientdata på tværs af systemerne. På den ene side ønsker man at etablere let adgang for sundhedsprofessionelle, 

som har et legitimt behov for at se patientdata. På den anden side ønsker man stor sikkerhed for, at informationerne 

behandles fortroligt, og at patienten selv har stor grad af kontrol over, hvilke data der kan videregives. 

Den løsning, som tegner sig – bl.a. på baggrund af en række analyser fra Sundhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningen – 

indeholder to elementer: digitale certifikater og et fælles brugerkatalog. Til sikker identificering af brugeren kan man 

benytte digitale certifikater, som udstedes af et certificeringscenter. Oplysninger om adgangsrettigheder kan lagres i et 

fælles brugerkatalog.  

Informationerne hos certificeringscenteret og i det fælles brugerkatalog skal kunne ”fødes” fra de lokale 

brugeradministrationssystemer. Desuden er der behov for en samordning af de klassifikationer, der skal benyttes til 

styring af adgangsrettigheder på tværs af systemerne.  

 

OBS 10 Vurdering 

Det er afgørende, at der skabes en bedre sammenhæng mellem den lokale brugeradministration på den ene side og 
administration af digitale certifikater og fælles brugerkatalog på den anden. Der er tillige behov for en samordning 
af de centrale systemers brugerstyring og et fælles brugerkatalog.    
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OBS 11 Anbefaling 

EPJ-Observatoriet anbefaler, at der er behov for fortsat at arbejde med: 

• at implementere en rollebaseret sikkerhedsmodel i it-systemerne 
• at udvikle en fælles klassifikation af arbejdsfunktioner 
• at analysere, hvordan it-brugeres organisatoriske tilknytning kan bruges som grundlag for 

behandlingsrelationen 

2.1.5. Web-baserede opslag i patientdata 

SUP-projektet har til formål at muliggøre web-opslag af journal og patientdata på tværs af amter, til primærsektoren og 

mellem sygehusafdelinger i samme amt. Data trækkes ud fra EPJ- og PAS-systemer og overføres til SUP-databaser. 

Autoriserede brugere har adgang til SUP-databaser og kan læse patientdata, som kommer fra forskellige it-systemer og 

forskellige amter. Data kan nås via sundhedsdatanettet eller sundhed.dk.  

SUP-projektet blev initieret af Vejle og Viborg amter i 2000 og er fra 2003 videreført som et nationalt projekt i 

MedCom-regi. Pr. september 2005 er Vejle Amt i normal drift, mens Viborg Amt, Fyns Amt, Århus Amt, Nordjyllands 

Amt, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt er i pilotdrift. Det er planen, at alle pilot-amterne overgår til normal drift omkring 

årsskiftet 2005-2006. Det indebærer også etablering af fuldt udtræk fra systemerne og fuld udbredelse til alle 

afdelinger. 

Vejle Amt står for ca. 80 % af alle opslag i SUP – formentlig fordi de bruger SUP internt i amtet til at skabe adgang til to 

forskellige EPJ-systemer. Fyn, Viborg og Århus amter læser data på tilsammen ca. 30 journaler pr. måned. 

 

OBS 12 Vurdering 

Selv om SUP ikke har opnået den ønskede udbredelse, og der stadig er uafklarede forhold vedrørende implemen-
teringen, har SUP potentiale til at få en større rolle i forbindelse med etablering af de nye regioner. Med regions-
dannelsen opstår nye behov for at se data mellem forskellige systemer inden for samme region samt evt. at gemme 
data i SUP-formatet i forbindelse med udfasning af EPJ- eller PAS-systemer. Med den moderniserede web-EPJ-løsning 
vil hospitalslæger, praktiserende læger, speciallæger og kommunernes hjemmepleje og borgere kunne få web-
adgang til EPJ-data via sundhed.dk ved brug af digital signatur. 

2.1.6. EPJ og kvalitetsudvikling 

Implementeringen og driften af landsdækkende kliniske databaser har gjort store fremskridt inden for de sidste år. En 

væsentlig grund hertil er tilvejebringelsen af en organisatorisk centralisering af disse databasers udviklings- og drifts-

miljøer i form af tre nationale kompetencecentre for landsdækkende kliniske databaser.   

 

OBS 13 Vurdering 

De landsdækkende kliniske databaser repræsenterer et potentielt stort aktiv for EPJ-udviklingen, der vil kunne 
realiseres ved, at der udarbejdes SFI-specifikationer i relation til de fastlagte kliniske indikatorer. Indikatorerne kan 
efterfølgende vha. disse SFI-specifikationer inkorporeres i forskellige EPJ-systemer på en ensartet måde, i det 
omfang det er hensigtsmæssigt og ønsket lokalt og regionalt. 
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Den danske kvalitetsmodel står over for at blive det næste store kvalitets- og akkrediteringsprojekt, der vil inddrage 

hele det offentlige sundhedsvæsen. Kliniske indikatorer er udset til at være et centralt element i dette arbejde. EPJ vil i 

den forbindelse kunne indtage en nøglerolle vedrørende tilvejebringelse af det nødvendige datagrundlag herfor, hvis 

dette planlægges og håndteres rettidigt.  

 

OBS 14 Anbefaling 

De enkelte sygehusejere bør være eneansvarlige for produktion og behandling af kvalitetsdata til intern kvalitets-
udvikling. Men der bør på den anden side gøres målrettede tiltag til, at de forskellige EPJ-systemer udformes så-
ledes, at de i videst muligt omfang kan levere kvalitetsdata, der opfylder de kommende nationale form- og valide-
ringskrav, som den danske kvalitetsmodel kommer til at udstikke, således at data kan aggregeres på nationalt 
niveau, når dette ønskes. Det anbefales derfor, at der udarbejdes de nødvendige SFI-baserede specifikationer til 
sikring af dette. 

2.1.7. GEPJ og SUNDTERM 

GEPJ er den nationale informationsmodel, som EPJ-systemer skal basere sig på. GEPJ har siden 2000 gennemløbet en 

større udviklingsproces, som har involveret brede høringer og amters og leverandørers deltagelse i en række 

workshopper. GEPJ er nu fastfrosset i version 2.2. Publicering af nye versioner skal vedtages af den nationale EPJ-

styregruppe efter oplæg fra en GEPJ-koordinationsgruppe, som er under etablering. 

 

OBS 15 Vurdering 

Der er bred støtte til GEPJ fra amternes side, og den seneste version er fastfrosset med henblik på at kunne bruges i 
udbudssammenhæng. Der er fortsat er række udfordringer, når GEPJ skal implementeres, bl.a. at skabe brugerflader, 
som opnår klinisk accept og samtidig kan håndtere de obligatoriske sammenhænge mellem informationerne. 
Desuden er det uafklaret, hvordan systemerne skal håndtere den nye sundhedsterminologi. 

GEPJ bygger på, at man skal benytte strukturerede data, fordi dette er en forudsætning for at genbruge data i klinikken 

og på tværs af faggrænser. En systematisk klinisk dokumentation med strukturerede data er endvidere en forudsætning 

for at kunne genbruge data til beslutningsstøtte, processtøtte, kvalitetssikring, forskning, planlægning og drift af sund-

hedsvæsenet etc. 

Sundhedsstyrelsen har analyseret Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem (SKS) og fundet, at SKS’ struktur og indhold 

ikke opfylder kravene til en fuldt dækkende sundhedsterminologi. Sundhedsstyrelsen har fundet den amerikanske 

klassifikation SNOMED CT velegnet som grundlag for udvikling af en dansk sundhedsterminologi.  

Den nationale EPJ-styregruppe har for nylig givet grønt lys for igangsættelse af projektet SUNDTERM, som skal 

tilvejebringe og afprøve en dansk sundhedsterminologi. Den første fase, som indeholder oversættelse af de første 

60.000 termer er igangsat. Finansieringen for de følgende faser, som bl.a. indeholder klinisk test af terminologien er 

ikke faldet på plads pr. oktober 2005. 
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OBS 16 Vurdering 

Strukturering af EPJ-information, med henblik på klinisk brug og genbrug af data, stiller store krav til klassifikations-
systemerne. En dansk terminologi baseret på SNOMED CT ser umiddelbart ud til at kunne tilfredsstille kravene til 
dækkende, sammenhængende og detaljeret terminologi for brug i EPJ. Finansieringen af de sidste faser af 
SUNDTERM bør afklares snarest. 

2.2. De nye regioner og EPJ 
Ved den kommende regionalisering skal der tages stilling til, hvorledes der tilvejebringes sammenhæng imellem de 

forskellige eksisterende sundheds-it-systemer, herunder EPJ, i de nye regioner. Der er tilsyneladende store forskelle på, 

hvor komplekse de EPJ-relaterede integrationsopgaver bliver i de kommende regioner. Nogle regioner har udarbejdet 

principper for it-konvergens og igangsat samarbejde inden for eksisterende udviklingsprojekter, og andre har ikke.   

 

OBS 17 Vurdering 

Den samlede investering i EPJ er af en størrelse, som aldrig før er set anvendt til it-området på de danske sygehuse. 
Investeringerne i EPJ sker decentralt af de enkelte amter og på de tilhørende sygehuse. Selv om der ikke findes et 
konsolideret budget for den samlede investering (programmel, hardware, uddannelse, implementering mv.), på 
nationalt niveau, vurderer EPJ-Observatoriet, at der i årene 2003-2007 er tale om adskillige milliarder kroner. 

    

OBS 18 Vurdering 

Opgaven med at fastlægge en løsning for sygehus-it-området i de nye regioner er en stor udfordring. Opgaven med 
at beskrive og realisere en samlet regional løsning er en stor opgave, og gennemførelsen af den vil være en væsent-
lig faktor for, hvornår regionerne har velfungerende EPJ-systemer i drift, som understøtter de politiske målsætninger. 

 

OBS 19 Vurdering 

EPJ-Observatoriet vurderer, at region Midtjylland og region Syddanmark står over for en relativt kompliceret opgave 
med at harmonisere EPJ i de nye regioner. 

2.3. Samlede vurderinger 
Sundhedssektoren anses for en kompleks og informationstung sektor. Indførelse af EPJ indebærer store udfordringer 

idet den: 

• eksponerer forskelligheder både internt og imellem stærke og veletablerede fagkulturer 

• lægger op til forandringer i arbejdsgange  

• stiller store krav til fornyet registreringspraksis blandt klinikerne  

Når dertil lægges, at de teknologiske krav, der stilles til sammenhængende, brugervenlige EPJ-systemer, er meget 

store, står det klart, at opgaven med at udvikle og indføre EPJ i det danske sundhedsvæsen ikke kan løses på få år. 

Dette synspunkt understøttes klart af udenlandske erfaringer. 
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Med den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet 2003 - 2007 er der lagt et højt ambitionsniveau, der bl.a. med an-

vendelse af fælles standarder lægger op til udvikling og implementering af såkaldte 2.-generations-EPJ-systemer. EPJ-

Observatoriet anser disse målsætninger for rationelle og med store perspektiver, selv om det fordrer en udviklingstung 

start. Men det står i dag klart, at kravene til denne udvikling har været større end mange tidligere forestillede sig. 

 

OBS 20 Vurdering 

Indførelsen af EPJ i det danske sundhedsvæsen baseret på de krav, der er formuleret i relation til den nationale it-
strategi for sundhedsvæsenet 2003 - 2007, har været undervurderet af de fleste involverede parter.  

I forlængelse heraf står det ligeledes klart, at de fleste sygehusejere har været ude for store forsinkelser i deres udvik-

ling og implementering af EPJ, og at disse processer har været vanskelige at planlægge realistisk. Dette har ikke mindst 

stillet store krav til de organisatoriske enheder blandt sygehusejerne, der har været ansvarlige for styringen af denne 

opgave. 

 

OBS 21 Vurdering 

Udviklingsprocesserne af EPJ har vist sig at være af en iterativ natur. Dette har givet anledning til en række styrings-
mæssige udfordringer, f.eks. i forbindelse med håndteringen af kontrakter imellem sygehusejerne og deres respek-
tive EPJ-leverandører. 

Der er således bestyrket grundlag for at antage, at det kræver en solid udviklingskompetence hos sygehusejerne. Selv 

om de EPJ-relaterede udviklings- og implementeringsorganisationer hos sygehusejerne generelt har udviklet sig kraftigt 

gennem de sidste 5 år, er det antageligvis ikke nok. Hidtil har ekspansionen primært indbefattet de mere traditionelle 

it-organisationer, men gennem det sidste års tid er der opstået en klar tendens til, at forskellige sygehusejere er 

begyndt at organisere EPJ-udviklingskompetence, der i langt højere grad end tidligere involverer slutbrugere – klinikere. 

 

OBS 22 Vurdering 

Det er nødvendigt, at sygehusejerne yderligere forstærker brugerinvolveringen i EPJ-udviklingen og –implemente-
ringen. Områder som sundhedsfagligt indhold i EPJ (SFI), usability og andre former for løbende klinisk evaluering 
samt kobling til hele kvalitetsudviklingsområdet bør organiseres bedre og vil kunne udgøre en nøgleressource i den 
kommende EPJ-udvikling.  
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3. Status på implementering og anvendelse 

I dette kapitel gennemgås status på implementering og anvendelse af EPJ i det danske sygehusvæsen.  

3.1. Analyser af status for sygehusejernes EPJ-aktiviteter  
EPJ-Observatoriet har i lighed med de sidste år indsamlet data til beskrivelse af sygehusejernes aktiviteter med 

udviklingen og implementeringen af EPJ. De data, der ligger til grund for analyserne, stammer dels fra de tidligere års 

indsamlinger, dels fra sygehusejernes besvarelse af et spørgeskema og dels fra en interviewrunde, hvor alle amter 

samt H:S har været besøgt. 

Amtsrådsforeningens temagruppe for sundheds-it har også i år været inddraget for at give kritik og forbedringsforslag 

til udformningen af spørgeskemaet. Interviewrunden til amterne og H:S har opklaret nogle uklarheder i skemaet, og 

samtidig har det givet et indblik i, hvilket rationale der har ligget bag besvarelsen af spørgsmålene. Blandt 

sygehusejerne bruges EPJ-Observatoriets rapport ofte til at få et indblik i, hvordan status ser ud i de andre amter, og 

besøgsrunden har affødt et indtryk af, at man søger at synliggøre de forhold i ens eget amt, som man gerne vil have 

eksponeret. Dette gør det selvfølgelig vanskeligere at opnå data med en tilstrækkelig høj validitet for gode 

komparative analyser. Det har samtidig været indtrykket, at alle sygehusejerne har haft overordentligt travlt. Dels har 

det været vanskeligere i år at lave aftaler for besøgene, og et enkelt amt har ikke haft tid til at udfylde spørgeskemaet. 

Sygehusejerne er blevet spurgt om følgende forhold: 

• it og økonomi 

• it-udviklingsforhold 

• uddannelse og evalueringsforhold 

• målsætninger med EPJ 

• barrierer for EPJ 

Resultaterne er præsenteret i det følgende. 

Tabel 1 viser sygehusejernes økonomiske prioritering af ressourcer til it. Her ses de angivne tal, som de fremstår på den 

enkelte sygehusejers samlede budget på sygehusområdet (søjle T) og det samlede it-budget (søjle A). De følgende 

kolonner angiver den procentvise fordeling af det totale it-budget, fordelt på henholdsvis it-drift (søjle B), anskaffelse 

af nyt generelt it-udstyr (pc’er, servere, standardsoftware, netværk, kabelføring etc.) (søjle C) samt projektorganiseret 

it-implementering (søjle D), herunder alle udgifter forbundet med nye standardsystemer, standardrammesystemer, 

specielt udviklede systemer, eller videreudvikling af eksisterende systemer, som ikke kan henføres til søjle C. 

Totalbudgettet for sygehusområdet er kendt fra amternes samlede budgetter, som i de fleste tilfælde er tilgængelige 

over Internettet. Budgettet til it samt fordelingen i de tre kategorier beror som regel på et skøn. Forudsætningerne for 

skønnene er diskuteret igennem på EPJ-Observatoriets interviewrunde med sygehusejerne. Her er det kommet frem, at 

der er store forskelle i måderne, tallene opgøres på, og hvor meget der egentlig er kendt for den centrale admini-

stration. Blandt nogle sygehusejere dækkes en del omkostninger til indkøb af udstyr over afdelingernes budgetter, 

mens andre omkostninger dækkes af anlægsbudgetterne. Med hensyn til de kommende driftsomkostninger er der 

ligeledes en stor variabilitet i måderne, disse opgøres og budgetteres på. Endvidere udviser især implementerings-

omkostninger meget store spredninger i detaljeringsgrad og gennemskuelighed i budgetteringen. 
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Sygehusejer 

T 
 

Totalbudget på 
sygehus- 

området 2005  
mio. kr. 

A 
 

Totalt it-budget 
2005 mio. kr. 

B 
 

It-driftsbudget 
i % af A 

C 
 

Nyanskaffelser af 
hardware og 

standardsoftware  
i % af A 

D 
Anskaffelse, 
udvikling og 

implementering 
af nye it-
systemer  
i % af A 

Bornholm 483 11 36 % 36 % 28 % 

Frederiksborg 3355 79 44 % 37 % 19 % 

Fyn 4750 125 30 % 50 % 20 % 

H:S 10800 500 20 % 35 % 45 % 

København 5350 375 60 % 15 % 25 % 

Nordjylland 6000 103 26 % 46 % 28 % 

Ribe 2004 44 50 % 20 % 30 % 

Ringkjøbing 1750 45 30 % 54 % 16 % 

Roskilde 1879 48 68 % 5 % 27 % 

Storstrøm 2500 82 uoplyst uoplyst uoplyst 

Sønderjylland uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst 

Vejle 4200 109 35 % 35 % 30 % 

Vestsjælland 1995 137 36 % 8 % 56 % 

Viborg 3000 16 20 % 10 % 70 % 

Århus 8055 160 35 % 35 % 30 % 

Tabel 1 - sygehusejernes økonomiske prioritering af ressourcerne til it 

Figur 3 viser, hvor stor en andel it-budgettet udgør af det samlede sygehusbudget fra 2002 til 2005 for de sygehus-

ejere, som 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), i 2003 svinger de mellem 0,6 og 7,0 % (n=14), i 2004 mellem 0,1 og 7,0 % (n=15) og i 2005 mellem 0,5 og 

7,0 % (n=14). Med undtagelse af Viborg og Vejle amter er der igen i 2005 tale om en stigning i sygehusejernes 

budgetter til it. Den gennemsnitlige andel blandt de sygehusejere, der har oplyst tallene, er således steget fra 1,0 % i 

2002 over 2,8 % i 2003 (n=14), 3,0 % i 2004 (n=15) til 3,1 % i 2005 (n=14).  
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Figur 3 - sygehusejernes it-budgetters andel af de samlede sygehusdriftsudgifter fra 2002 til 2005 angivet i % 

I Tabel 2 er tallene for hele landet præsenteret. Det fremgår, at der, bortset fra et lille fald fra 2001 til 2002, sker en 

jævn stigning i de budgetterede it-udgifter i forhold til det samlede sygehusbudget. Ikke alle sygehusejerne har svaret 

på alle spørgsmålene gennem hele perioden, hvorfor de absolutte tal skal læses med dette forbehold. Ratio-tallene 

udviser ikke stor følsomhed for de manglende oplysninger. 

 

Amtsforvaltninger 2001 2002 2003 2004 2005 

Antal respondenter 8 8 13 15 14 

Samlet driftsbudget/mio. kr. 19725 24091 43025 54687 56121 

It-driftsbudget/mio. kr. 194 146 420 648 643 

It-nyinvesteringer/mio. kr. 65 151 635 986 1109 

Ratio it-drift/samlet omsætning 0,98 % 0,61 % 0,98 % 1,18 % 1,15 % 

Ratio it-nyinvesteringer/samlet omsætning 0,33 % 0,66 % 1,48 % 1,80 % 1,98 % 

Ratio it-drift & it-nyinvesteringer/samlet omsætning 1,31 % 1,23 % 2,45 % 2,99 % 3,12 % 

Tabel 2 - procentvis økonomianvendelse på it-området i forhold til sygehusenes samlede driftsbudget 
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OBS 23 Vurdering 

De it-relaterede udgifter i sundhedsvæsenet har været støt stigende gennem de sidste fem år blandt sygehusejerne, 
og samlet set er der tale om en fordobling. 

3.1.1. National EPJ-dækning og forventet -udbredelse 

Tabel 3 viser EPJ-sengedækningen for sygehusejerne og det nationale niveau for 2004 og 2005. Tallene for 2006 til 

2008 er det, man på nuværende tidspunkt forventer at nå. 

 

EPJ-sengedækning i % 

Sygehusejer Maj 
2004 

Maj 
2005 

Forventet 
primo 
2006 

Forventet 
primo 
2007 

Forventet 
primo 
2008 

Antal  
senge 2005 

Bornholm 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 150 

Frederiksborg 4 % 4 % 4 % 4 % 100 % 1128 

Fyn 33 % 36 % 41 % 100 % 100 % 1836 

H:S 11 % 11 % 11 % 11 % 100 % 4000 

København 4 % 4 % 4 % 100 % 100 % 2297 

Nordjylland 19 % 25 % 50 % 100 % 100 % 1900* 

Ribe 50 % 77 % 100 % 100 % 100 % 666 

Ringkjøbing 6 % 12 % 100 % 100 % 100 % 740 

Roskilde 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 927 

Storstrøm 0 % 25 % 100 % 100 % 100 % 910* 

Sønderjylland 4 % uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst 890 

Vejle 70 % 85 % 100 % 100 % 100 % 1340 

Vestsjælland 5 % 5 % 100 % 100 % 100 % 1033 

Viborg 85 % 93 % 100 % 100 % 100 % 900 

Århus 0 % 10 % 90 % 100 % 100 % 2354 

Samlet 22 % 28 % 55 % 77 % 100 % 21071 

Tabel 3 - EPJ-sengedækning på sygehusejerniveau og på nationalt niveau (* = tallet overført fra 2004-undersøgelsen) 

Det er vanskeligt at udpege en enkelt parameter til at karakterisere udbredelsen af en teknologi som EPJ. For det første 

findes der ikke nogen entydig definition af EPJ. Det har vist sig vanskeligt at lave en definition, der har kunnet vinde 

bred accept – så snart en definition er blevet konstrueret et sted, er den straks blevet dekonstrueret af andre. De 

forsøg, der har været, har udvist flere ligheder end forskelligheder med hensyn til formål, funktion og målsætning. Den 

internationale standardiseringsorganisation ISO har udarbejdet en definition, som har fået international anerkendelse: 

“a repository of information regarding the health of a subject of care, in computer processable form” [Schloeffel 2004]. 

Her er EPJ defineret ved dens struktur og vil omfatte de fleste af de EPJ-systemer, der er i anvendelse. Imidlertid er den 

ikke så anvendelig til at karakterisere udbredelsen i et land.  
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For det andet er det vanskeligt at bestemme en entydig udbredelsesrelation. Sygehuse er nogle steder anvendt, men 

dels er sygehusstrukturen meget forskellig hos de enkelte sygehusejere, og dels giver det ikke så meget mening at 

erklære et helt sygehus som EPJ-bruger, blot en enkelt lille afdeling anvender EPJ. 

I EPJ-Observatoriets undersøgelse har vi spurgt sygehusejerne efter, hvor mange senge der er dækket med funktiona-

liteter til at medicinere og til at registrere kliniske oplysninger om patienten – en notatfunktion. Hos en majoritet af 

sygehusejerne betegnes EPJ-dækning som adgang til et medicinmodul og et notatmodul eller klinisk proces-modul.  

Anvendes den funktionelle frem for den strukturelle EPJ-definition og den finere sengerelation frem for den grove syge-

husrelation, introduceres der samtidig en større grad af dynamik, fordi sygehusejerne hele tiden arbejder med 

udbredelsen. Det er derfor vigtigt at pointere, at tallene i tabel 2 er opgjort i maj 2005. 
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Figur 4 - faktuel og forventet national EPJ-sengedækning fra 2001 til 2008 

Figur 4 viser den nationale sengedækning ud fra EPJ-Observatoriets undersøgelser fra 2001 til 2005. Hvert år har 

sygehusejerne angivet den aktuelle status samt – fra 2002 – et estimat for den forventede sengedækning de tre efter-

følgende år. Der ses en tendens til, at man overvurderer den forventede sengedækning, men forventningerne ned-

justeres det efterfølgende år, dog ikke tilstrækkeligt til at ramme det, der faktisk realiseres. I forhold til at nå en fuld 

dækning af alle senge med udgangen af 2005 eller primo 2006 er der nu kun 8 sygehusejere, der forventer at nå dette 

mål, mod 12 sygehusejere i 2004. 

Sengedækningen er et diskutabelt mål for EPJ-udbredelse, som væsentligst anvendes her, fordi der ligger en del 

historiske data, som gør det muligt at beskrive dynamikken i udviklingen. Tabel 4 og Tabel 5 viser en række faktuelle 

volumenkarakteristika for 2005 samt de forventede størrelser for 2006 til 2008. Med hensyn til antal sygehuse er det 

sygehusejerne, der selv har defineret, hvad de forstår ved et sygehus. 
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Antal arbejdsstationer Antal EPJ-brugere 
Sygehusejer 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Bornholm 0 90 90 90 0 260 260 260 

Frederiksborg 95 2000 2900 2900 60 200 4000 4000 

Fyn 1400 1500 3400 3400 1500 1650 8000 8000 

H:S 400 400 400 10000 1150 1150 1150 12000 

København 388 4035 5200 uoplyst 140 300 8000 8000 

Nordjylland 1000 2000 4000 4000 1000 2000 4000 4000 

Ribe 737 1000 1200 1200 2785 3000 3200 3200 

Ringkjøbing 175 1500 1500 1500 350 3000 3000 3000 

Roskilde 1500 1500 1500 1500 3000 3000 3000 3000 

Storstrøm 900 2400 2400 2400 1200 3200 3500 3800 

Sønderjylland uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst 

Vejle 1813 2130 2130 2130 3070 3500 3500 3500 

Vestsjælland 100 1700 1700 1800 150 3200 3200 3200 

Viborg 2500 3000 3500 4000 2500 3000 3500 4000 

Århus 5000 7000 7000 7000 5000 9000 9000 9000 

Total 16008 30255 36920 41920 21905 36460 57310 68960 

Tabel 4 – antal arbejdsstationer og antal EPJ-brugere for 2005 og forventningerne til 2006 - 2008 

Antal senge som er/forventes dækket Antal sygehuse 
Sygehusejer 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Bornholm 0 150 150 150 0 1 1 1 

Frederiksborg 1128 1128 1128 1128 5 5 5 5 

Fyn 665 755 1836 1836 1 2 2 2 

H:S 450 450 450 4000 1 1 1 6 

København 92 150 2297 2297 3 3 3 3 

Nordjylland 400 800 1000 1000 3 3 4 4 

Ribe 543 666 666 666 2 2 2 2 

Ringkjøbing 90 740 740 740 2 5 5 5 

Roskilde 927 927 927 927 2 2 2 2 

Storstrøm uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst 3 6 6 6 

Sønderjylland uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst uoplyst 

Vejle 1127 1340 1340 1340 3 3 3 3 

Vestsjælland 50 1000 1000 950 2 7 7 6 

Viborg 847 900 900 900 2 2 2 2 

Århus 500 2000 2350 2350 5 5 5 5 

Total 6819 11006 14784 15987 34 47 48 52 

Tabel 5 – antal senge og antal sygehuse som er/forventes dækket for 2005 og forventningerne til 2006 – 2008 
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OBS 24 Vurdering 

En kritisk EPJ-masse er sandsynligvis snart nået i det danske sygehusvæsen. For at fremme processen yderligere bør 
det overvejes at igangsætte en egentlig certificering af de enkelte systemer med henblik på at sikre, at gældende 
standarder og ”best practice-funktionalitet” bliver implementeret. 

3.1.2. Hvornår har vi fuld sengedækning? 

Inden for det faglige område teknologivurdering er der en række teoretikere, der beskæftiger sig med ”technology 

forecasting”, en disciplin, der går ud på at forudse, hvordan den teknologiske udvikling kan komme til at foregå. I et af 

underområderne interesserer man sig for at ekstrapolere teknologiske tendenser. Grundelementerne i dette område er 

en kvantitativ behandling af data omkring udbredelsen af teknologi – eller som forfatterne til en af grundbøgerne inden 

for området udtaler: ”Det baserer sig i væsentligt omfang på naive tidsserieanalyser” [Porter et al. 1991]. Dette 

implicerer selvfølgelig, at man laver nogle grundlæggende antagelser om struktur og kontekst både med hensyn til 

beskaffenhed og graden af stabilitet for den pågældende teknologi. Men selve grundantagelserne for de modeller, der 

anvendes, er til gengæld velgennemprøvede i mange studier. 

Den hyppigst anvendte model hviler på en antagelse om, at udbredelsen af nyudviklede teknologier følger en 

sigmoidal-kurve (S-kurve), som også anvendes inden for vækst af alle mulige biologiske fænomener. Bedst kendt er 

eksemplet med vækstkurven for et græskar – se Figur 5. 
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Figur 5 - sigmoidal-kurve, som beskriver væksten af et græskar i vægt over tid 

Denne kurve kan udtrykkes matematisk som følgende: 

 

hvor f betegner udbredelsen af teknologien i % af den øvre grænse (her 100), c og b er konstanter, der bestemmer 

udbredelseskurvens form og location, og t er tiden.  

Fisher og Pry har anvendt dette udtryk som udgangspunkt for en række studier af teknologisk forudsigelse og social 

forandring [Fisher et Pry 1971], og kurven omtales ofte som ”Fisher-Pry-kurven”. 

Har man data, der beskriver udbredelsen af teknologien de første år, kan man ved hjælp af ovennævnte matematiske 

udtryk ekstrapolere kurven til at forudse, hvordan teknologien vil spredes. 

f =
10
01 + c * e(- b * t )
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Da vi er i besiddelse af målinger af EPJ-systemers udbredelse gennem fem år, vil en udbredelse ifølge Fisher-Pry-

modellen se ud som vist på Figur 6. 
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Figur 6 - Fisher-Pry-model for national EPJ-sengedækning baseret på fem års data fra 2001 til 2005 

Den gule kurve på figuren viser den bedste tilnærmelse til Fisher-Pry-modellen, efter hvilken man vil have nået 98 % 

dækning i 2016. Den grønne kurve viser et mere optimistisk forløb, hvor man vil nå 98 % dækning i 2013, hvorimod 

den røde kurve viser et mere pessimistisk forløb, som først når 98 % dækning i 20201. 

Der knytter sig en række forudsætninger og bemærkninger til disse forskellige scenarier. For alle scenarierne gælder, at 

de sidste senge vil være meget vanskelige at få dækket. Dette er et velkendt fænomen også inden for EPJ-domænet. 

F.eks. er det velkendt, at blandt de alment praktiserende læger anvender over 95 % EPJ-systemer. Dette tal har ligget i 

90’erne i flere år, og der er først nu udsigt til, at det kommer det sidste stykke mod fuld udbredelse, efter at man har 

varslet sanktioner mod de læger, der ikke anvender elektronisk afregning. 

Med hensyn til det optimistiske scenarie – den grønne kurve – kunne man, hvis man gennemgår sygehusejernes imple-

menteringsplaner, godt hævde, at det burde være endnu mere optimistisk. Man planlægger at udrulle systemer i et 

højt tempo, og man har planer om, at personalet er uddannet til at kunne betjene systemerne, så snart de går i drift. 

Endvidere har amternes aftaler med Indenrigs- og Sundhedsministeriet affødt et stort fokus og en ekstraordinær stor 

aktivitet blandt sygehusejerne i bestræbelserne på at få implementeret EPJ på alle sygehuse med udgangen af 2005 

(eller snarest derefter).  

På den anden side kan der også være argumenter for, at selv den modelmæssige fremskrivning er for optimistisk, og at 

der vil gå mange år, før alle senge er dækket med EPJ, som afbildet med den røde kurve, der beskriver det mere 

pessimistiske scenarie. 

                                                            

1 98 % udbredelse er her arbitrært anvendt som komparabelt slutmål, idet kurven ifølge modellen vil nærme sig de 
100 % asymptotisk. 
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For det første kan man argumentere for, at sygehusejernes implementeringsplaner er alt for optimistiske. Jos Aarts m.fl. 

[Aarts et al.] har studeret implementeringsstrategier for ”Computerized Physician Order Entry” (CPOE) -systemer i 3 

hollandske og 3 amerikanske hospitaler. CPOE-systemer svarer lidt til det, der i Danmark betegnes som medicinmodul-

er, dog ofte med lidt flere rekvisition- og svarfunktioner. Hospitalerne, de har studeret, svarer i størrelse meget godt til 

et repræsentativt udsnit af de danske hospitaler – antallet af senge var mellem 315 og 1230. Medarbejderstaben var på 

2000 til 5900 plus læger. Systemerne, der indgår i studiet, er implementeret i perioden fra 1969 til 2001. Den korteste 

implementeringstid er CPRS-systemet på VAPS hospitalet i Seattle, der også er det mindste hospital med kun 315 

senge. Her tog implementeringen 3 år, men der var her tale om en udskiftning af et system, som havde været i drift i 

mange år. I den anden ende af skalaen findes Radboud hospitalet i Nijmegen, hvor man implementerede Eclipsys 

E7000 fra 1988 til 2000 – i alt 12 år. Det har ikke været muligt at finde evidens for, at implementeringsprocesser af 

denne karakter kan foregå væsentligt hurtigere, hvilket taler for, at en lang sej arbejdsindsats og en vis tålmodighed er 

nødvendig i implementeringen af EPJ-systemer. 

En anden vinkel i argumentationen for det pessimistiske scenarium kan være at sammenligne de økonomiske midler, 

der er til rådighed for processen. Der er kun få lande blandt dem, vi kan sammenligne os med, som har nationale 

strategier for it-udviklingen i sundhedssektoren. Ud over Danmark har man lignende strategier i Canada [Canada Health 

Infoway 2004], England [England Department of Health 2002], Australien [Australian Health Information Council 2004] 

og New Zealand [The WAVE Advisory Board 2001]. Neelam Sandu fra University of Victoria, British Columbia, har lavet 

et komparativt studie af disse lande [Sandhu 2005]. Med undtagelse af Danmark og New Zealand er der i de nationale 

strategier nævnt, hvor meget man fra centralt, statsligt hold investerer i udvikling af EPJ-systemer. Resultatet fremgår 

af Tabel 6. 

 

 A B C D E 

Land 
Beløb afsat 

(lokal valuta) 
Svarende til 

mio. kr. pr. år 
Befolkning 
mio. indb. 

Beløb pr. år pr. 
indbygger 

i kr.  

For Danmark  
svarer det til 
mio. kr. pr år 

Canada 1,20 mia. (over 6 år) 1050,2 32,8 32,0 172,9 

Australien 141,75 mio. (over 5 år) 132,7 20,1 6,6 35,7 

England 6,10 mia. (over 7-10 år) 7453,2 60,4 123,4 666,3 

New Zealand ?  4,0   

Danmark ?  5,4   

Tabel 6 -  offentlige investeringer i udvikling af EPJ i Canada, Australien, England, New Zealand og Danmark 

I kolonne A er der vist, hvad staten i hvert land afsætter til udviklingen af EPJ. For Australiens vedkommende er der tale 

om et beløb, der er puljet fra den føderale regering og de enkelte stater/territorier. For Canada kommer halvdelen af 

midlerne fra provinserne/regionerne. Kolonne B viser beløbene omregnet til danske kroner pr. år, regnet efter kursen 

ultimo september 2005. Kolonne C viser befolkningernes størrelse, og i kolonne D er der beregnet, hvilket beløb man 

investerer pr. indbygger pr. år. Kolonne E viser, hvad det svarer til, hvis man i Danmark havde bevilget samme 

beløbsstørrelse pr. indbygger pr. år som i de respektive lande. 

Med tabellen er der ikke lagt op til nogen direkte sammenligning, fordi der selvfølgelig er store politiske, kulturelle, 

geografiske og organisatoriske forskelle, der gør sig gældende. F.eks. går en stor del af beløbet i Canada til at 

implementere EPJ-systemer i primærsektoren – og i Australien giver de enorme afstande specielle problemer. Men det 

faktum, at de nationale strategier indeholder beregninger over, hvilken økonomi det er nødvendigt at støtte processen 

med, kan måske anvendes som inspiration til, hvordan spredningsscenariet kan forbedres. 
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New Zealand har i deres nationale strategi ikke opgivet nogen tal for økonomi, og de skriver i deres planlægnings-

dokument: ”[it] spending in New Zealand’s health sector is rather mysterious. No one knows how much is actually 

being spent as the figures lie buried in different, often conflicting, accounting methods,” og på samme side skriver de 

videre: ”current investment is probably not delivering value for money because of a piecemeal approach and very 

limited co-ordination. There is still a strong focus on spending money on governance and compliance rather than on 

systems aligned to health goals, clinical efficiency and sector integration” [The WAVE Advisory Board 2001, p. 57]. 

Da man i Danmark ikke støtter udviklingen og implementeringen direkte økonomisk fra centralt hold, kan man på 

forhånd ikke afvise, at man kunne øge stigningen på spredningskurven på Figur 6.   

 

OBS 25 Vurdering 

EPJ-udbredelsen er støt stigende, og EPJ-sengedækningen har passeret 28 %. Baseret på ”technology forecasting-
modeller” samt udenlandske erfaringer med implementering af kliniske informationssystemer (CPOE) må det an-
tages, at fuld national EPJ-dækning vil tage adskillige år at opnå. Det er således urealistisk at forestille sig, at 
sygehusejere kan implementere EPJ til at være fuldt dækkende på et par år, som det ellers angives for adskillige 
sygehusejeres vedkommende. 

3.1.3. Gevinster og barrierer for indførelse af EPJ 

I lighed med de foregående år har sygehusejerne haft mulighed for at indikere, hvilke gevinster man anser for de mest 

betydningsfulde. Langt de fleste har angivet deres prioritering. To amter har tilkendegivet, at det er vanskeligt at 

prioritere, idet alle de nævnte nytteværdier indgår i planerne. Et enkelt amt pointerer: ”Dels har vi endnu ikke nok 

praktisk erfaring med EPJ til at kunne vurdere det, og dels vil det være vanskeligt at opgøre de nævnte nytteværdier 

præcist nok til at kunne rangordne dem”. 
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Figur 7 - de væsentligste nytteværdier, som er erfaret, eller som forventes ved indførelse af EPJ – angivet i % 
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I Figur 7 ses vægtningen af de forskellige nytteværdikategorier blandt sygehusejerne fra 2003 til 2005. 

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 arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse 

• forbedret datatilgængelighed 

• fælles journal 

• 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 7, at nytteværdien af EPJ, i form af forbedret beslutningsgrundlag og forbedret sikkerhed mod at 

begå fejl, nu prioriteres højest af sygehusejerne. Forbedret kvalitet i behandling og pleje ligger stadig meget højt – i år 

som en samlet andenprioritet, mens forbedrede arbejdsgange, bedre tværfagligt samarbejde og forbedret 

arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse herefter får samme prioritering. Forbedrede patientforløb har de 

tidligere år været en vigtig nytteværdi for sygehusejerne, men er i år kun prioriteret af to sygehusejere. 

Muligheden for at opnå forbedrede ledelsesværktøjer er stadig ikke prioriteret, hvilket dog kan skyldes, at den er tænkt 

ind under mulighederne for forbedret kvalitet i behandling og pleje. Dette aspekt diskuteres yderligere i afsnit 3.6. 

Muligheden for lettere adgang til forskningsdata prioriteres heller ikke, til trods for at den hyppigt anvendes i 

argumentationen over for de kliniske læger. 

Sygehusejerne er også i år spurgt om, hvornår de mener, det er muligt at realisere gevinsterne. Resultaterne fremgår af 

Figur 8, og det fremgår, at der stadig er en stor spredning i svarene. 

I forhold til 2004 er der sket en lille ændring til, at sygehusejerne generelt mener, at det tager længere tid, før man kan 

realisere gevinsterne. Medianen var i 2004 på 1-2 år, mens den i år er på 2-4 år. 

Der har været nogle få kommentarer til besvarelsen af dette spørgsmål. Således anfører et amt: ”De første nytte-

værdier kommer meget hurtigt efter ibrugtagningen af de første dele af EPJ.” Og et andet amt gør ligeledes 

opmærksom på, at nytteværdierne skal realiseres under implementeringen: ”Der skal løbende kunne realiseres 

nytteværdier. Det er imidlertid ikke alle nytteværdier, der kan realiseres på kort sigt. Udveksling af forskellige 

journaldata på landsplan vil således først realiseres inden for en 1-5-årig periode (afhængig af hvilke data der er tale 

om).” Der kan imidlertid også være tekniske årsager til, at nytteværdierne ikke kommer op til overfladen med det 

samme: ”Vi har måttet erkende, at det at have et medicinmodul med for ringe svartider har umuliggjort, at vi har 
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kunnet udnytte den potentielle effekt. Samtidigt er det væsentligt, at systemindførelsen bakkes fuldt op af sygehus- og 

afdelingsledelser, fordi mange af gevinsterne skal der ske omlægninger for at udnytte.” 
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Figur 8 – hvornår er der mulighed for at realisere gevinster ved EPJ? 

Figur 9 viser opfattelsen af barrierer for indførelsen af EPJ blandt sygehusejerne fra 2001 og frem til 2005. Billedet er 

stort set uforandret fra sidste år, hvor modstanden mod forandring for alvor kom på banen. I år ses der en lille stigning i 

en manglende funktionalitet, men 2005 var også året, hvor sundhedsfagligt indhold – SFI – som koncept for alvor har 

fundet sin plads i EPJ-udviklingen. 
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Figur 9 – de væsentligste barrierer, som er erfaret eller forventes ved indførelsen af EPJ – angivet i % 
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3.1.4. Evaluering af EPJ-projekterne 

Majoriteten af sygehusejerne evaluerer deres EPJ-projekter, idet 12 ud af de 14, der har returneret spørgeskemaet, har 

svaret, at de foretager systematiske evalueringer. Af disse er der 3 sygehusejere, der planlægger evalueringer, og 7 der 

er i færd med at gennemføre evalueringer. De resterende 3 ved ikke, hvilken status evalueringen har. 

10 sygehusejere har indsamlet data fra før brugen af EPJ-systemet til brug for etablering af en baseline. Nogle amter 

nævner, at de har data på produktivitet og kvalitet, og i en del af kommentarerne nævnes data, der er opsamlet i for-

bindelse med GEPKA-evalueringsprojekterne, herunder arbejdsgangsanalyser samt forandringsparathedsunder-

søgelserne. 

Evalueringsaktiviteterne har i flere tilfælde givet anledning til specifikke ændringer i systemet. 6 sygehusejere angiver 

således, at de har foretaget konkrete ændringer i EPJ-systemet. De fleste beskriver disse ændringer i meget generelle 

vendinger, men Århus Amt har anvendt evalueringsresultater som grundlag for at ændre eller supplere funktionaliteter, 

justere kursusmateriale og –forløb samt justere organisationen. I Roskilde Amt har man, på baggrund af evaluerings-

resultater, sat fokus på performance-optimering. I 8 amter har man ikke foretaget ændringer efter at have evalueret. 
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Figur 10 – oversigt over sygehusejernes evalueringsaktiviteter på udvalgte områder i 2004 og 2005 (n=15) 
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Kun et enkelt amt angiver at have ændret i formålet for indførelse af EPJ som følge af evalueringsaktiviteter. I 

bemærkningerne uddybes denne ændring således: ”Formålet revideres løbende, således at EPJ altid er forankret i den 

kliniske proces med dokumentation mere end registrering.” 

Når der bliver spurgt ind til mere detaljerede områder for evaluering, viser det sig, at der ikke er ret mange områder, 

der er undersøgt, og er de undersøgt, er de kun lidt undersøgt. Der er en del områder, hvor man planlægger 

evalueringer, men det er bemærkelsesværdigt, at der stadig er en del områder, der omtales i den nationale strategi, 

som stadig ikke tematiseres i evalueringsbestræbelserne. Figur 10 viser en oversigt over sygehusejernes evaluerings-

aktiviteter på udvalgte områder, som det så ud i 2004, og hvordan det ser ud i 2005. Det er vanskeligt at få et overblik 

over de samlede data, men en nærmere granskning vil afsløre, at der ikke er noget entydigt mønster i udviklingen af 

evalueringsaktiviteterne. Endvidere er der eksempler på dårlig validitet i svarene, idet flere amter i de to undersøgelser 

kan få flere områder til at gå fra at være lidt undersøgt i 2004 til slet ikke at være undersøgt i 2005.  Besvarelserne af 

spørgeskemaerne efterlader således et indtryk af, at evalueringsaktiviteter ikke har den store faglige bevågenhed i alle 

amterne.  
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Til trods for at flertallet af sygehusejerne angiver at have evalueringsaktiviteter i gang, er det svært at påvise nogle 
konkrete resultater, med få undtagelser. Det tyder fortsat i forhold til de foregående år på, at der kun undtagelsesvis 
foregår systematiske evalueringer. Konsekvensen er, at et ikke ubetydeligt læringspotentiale ikke bliver udnyttet. 

3.1.5. Funktionalitet og integration 

Sygehusejerne er blevet bedt om at angive, hvilke funktionaliteter der er planlagt som en del af EPJ-systemet, eller om 

det er et selvstændigt system, hvor der skal ske en integration til. Funktionaliteterne er set ud fra en teknisk synsvinkel, 

og ikke en brugersynsvinkel. Endvidere er sygehusejerne blevet bedt om at angive, hvorvidt funktionaliteten er 

besluttet at implementere før 1. januar 2006 eller efter 1. januar 2006, eller om det ikke er besluttet, hvornår det skal 

ske. Resultatet fremgår af Tabel 7. 

Som det fremgår af tabellen, planlægger samtlige sygehusejere, der har besvaret spørgeskemaet, at have et 

medicinmodul implementeret inden 2006, og modulet opfattes som en integreret del af EPJ. Langt hovedparten af 

sygehusejerne regner ligeledes med at have implementeret et klinisk proces-modul til klinikernes notater inden 2006 

som en del af EPJ. Kun en enkelt sygehusejer har valgt en løsning, hvor man opbygger notatmodulet for sig og inte-

grerer til det på anden måde. Den høje prioritering af netop disse to funktionaliteter indikerer en stor vilje til at leve op 

til regeringsaftalen, hvor tolkningen af fuld EPJ betyder implementering af notat- og medicinmoduler eller tilsvarende 

funktionaliteter. 

Formuleringen af de enkelte funktionaliteter er i år blevet ændret på baggrund af dels kommentarerne fra sidste års 

spørgeskemaer og dels konstruktive kommentarer fra Amtsrådsforeningens temagruppe for sundheds-it. Det betyder, 

at det ikke er muligt at følge bevægelser i eventuelle nye dispositioner. Besvarelserne tyder endvidere på, at der stadig 

er uklarheder i terminologien med hensyn til, hvilke funktionaliteter der omfattes af de enkelte moduler. En afklaring af 

terminologien ville kunne bane vejen for en certificering af de enkelte systemer op imod en standardiseret terminologi. 

Som et led heri kunne man anvende såkaldt ”labelling” til kortlægning af, om et givet EPJ-systems funktionalitet er 

overensstemmende med erfaringsbaserede retningslinier på området.  
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 Er en 
del af 

EPJ 

Integra-
tion til 
andet 

system 

Uop-
lyst 

Impleme
nteres 

før 2006 

Impleme
nteres 
efter 
2006 

Er ikke 
planlagt 

eller 
besluttet 

Uop-
lyst 

Medicinordination og -givning 14 0 0 9 0 0 5 

Lægens 
dokumentation/kontinuationer 

13 1 0 4 5 0 5 

Tværfaglig dokumentation 12 1 1 3 6 1 4 

Sygeplejens dokumentation/kardex 12 1 1 3 7 0 4 

Arbejdslister/opgavelister 12 0 2 3 4 2 5 

Dokumentation fra andet personale 11 1 2 2 6 2 4 

Generel dokumentation af 
interventioner 

11 1 2 4 4 1 5 

Patientoversigter 11 1 2 6 2 1 5 

Visning af undersøgelsesresultater 10 2 2 6 3 1 4 

Booking til indlæggelse 7 3 4 5 5 2 2 

Kommunikation med andre sygehuse 
(SUP, sundhed.dk) 

7 5 2 3 4 2 5 

Kvalitetssikring 7 5 2 2 6 4 2 

Anden booking 6 3 5 6 3 0 5 

Kommunikation med praksissektoren 6 7 1 4 5 1 4 

Forskning 6 2 6 1 3 7 3 

Indberetning 5 7 2 5 3 1 5 

Klinisk mikrobiologi 4 8 2 4 8 0 2 

Patologi 4 8 2 4 8 0 2 

Anden rekvisition og svar 4 6 4 4 6 0 4 

Patientens egne notater 3 3 8 1 2 11 0 

Billeddiagnostisk rekvisition 3 8 3 3 6 0 5 

Klinisk kemi 3 9 2 3 9 0 2 

EKG, echocardiography 3 9 2 3 9 0 2 

Ledelsesinformation 3 6 5 0 4 7 3 

Blodbank 1 4 9 1 3 0 10 

Anæstesi 1 0 13 0 1 0 13 

Dialyse 1 0 13 1 0 0 13 

Diabetes 0 1 13 2 1 1 10 

PACS 0 1 13 0 1 0 13 

Medicindosering (robot) 0 1 13 0 1 0 13 

Tabel 7 - funktionaliteter som en del af EPJ eller som integration til andet system samt beslutning vedrørende implementering (n=14) 

Endvidere ser det ud som om, der stadig er stor spredning i, hvornår de enkelte sygehusejere planlægger at imple-

mentere de nævnte funktionaliteter. Flere amter har end ikke set sig i stand til at angive, om implementeringen sker 

inden 2006 eller efter 2006, eller hvorvidt der ikke er truffet beslutning herom endnu. 
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Sygehusejer 
Implementeres før 

2006 
Implementeres 

efter 2006 
Er ikke planlagt 
eller besluttet 

Uoplyst 

Nordjylland 19 0 4 1 

Ribe 15 6 3 0 

Ringkjøbing 10 12 1 1 

Vestsjælland 8 10 6 0 

Fyn 7 1 2 14 

København 6 0 2 16 

Århus 6 17 1 0 

Roskilde 5 13 1 5 

Bornholm 4 16 0 4 

Viborg 4 0 0 20 

Frederiksborg 2 18 3 1 

HS 2 21 1 0 

Storstrøm 0 1 14 9 

Vejle 0 3 5 16 

Tabel 8 – sygehusejernes status for implementering af funktionaliteter nævnt i Tabel 7 
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Der er tilsyneladende stor variation imellem de enkelte sygehusejeres opfattelse af funktionalitetsområder i forhold 
til EPJ. Det må antages, at dette er befordret af den decentrale tilgang i udviklingen af forskellige EPJ-systemer. Der 
er formentligt et rationale i at anvende en form for funktionsmærkning eller varedeklaration af EPJ-systemer mhp. at 
tilvejebringe større konvergens på EPJ-relateret funktionalitet på tværs af forskellige EPJ-systemer.  

3.2. Udfordringer i EPJ-udviklingen og -implementeringen 
Igennem de sidste par år har der været et stigende aktivitetsniveau hos de fleste af sygehusejerne med at 

implementere EPJ. Den nationale it-strategis korte og stramme tidsplaner har været en vigtig parameter for at i gang-

sætte og fremme processen. Amterne har arbejdet målrettet for at opfylde it-strategien, og mange steder har man set 

en kraftig udvidelse af de ressourcer, som er tilført sundheds-it-området. Desuden har Amtsrådsforeningen igangsat en 

række konkrete koordinerende initiativer – i tillæg til de fælles fora, der eksisterer for koordinering og erfarings-

udveksling mv.  

Udvikling og implementering af EPJ er således fortsat en stor udfordring, hvor succes er påvirket bl.a. af tekniske, 

organisatoriske, fagkulturelle og økonomiske faktorer. Samtidig er det vigtigt at bemærke, at der på globalt niveau ikke 

kan peges på steder, hvor der er opnået positive erfaringer, der umiddelbart kan inddrages som en færdig opskrift på at 

sikre en succesfuld implementering af EPJ på nationalt niveau i Danmark.  

Dannelsen af de nye regioner vil give en mulighed for at effektivisere EPJ-implementeringen, men regionaliseringen 

medfører samtidig nye udfordringer i form af harmonisering af de regionale systemer over tid, se også kapitel 4.  
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3.2.1. EPJ-Observatoriets arbejde 

Et af EPJ-Observatoriets formål er at monitorere implementeringen af it-strategien på EPJ-området. Siden 1997 har der 

været udsendt spørgeskemaer én gang om året til sygehusejerne. Hensigten har været at indsamle data om en række 

parametre, som kan bruges til at vurdere og sammenligne udviklings- og implementeringsprocessen på tværs af syge-

husejerne. I 2004 blev det besluttet at kvalificere oplysningerne fra spørgeskemaundersøgelsen med en 

interviewrunde. EPJ-Observatoriet besøgte alle amter og H:S for at drøfte og uddybe de indsendte besvarelser. Ved 

besøgene i 2004 var det indtrykket, at der generelt var stor aktivitet, og at de fleste sygehusejere var i gang med 

udbud og/eller indgåelse af kontrakter med leverandørerne. Det skal nævnes, at enkelte sygehusejere er langt i 

processen og har gennem en årrække igangsat EPJ-udviklingsprojekter og/eller haft EPJ i pilotdrift eller egentlig drift. 

Interviewrunden i 2005 

Ved interviewrunden i 2005 blev EPJ-Observatoriets repræsentanter igen informeret om status og problemstillinger i de 

enkelte EPJ-projekter. Interviewrunden blev gennemført som semistrukturerede interviews, hvor temaerne i spørge-

rammen blev udsendt til projekterne i forvejen, og de enkelte interviews tog bl.a. udgangspunkt i projektets besvarelse 

af spørgeskemaet.  

De enkelte amter har selv identificeret de relevante interviewpersoner, dels ud fra de tilsendte temaer, dels ud fra EPJ-

Observatoriets ønske om, at både kliniske, administrative og tekniske områder skulle dækkes. Det skal bemærkes, at da 

de indsamlede oplysninger er indhentet gennem interviews, vil de være kvalitative. Som ved tidligere interviewrunder 

har EPJ-Observatoriet ikke efterfølgende systematisk verificeret alle oplysningerne, da dette ligger uden for EPJ-Obser-

vatoriets ressourceramme. 

Det fremgik, at en række sygehusejere er kommet et skridt videre og har startet pilotdrift samt egentlig drift. I takt 

med at projekterne starter implementering og drift, er man dog samtidig stødt på nye udfordringer. 

Ved EPJ-Observatoriets samlede gennemgang af interviewene for 2005, synes der imidlertid at være en tendens til, at 

mange sygehusejere var stødt ind i de samme typer problemer. Desuden var der tegn på, at udfordringerne gjorde, at 

sygehusejerne kunne få svært ved at nå målene, som er beskrevet i den nationale it-strategi. 

3.2.2. De væsentligste problemområder 

En analyse af de indsamlede oplysninger har resulteret i, at de væsentligste problemer kan karakteriseres i følgende 

temaer: 

• projektledelse og projektstyring 

• tekniske problemer 

• uddannelse af det sundhedsfaglige personale 

• brugeraccept 

• brugen af standarder 

De 5 identificerede temaer er beskrevet i det følgende. 

Projektledelse og projektstyring 

Mange sygehusejere har etableret en stabil og kvalificeret EPJ-organisationsstruktur, som er forankret på et højt 

ledelsesniveau. Dette er en helt nødvendig forudsætning for rationel udvikling og implementering af EPJ. 
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Implementering af EPJ er en stor og kompleks opgave, som kræver en bred vifte af kompetencer på et højt niveau, 

hvilket ikke altid er muligt at rekruttere hos alle sygehusejere. Endvidere tyder EPJ-Observatoriets kortlægning på, at 

mange projekter har undervurderet omfanget af projektstyringen. De har derfor ikke det fornødne beredskab til at 

håndtere de mange problemstillinger, som dukker op i projektforløbet. Dette betyder, at det er et forholdsvis lille antal 

projektmedarbejdere, der både skal varetage planlægning og den daglige projektledelse, og som samtidig skal løse de 

mange uforudsete problemer, som næsten altid opstår i komplekse it-projekter. 

Projektstyringsressourcerne bruges dermed i høj grad til at løse uforudsete opgaver, hvilket medfører, at projekternes 

fremdrift forsinkes. De fleste projekter oplyser, at mange af de planlagte delprojekter og aktiviteter er forsinkede. I 

mange tilfælde synes det derfor ikke realistisk, at den overordnede tidsplan – der som regel er afstemt med den 

nationale it-strategi – kan overholdes.  

Tekniske problemer 

EPJ-Observatoriet kan konstatere, at der i de fleste EPJ-projekter er stabilitets- og performanceproblemer med de EPJ-

løsninger, som sættes i pilotdrift eller egentlig drift. Generelt kan siges, at der i dag stort set ikke findes et 2.-

generations-EPJ-system på det danske marked, som er teknisk velfungerende. 

Det forekommer, at der er svartider på 20-30 sekunder eller mere for at skifte mellem patienter, logge på eller 

fremvise forholdsvise simple oplysninger. Dette tyder på, at leverandørerne endnu ikke fuldt ud behersker den flerlags-

teknologi, som skal bruges til at udvikle de ønskede EPJ-systemer med. 

Ydermere foreligger der et integrationsproblem (f.eks. med støttesystemer som røntgen og klinisk biokemi) hos de 

fleste sygehusejere. Konsekvensen er, at forskellige systemer datamæssigt hænger dårligt sammen, med dobbelt-

registreringer og dårlig datakvalitet som følge heraf.  

Uddannelse af det sundhedsfaglige personale 

Uddannelse af det kliniske personale er undervurderet i nogle projekter. Typisk tilbydes 1-2 dages undervisning, hvilket 

i praksis viser sig ikke at være tilstrækkeligt. Projekter, som har undervist brugerne 2 dage i medicinmodulet, vurderer, 

at undervisning i de øvrige moduler, specielt klinisk proces, vil være langt mere tidskrævende. 

Undervisningen sker i nogle tilfælde på et overordnet niveau, og ikke tilstrækkeligt målrettet mod, hvordan man 

konkret skal dokumentere i en EPJ. Konsekvensen bliver typisk, at det er svært at opnå ens registreringspraksis. 

Det sker relativt hyppigt, at systemerne, der skal undervises i, er ufærdige og fejlbehæftede i forbindelse med et 

undervisningsforløb og en planlagt udrulning. Resultatet kan blive, at det planlagte undervisningsforløb udskydes med 

ressourcespild og demotivering blandt klinikerne til følge. 

Brugeraccept 

Mange brugere anser ikke de implementerede systemer for at være gode nok til at blive anvendt i den kliniske praksis.  

EPJ-Observatoriet konstaterer, at det skyldes flere forhold: 

• leverandørernes produkter er ofte for umodne, og mange har fortsat tekniske problemer. Både 

leverandørens og kundens ressourcer bliver derfor ofte primært brugt til løsning af tekniske problemstillinger 

(f.eks. performance). Konsekvensen heraf er, at der lægges for lidt fokus på de klinisk domænespecifikke 
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forhold, og man risikerer dermed, at EPJ-systemerne ikke understøtter det kliniske arbejde på sygehusene i 

tilstrækkeligt omfang 

• mange EPJ-projekter er drevet af og forankret i it-organisationerne i sygehusvæsenet uden tilstrækkelig 

klinisk involvering. Systemkrav fra brugerorganisationerne har derfor ikke altid tilstrækkeligt fokus på 

understøttelse af det sundhedsfaglige indhold og de kliniske arbejdsgange  

Konsekvensen er, at klinikerne i mange tilfælde afviser systemerne. Den sidste tids debat i medierne indikerer, at 

systemerne endnu ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter de kliniske behov. 

Det skal dog bemærkes, at flere sygehusejere har styrket den kliniske involvering, bl.a. ved at tilrette organisationen 

samt ved at igangsætte udarbejdelse af sundhedsfagligt indhold (SFI) [Nøhr et al. 2004]. 

Brugen af standarder 

EPJ-Observatoriet kan konstatere, at der er variationer i sygehusejernes fortolkning af den nationale it-strategi. Specielt 

når det gælder migrationen mod standarder og fælles grundlag for EPJ, synes der at være visse forskelle. Alle sygehus-

ejere støtter op om den nationale it-strategi, men mange påpeger, at GEPJ har haft et langt udviklingsforløb, hvilket har 

haft betydning for de aftaler, der er indgået med leverandørerne. 

Som tidligere nævnt, er udvikling og implementering af EPJ en overordentlig stor opgave, og GEPJ er blot én del af 

denne opgave. Sygehusejerne har bidraget til Sundhedsstyrelsens revision af GEPJ med henblik på at gøre grund-

strukturen praktisk anvendelig.  

3.2.3. Internationale erfaringer 

Formidling af fejl og problemområder bliver i mange tilfælde forsømt og nedprioriteret. Årsagerne kan være mange, 

f.eks. skal man videre med næste aktivitet, og der er ikke tid og ressourcer til at formidle dyrt købte erfaringer, måske 

er det fagligt betinget, at man fortrinsvis kun ønsker at formidle de positive resultater, medens erfaringerne fra 

problemområderne holdes internt i organisationen. Imidlertid viser en søgning i litteraturen, at der faktisk er publiceret 

en del om de udfordringer, der er ved implementering af sundheds-it-systemer. Som en del at sit afgangsprojekt 

udførte Neelam Sandhu [Sandhu 2005] et litteraturstudie. Ved studiet blev der gennemgået 75 artikler, hvoraf de 25 

artikler blev udvalgt til et litteratur-review. De 25 udvalgte artikler har alle identificeret mindst 5 udfordringer ved at 

implementere sundheds-it-systemer. Artikler, som ”kun” indeholdt mellem en og fire udfordringer, blev ikke medtaget, 

da formålet med studiet var at få en forståelse af mangfoldigheden af udfordringer, som skal løses af sundheds-

organisationer, når de implementerer it-systemer. 

Ved studiet blev der identificeret ca. 100 forskellige udfordringer, som blev grupperet i 30 temaer. Efterfølgende blev 

der udarbejdet en prioriteret liste, ordnet efter hvor mange af forfatterne som nævnte vigtigheden af udfordringen. 

Nedenfor er vist de 6 vigtigste udfordringer, som skal ”overvindes” for at sikre en succesfuld implementering af et 

sundheds-it-system. 

Forandringsparathed (18/25 forfattere) 

Forandringsparathed er en organisations evne til at forandre sig og være fleksibel til at indføre nye arbejdsgange, ideer 

og teknologi. Forandring er vanskelig for mange og kan berøre den enkelte eller grupper, hvis de fornemmer, at 

forandringen vil udgøre en trussel for deres nuværende situation. 
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Nyttevirkning og mangel på finansiering (17/25 forfattere) 

Med nytteværdi refereres der til at ”anvende ressourcerne bedst”, og mangel på finansiering refererer til manglen på 

penge til at bruge på nationalt prioriterede initiativer.  

Teknologiske begrænsninger og udfordringer (16/25 forfattere) 

Teknologiske begrænsninger er mangel på finesser i den anvendte teknologi. Sundhedsvæsenet er komplekst, og de 

sundhedsprofessionelle beklager sig over, at de leverede produkter ikke er gode nok, eller at leverandørerne ikke har 

en forståelse af de kliniske arbejdsprocesser. 

Mangel på ledelsesinvolvering og støtte (16/25 forfattere) 

Sundhedsvæsenet beskæftiger mange forskellige sundhedsprofessionelle, administratorer og tekniske personer, som 

kan give input til, hvordan sundheds-it-systemer skal udformes, og dermed hvordan de kan udføre sundhedsydelser. 

Mangel på tilskyndelse til at anvende it er mangel på en grund til at bruge it (f.eks. tager det længere tid, medfører 

uddannelse mv.). De to emner hænger sammen, idet mangel på tilskyndelse medfører mangel på involvering og 

omvendt. 

Mangel på integration (pålidelige standarder/terminologi så data kan deles) (13/25 forfattere) 

Denne udfordring refererer til manglen på, at systemer ”kan tale med hinanden”. F.eks. manglen på at kunne se 

patientens ordinerede medicin og laboratoriets data samtidigt og på samme skærm (nogle brugere skal anvende to 

forskellige systemer for at se de nævnte data). 

Privatlivets fred og fortrolighed (13/25 forfattere) 

Set i forhold til sundhedsvæsenet er privatlivets fred defineret således: 

• Retten for den enkelte til at være sig selv og til at være beskyttet mod misbrug af private data. Dette 

inkluderer, at ingen observerer ens private sager, retten til at udøve kontrol over udvalgte personlige 

informationer og friheden til at handle uden nogen indblanding. 

Fortrolighed er defineret således: 

• Den status, som er knyttet til informationer, og som indikerer, at de af en eller anden grund er følsomme og 

derfor behøver at blive beskyttet mod tyveri, åbenbarelse, eller upassende brug og kun må blive udbredt til 

autoriserede personer eller organisationer, når årsagen oplyses. 

3.2.4. Behov for erfaringsudveksling 

Som bekendt, er den nationale beslutning om at indføre EPJ på alle landets sygehuse blevet gjort operationel, ved at 

man har defineret, at opgaven kan indledes med at implementere et medicin- og et klinisk proces-modul. Flere 

sygehusejere har dog valgt at medtage flere komponenter i løsningen fra starten. I princippet er stort set alle 

sygehusejerne i gang med at udvikle og/eller implementere de samme systemer. På den ene side er der en stor fordel 

ved denne løsning, for når systemerne først er i daglig drift, vil man få et samlet digitalt sygehusvæsen, som vil betyde 
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et stort kvalitetsløft i patientbehandlingen. På den anden side er udvikling og implementering af EPJ en stor og 

kompleks opgave, som kræver, at der bygges videre på erfaringer såvel nationalt som internationalt. 

Som tidligere nævnt, har der igennem de sidste par år været et stigende aktivitetsniveau hos de fleste af 

sygehusejerne med at implementere EPJ. Sygehusejerne har udarbejdet planer for de mange opgaver, som skal løses, 

og de ressourcer, som er allokeret til opgaverne, er tit knappe som følge af, at den samlede opgave er stor og 

kompleks. Ofte kræves der en ekstra indsats som følge af uforudsete problemstillinger. Dette betyder, at 

projektmedarbejderne har mere end nok at gøre med at løse egne opgaver og derfor ikke har tid til at drøfte 

løsningsmetoder og erfaringer med andre projekter.  

 

OBS 28 Anbefaling 

Der ligger et stort potentiale i at etablere en systematisk deling af erfaringer mellem de enkelte EPJ-projekter. Det 
anbefales at etablere en række ERFA-grupper, hvor der udvælges nogle temaer, som går på tværs af projekterne. 
Arbejdet i ERFA-grupperne bør dokumenteres med henblik på at udarbejde ”best practice-beskrivelser” for de 
temaer, som udvælges. 

3.3. EPJ-arkitektur 
Tilvejebringelse af fælles, nationale principper for it-arkitekturer hos sygehusejerne er helt afgørende for rationel 

planlægning og udvikling af it-systemer med forskellige bagvedliggende leverandører. Herved sikres, at man ikke 

ender med en situation, hvor vi har en række stand alone-systemer, der ikke kan benytte fælles ressourcer og servicer 

og ikke kan kommunikere med hinanden og hermed uhensigtsmæssigt får fastlåst udviklingen. 

It-arkitekturarbejdet omhandler grundlæggende principper for design og udvikling af et eller flere it-systemer og deres 

indbyrdes sammenhænge. It-arkitekturarbejdet foregår på forskellige niveauer, nemlig et generelt niveau, hvor 

elementer som interoperabilitet1, sikkerhed, åbenhed, fleksibilitet og skalerbarhed adresseres, et systemorganisatorisk 

niveau, hvor brugerstyring, sikkerhedshåndtering og klassifikationsservicer håndteres, et informationsniveau, hvor 

informationsarkitekturen er i fokus, og et teknisk niveau, hvor det drejer sig om den tekniske udformning.   

En af de væsentligste aktiviteter i it-arkitekturarbejdet i 2004-2005 har været udformningen af fælles it-arkitekturkrav 

til EPJ-løsninger. Arbejdet, der har været udført af amternes og H:S’ arbejdsgruppe vedrørende it-arkitektur, bygger på 

en systematisk evaluering af det eksisterende arbejde, som allerede er gennemført. Der er skabt en liste af fælles 

arkitekturkrav til EPJ, som de enkelte amter kan bruge i deres arbejde, og der er skabt mulighed for genbrug af 

løsninger og delløsninger. Resultaterne er offentliggjort i rapporten ”Fælles arkitekturprincipper for EPJ” 

[Amtsrådsforeningen 2005a]. Der forestår et stort og spændende arbejde med at præcisere indholdet mere konkret, 

f.eks. specificering af komponenttyper og tilhørende grænseflader, så it-arkitekturkravene opfyldes. 

Der har generelt været fokus på arkitekturer af offentlige systemer, hvor Offentlig Information Online (OIO) [OIO 2005] 

har formidlet mange forskellige initiativer fra den offentlige sektor. Et omdrejningspunkt for OIO har været udgivelse af 

”den serviceorienterede arkitektur” (SOA), udgivelse af hvidbog og håndbog samt afholdelse af temakonferencer. Både 

hvidbogen og håndbogen påpeger vigtigheden af, at det offentlige selv tager ejerskab for sine arkitekturer. Som et 

naturligt skridt i denne retning er en klarlægning af egne forretningsarkitekturer nødvendig, således at de egentlige 

forretningsmæssige mål, som arkitekturen skal afspejle, kan fastlægges.   

                                                            

1 at forskellige programmer kan læse og skrive samme filformater og anvende samme protokoller 
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Amtsrådsforeningen og H:S har valgt at følge anbefalingerne om at tage SOA-konceptet som udgangspunkt og har 

utvivlsomt dermed en fremtidssikret ideologi. Et vigtigt aspekt, der snarligt bør tages stilling til, er den praktiske 

udmøntning af komponenter og servicer, som det er hensigtsmæssigt at etablere og styre på nationalt niveau, og 

hvilke der tilsvarende skal etableres og styres på regionalt niveau. Eksempler herpå er brugerstyring og 

sikkerhedshåndtering. 

EPJ-Observatoriets Statusrapport 2003 [Bruun-Rasmussen et al. 2003] påpeger også vigtigheden af, at man på et tidligt 

tidspunkt i udviklings- og designfasen får skabt de rammer, som en it-arkitektur giver, med hensyn til struktur og 

sammenhæng i løsningerne. Det gælder såvel teknisk som organisatorisk og kommunikationsmæssigt. I denne 

reference gives også en generel beskrivelse af, hvad en it-arkitektur er, og hvordan den indgår i udviklingen af EPJ-

systemer.  

En meget væsentlig gevinst ved det fokus, der har været på arkitekturarbejdet, er, at det har været med til at 

synliggøre de bagvedliggende arbejdsprocesser. Det gælder både, hvordan organisationerne bliver bevidst om de 

gevinster, der ligger i, at arkitekturovervejelserne placeres tilstrækkeligt tidligt i et udviklingsforløb, og den 

kompetenceopbyggende mission et velstruktureret analysearbejde har. 

 

OBS 29 Vurdering 

Med Amtsrådsforeningens og H:S’ referencearkitektur er der igangsat en vigtig proces, der kan få stor indflydelse på 
sygehusejernes fremtidige planlægning, udvikling og implementering af EPJ og andre sundheds-it-systemer. 

Amternes og H:S’ fælles arbejde om fælles arkitekturprincipper 

Rapporten ”Fælles arkitekturprincipper for EPJ” [Amtsrådsforeningen 2005a] konkretiserer de fælles arkitekturprincipper 

for EPJ, som løbende skal vedligeholdes og udvikles i takt med udviklingen. Rapportens overvejelser er 

operationaliseret ved at gennemgå en fælles tjekliste, på et overordnet niveau, for arkitekturkrav til fremtidige udbud 

af EPJ-systemer i Danmark. 

Med igangsættelsen af arbejdet har sygehusejerne påbegyndt EPJ-arkitekturarbejdet og hermed sat skub i en væsentlig 

proces, der skal sikre sammenhængende systemer. Set i sammenhæng med det offentliges arkitekturarbejde, formidlet 

gennem OIO’s arbejde [OIO 2005], udgør det en meget lille del af det samlede it-arkitekturarbejde i den offentlige 

sektor. I kraft af sundhedsvæsenets størrelse, kompleksitet og potentiale på it-området er det nødvendigt, at 

sygehusejerne intensiverer og prioriterer arkitekturarbejdet internt og eksternt de kommende år. 

Hovedmålet er klart at høste de gevinster, der er forbundet med udarbejdelsen af fælles it-arkitektur for EPJ – nemlig: 

• at værdien af investeringerne i EPJ bliver optimeret 

• at risikoen for de enkelte EPJ-projekter i fremtiden bliver minimeret  

• at it-markedet bliver mere fleksibelt, og konkurrencen øget, ved en synliggørelse af de fælles principper  

Det er karakteristisk, at mange forretningsprocesser inden for sundhedsvæsenet understøttes af systemer med ringe 

eller ingen overensstemmelse med en overordnet arkitektur. Som udgangspunkt er der således behov for at indplacere 

EPJ i et helhedsbillede af sundhedsvæsenets forretningsarkitektur, som omfatter alle sektorer og områder – kliniske, 

parakliniske, administrative, styringsmæssige osv. Som en del af forretningsarkitekturen er det herudover nødvendigt 

at behandle nogle væsentlige aspekter af sundhedsvæsenets informationsmodel. 
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Sundhedsvæsenets forretningsarkitektur 

 

 

Figur 11 - kontekst-model for sundhedsvæsnet [Amtsrådsforeningen 2005a] 

Et helhedsbillede af sundhedsvæsenets forretningsarkitektur omfatter alle de enheder eller aktører, som en patient 

kommer i kontakt med i forbindelse med et sygdomsforløb. En kontekstmodel, som fokuserer på sygehusvæsenet og 

dets relationer til andre aktører, er vist på Figur 11. Her vises de enkelte aktører, som udfører en række 

forretningsprocesser, som modtagere og afgivere af leverancer fra/til andre aktører.  

Leverancerne mellem de enkelte aktører er udtryk for en ydelse (f.eks. behandling) eller information (fx svar, 

journaloplysning). Journaloplysninger er centrale på sygehusenes kliniske afdelinger og hos praktiserende læger, men 

suppleres af en række andre informationsflow, som understøtter typiske patientforløb. Journaloplysninger sammen-

binder og beriger andre informationer og genererer information til tværgående formål. En digitalisering af 

sundhedsvæsenet vil kræve en samtidig håndtering af en række forhold. Både opgavefordelingen, arbejdsprocesserne 

og informationsstrukturen skal ændres, hvilket kræver en betydelig konvergens og koordinering af forandrings-

projekterne hos de enkelte enheder/aktører. 

Den serviceorienterede arkitektur  

Et godt bud på en arkitektur, der kan håndtere denne mangfoldighed, er den serviceorienterede arkitektur (SOA). 

Udgangspunktet er en service, der defineres som en funktion, der er veldefineret og kan fungere i sig selv, og som er 

uafhængig af såvel kontekst som tilstand hos andre services. Figur 12 viser princippet i en 3-lags serviceorienteret 

arkitektur, som er en model for, hvordan løstkoblede applikationer samarbejder ved at stille servicer i form af data og 

funktionstjenester til rådighed for hinanden.  
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Applikationsplatform 
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Figur 12 - viser princippet i en 3-lags serviceorienteret arkitektur 

Typisk organiseres det ved en lagdeling, der separerer datalaget, som indeholder datagrundlaget, applikationslaget, 

som indeholder forretningslogik med moduler og komponenter, der tilbyder servicer, samt præsentationslaget, der 

indeholder brugergrænseflader. Betingelsen, for at denne arkitektur er funktionel, er, at der er defineret de nødvendige 

snitflader og standarder, som sikrer korrekt og sikker dataudveksling mellem elementerne i arkitekturen. F.eks. betyder 

lagdelingen, at to moduler kommunikerer via datalaget, og at de præsenterer sig gennem en fælles brugergrænse-

flade. 

 

OBS 30 Vurdering 

Der forestår et stort migrationsarbejde med eksisterende systemer mod en SOA-arkitektur. 

Arkitekturprincipper 

I ”Fælles arkitekturprincipper for EPJ” opstilles en række overordnede egenskaber ved et EPJ-system, som arkitekturen 

skal støtte bedst muligt: 

• interoperabilitet 

• sikkerhed 

• åbenhed og standarder 

• fleksibilitet 

• skalerbarhed 

For at arkitekturen kan leve op til kravene, udmøntes egenskaberne i en række krav og specifikationer (46 fælleskrav). 

Der opstilles samtidig 20 supplerende arkitekturkrav, som er inddelt i 4 områder. 

Kravene er ikke alle på samme abstraktionsniveau (fra det strategiske plan til konkrete anvisninger på brugerinterface). 

For at gøre kravene operationelle, skal det være klart, hvordan de kan verificeres, specielt de mere konkrete krav. 

Processen med at bevidstgøre og systematisere kravenes forskellige abstraktionsniveauer vil givetvis afdække nye krav 

og sætte de nævnte i perspektiv.  

Der er en række udfordringer og dilemmaer i forbindelse med at opfylde principperne: De indeholder et ”trade off”, 

ofte affødt af en konflikt mellem det optimale, set fra et teoretisk principsynspunkt, og praktisk mulige, som eksis-
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terende teknologiske løsninger tillader. Det er alle punkter, hvor der skal foretages beslutninger, som kræver stor 

indsigt i muligheder og konsekvenser, og som ikke ensidigt kan overlades til den ene part (bruger/udvikler). 

Konkretisering af principperne kan ske i forbindelse med processen med udarbejdelse af arkitekturprincipper. Skridtene 

i denne proces er vist på Figur 13, hvor de enkelte proceselementer er udtryk for en stigende grad af konkretisering. 

Først aftales de overordnede principper, dernæst beskrives processerne og enighed om standarder og definitioner, 

endelig fastlægges de fælles komponenter og basisfunktioner. 

 

 

Figur 13 - proceselementerne i arkitekturarbejdet (fra  [Amtsrådsforeningen 2005a]) 

Et væsentligt element i arkitekturen er at lave rammer, der kan håndtere proces- og informationsmodeller, både de 

nuværende og de kommende. Nedenstående er eksempler på forskellige servicer:  

• terminologi og klassifikation skal være til rådighed som en service. Det skal dels sikre en fælles forståelse for 

det semantiske indhold i kommunikationen mellem elementer af it-arkitekturen og dels sikre en fælles 

strukturering af information, som er væsentlig for informationsgenbrug.  Den nødvendige viden og konsen-

sus til disse services skabes bl.a. gennem arbejdet i Sundhedsstyrelses terminologiudvalg, SUNDTERM-

projektet og SNOMED CT-arbejdet 

• klinisk proces: Den kliniske proces er en kerneaktivet i et EPJ-system og de procesmodeller, der ligger til 

grund skal være beskrevne i it-arkitekturen i en operationel form. GEPJ’s generiske procesmodel med 

underliggende UML-baserede informationsmodel er et eksempel 

• kontakt- og forløbsbaserede registreringsmodeller: At kunne registrere og indberette til det offentlige system 

er en af EPJ-systemernes væsentligste opgaver. Det er derfor vigtigt, at modeller for håndtering af 

registrering og eventuel konvertering mellem den forløbsbaserede og den kontaktbaserede form indgår i EPJ-

arkitekturovervejelserne, så det er muligt, at gældende indberetningspraksis kan overholdes, såvel som en 

tilpasning til fremtidige krav er sikret 

• snitflader i almindelighed: Det er essentielt for en it-arkitekturs succes, at beskrivelsen af snitflader mellem 

alle elementer er beskrevet på et operationelt niveau 
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Konklusion 

Analyse og udarbejdelse af krav er med til at modne markedet for EPJ-løsninger, der sikrer visioner om: 

• at være den kliniske afdelings informationssystem 

• at være et tværfagligt værktøj 

• at kunne genbruges i forskellige sammenhænge 

• at kunne passes ind i en landsdækkende infrastruktur (og kunne udveksle patientinformation) 

• at have få bindinger til driftsmiljø 

• at være modulært opbygget 

• at give mulighed for at sammensætte løsninger fra flere leverandører 

Arkitekturrapporten markerer derfor en vigtig og nødvendig start på en proces, der leder til større grad af standardi-

sering og dermed til genbrug af delløsninger. 

 

OBS 31 Anbefaling 

Det anbefales, at arkitekturkrav i størst mulig omfang indarbejdes i fremtidig planlægning og systemdesign. Der bør 
lægges vægt på at udarbejde og vedligeholde detaljeret og operationel arkitekturbeskrivelse, bl.a. omhandlende 
servicer, komponenter og snitflader. Udarbejdelse og vedligehold af disse beskrivelser bør være en national opgave. 

3.4. Sikker adgang til patientdata på tværs af systemer 
Efterhånden som EPJ og andre systemer udbredes i sundhedsvæsenet, øges også behovet for at skabe en sikker adgang 

– både til lokale/regionale systemer, tværregionalt og på nationalt niveau. På den ene side ønsker man at etablere let 

adgang for sundhedsprofessionelle, som har et legitimt behov for at se patientdata. På den anden side ønsker man stor 

sikkerhed for, at informationerne behandles fortroligt, og at patienten selv har en stor grad af kontrol over, hvilke data 

der kan videregives. 

Formanden for Lægeforeningen, Jens Winther Jensen, har påpeget, at gældende lovgivning er til skade for patienterne, 

fordi behandleren ikke kan få det fulde kendskab til hele patientens sygehistorie. Patientklagenævnet har behandlet en 

sag, hvor en patient døde af en kaliumforgiftning. Et blodprøvesvar, som viste en livsfarlig kaliumforhøjelse, fandtes, 

men lægerne, der var i kontakt med patienten, kunne ikke i tide stille den rigtige diagnose, fordi de ikke havde adgang 

til hans data [Jensen]. 

Patientklagenævnet har også behandlet en sag, hvor et positivt HIV-resultat fejlagtigt blev videregivet til patientens 

egen læge. Ønsket om, at resultatet ikke skulle videregives, var noteret i papirjournalen, men ikke i EPJ-systemet. 

Sekretæren sendte derfor epikrisen efter at have kontrolleret i EPJ, da papirjournalen ikke var tilgængelig. Overlægen 

fik kritik for ikke at have udarbejdet en instruks på området [Patientklagenævnet 2005]. 

I Danmark har vi været forskånet for de store overskrifter om sikkerhedsbrist på sygehusene. Men en rapport fra 

Videnskabsministeriet om ”sikkerhedshændelser” i 2002 viser, at offentlige sygehuse har mange af de samme it-

problemer, som andre offentlige og private virksomheder [Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2003]. 

Sygehusenes ”sikkerhedshændelser” udgør 4 % af de samlede indrapporterede hændelser i 2002. Sygehusenes 

hovedproblemer var virusangreb, strømproblemer og telekommunikationsproblemer. Imidlertid var uautoriseret adgang 

næsten ikke forekommende, hvilket jo er en central parameter, når det gælder sundhedsdata.  
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Sikkerhedsområdet omfatter, som eksemplerne viser, både tekniske, organisatoriske og legale problemstillinger. Den 

tekniske løsning, der tegner sig vedrørende adgang på tværs af it-systemer, inkluderer både digital signatur og et 

centralt brugerkatalog. Dette er beskrevet i de følgende afsnit. Det vil også fremgå, at implementeringen af disse 

løsninger i praksis forsat udestår. 

3.4.1. Analysegrundlaget og løsningsmodellen 

At skabe en sikker adgang på tværs af it-systemer er en kompleks opgave, og både Amtsrådsforeningen og 

Sundhedsstyrelsen har arbejdet med området i flere år.  

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2002 en sikkerhedsvejledning for sygehusene, som beskriver, hvorledes 

lovgivningens krav på området opfyldes, specielt i forhold til EPJ [Sundhedsstyrelsen 2002]. Denne blev fulgt op af 

”Signaturrapporten” i 2003, som beskriver mulige løsninger for brugen af digital signatur i sundhedsvæsenet 

[Sundhedsstyrelsen 2003].  

Amtsrådsforeningen har også igangsat flere aktiviteter på sikkerhedsområdet. I regi af den fælles EPJ-strategi blev der 

nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. analyserede problemstillingerne omkring amtslige sikkerhedsløsninger i forbindelse 

med EPJ, herunder et centralt brugerstyringskatalog [Amtsrådsforeningen 2004]. En række pilotprojekter blev igangsat 

omkring brug af digital signatur og brugeradministration. Disse pilotprojekter blev afrapporteret i 2005  

[Amtsrådsforeningen 2005b]. Rapporten indeholder anbefalinger og retningslinier for administration og vedligehold af 

digitale certifikater. Desuden diskuteres behovet for mobile sikkerhedsløsninger – læger og sygeplejersker kan ikke 

nøjes med at have deres certifikat installeret på én maskine. 

Endvidere har Amtsrådsforeningen og Sundhedsstyrelsen publiceret en rapport vedrørende et fælles brugerkatalog for 

sundhedsvæsenet  [Amtsrådsforeningen og Sundhedsstyrelsen 2005].  

 

Sikkerhedsfunktion

Det videregivende system

Applikation

Certificerings-
center

Fælles
brugerkatalog

Bruger

 

Figur 14 - princippet for opslag i et system: 1) brugeren forespørger, 2) sikkerhedsfunktionen kontrollerer brugerens certifikat, 3) 
sikkerhedsfunktionen finder oplysninger om brugerens rolle, 4) adgangsrettigheder tildeles ud fra oplysninnger i 

brugerkataloget 5) applikationen behandler forespørgslen, 6) data sendes retur til brugeren  



48 EPJ-Observatoriet 

For at opnå sikker adgang på tværs af it-systemer er der behov for to elementer. For det første er der behov for sikker 

identificering af brugeren – autentificering. For det andet er det nødvendigt, at det system, der skal videregive data, 

kender brugerens adgangsrettigheder – autorisering. Til autentificering kan man benytte digitale certifikater, som 

udstedes af et certificeringscenter. Oplysninger om brugerens rolle kan lagres i et fælles brugerkatalog (se Figur 14). 

Når brugeren er behørigt autentificeret, kan systemet give brugeren autorisation på grundlag af oplysninger i 

brugerkataloget. Autorisationsoplysninger overføres til applikationen via sikkerhedsfunktionen. Applikationen behandler 

brugerens forespørgsel og returnerer data, hvis brugeren har de nødvendige rettigheder. 

3.4.2. Digitale certifikater 

Et digitalt certifikat etablerer en entydig sammenhæng mellem en digital signatur – et password – og en person, 

virksomhed eller offentlig myndighed. Den entydige sammenhæng garanteres af et certificeringscenter (Certification 

Authority = CA). Den digitale signatur kan altså bruges i den digitale verden svarende til en traditionel underskrift på 

papir.  

Videnskabsministeriet har valgt TDC som certificeringscenter til udstedelse af certifikater til offentligt brug, de såkaldte 

OCES-certifikater, Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. Der findes tre typer OCES-certifikater: 

• virksomhedscertifikater, der benyttes til at identificere private virksomheder eller offentlige myndigheder 

• medarbejdercertifikater, der benyttes af en person, når denne skal repræsentere sin arbejdsplads 

• borgercertifikater, der benyttes af privatpersoner 

De sundhedsprofessionelle vil benytte medarbejdercertifikater, når de skal slå op i it-systemerne, og den digitale 

signatur skal primært benyttes til autentificering. Imidlertid kan den digitale signatur også benyttes til sikker 

kommunikation og signering af meddelelser, for eksempel forsendelse af e-mail, signering af recepter og epikriser, 

elektroniske indberetninger etc. Digital signatur kan således benyttes til de fire hovedtyper af datasikkerhed 

[Amtsrådsforeningen 2005b]: 

• autenticitet, som giver modtageren af den elektroniske meddelelse garanti for, at meddelelsen kommer fra 

den person, som påstår at have sendt den 

• integritet, som giver sikkerhed for, at meddelelsens indhold ikke er ændret undervejs fra afsender til 

modtager 

• fortrolighed, som giver sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan få kendskab til meddelelsens indhold på 

dens vej fra afsender til modtager 

• uafviselighed der sikrer, at afsenderen ikke senere kan benægte at have afsendt meddelelsen 

Et digitalt medarbejdercertifikat udstedes af en lokal administrator (LRA = Lokal RegistreringsAutoritet). OCES-

certifikaterne er primært beregnet til at ligge på en bestemt computer. I forbindelse med udstedelsen installeres 

certifikatet derfor normalt på brugerens pc. Dette harmonerer imidlertid dårligt med det behov, de 

sundhedsprofessionelle har for at kunne nå information fra forskellige steder.  

I Århus og Ribe amter afprøvede man en central løsning på mobilitetsproblemet. Her blev certifikaterne lagt på en 

central server - en signaturserver Fra denne blev de hentet ned til brugerens pc, i den periode han var logget på 

systemet. Når brugeren skal benytte den digitale signatur, skal han indtaste et password. Dette password kan være det 

samme, som han bruger til sin normale netværks-log-on, så han ikke skal huske flere passwords. I Ribe Amt har man 

dog valgt at kræve et ekstra password til den digitale signatur. 

Andre pilotprojekter har afprøvet forskellige hardware-løsninger for at dække behovet for mobilitet 

[Amtsrådsforeningen 2005b]. I Fyns Amt blev certifikatet lagt ned på en USB-nøgle eller et chipkort, som kunne sættes 
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ind i en vilkårlig pc. For at få adgang til de systemer, som kræver digital signatur, skal man således både indsætte 

hardware-enheden og indtaste sit password. Certifikatet kan kun læses fra hardware-enheden, det kan ikke kopieres til 

andre enheder. 

Indførelsen af en hardware-baseret enhed giver mulighed for såkaldt ”stærk” autentificering, dvs. at adgang til 

sundhedssystemer og klinisk information baseres på (mindst) to af følgende tre adgangsnøgler:  

1. viden – noget man ved (for eksempel et password)  

2. hardwarenøgle – noget man har (for eksempel et chipkort)  

3. biometrisk identifikation – noget man er (for eksempel et fingeraftryk) 

3.4.3. Brugeradministration og fælles brugerkatalog 

Det digitale certifikat kan, som beskrevet, benyttes til at fastslå brugerens identitet. Certifikatet siger normalt ikke 

noget om, hvilke rettigheder han har i et givet system – det afhænger af, hvilke funktioner han er autoriseret til at 

udføre i systemet. Sådanne rettigheder kan gives på individuel basis, men med et stort antal brugere bliver det en alt 

for stor administrativ byrde. Derfor tildeles rettigheder typisk i forhold til medarbejderens ”rolle” eller arbejdsfunktion, 

for eksempel som læge eller sygeplejerske på en given afdeling. Dette kræver dog, at systemerne kan håndtere en 

sådan rollebaseret adgangsmodel. 

Tidligere har fokus været på at administrere rettigheder til lokale systemer. I takt med stigende behov for adgang på 

tværs af systemerne øges behovet for fælles brugerkataloger. Et fælles katalog skal understøtte den 

sikkerhedsarkitektur, som er vist i Figur 14. For at automatisere administrationen mest muligt ønsker man at bygge det 

fælles katalog på lokale brugerkataloger og andre eksisterende datakilder, for eksempel løn- og personalesystemer og 

Sundhedsstyrelsens autorisationsregister.  

Det er således væsentligt at skabe en tæt sammenhæng mellem de lokale systemer til brugeradministration og de 

fælles systemer. Dette kræver dog, at både lokale og fælles systemer benytter den klassifikation af ”roller” og 

arbejdsfunktioner. Den lokale administration håndterer normalt både tildeling af autorisationer og digitale certifikater. 

Derfor bør de lokale systemer til brugeradministration automatisk kunne oprette digitale certifikater hos 

certificeringscenteret, samtidigt med at informationer sendes til det fælles brugerkatalog. 

Erfaringer fra Fyns Amt viser, at det er en stor opgave at få del lokale brugeradministration til at fungere sammen med 

certifikat-distributionen. Installation af certifikater via TDC’s webside er ikke særligt brugervenlig, og installationen 

kræver derfor ofte lokal brugersupport. Samtidigt er det nødvendigt med det kliniske personales tilstedeværelse, idet 

password skal indtastes sammen med den digitale signatur. Det har vist sig problematisk i en travl klinisk hverdag. Fyns 

Amt har også arbejdet med synkronisering af lønsystemer og det lokale brugerkatalog. Erfaringen er, at selv om en 

ansat udgår af lønsystemet, kan man ikke automatisk slette ham fra brugerkataloget. Ofte bevares tilknytningen til 

systemerne, selv om personen får et andet organisatorisk tilhørsforhold. Fyns Amt har derfor indført en procedure, hvor 

den ansattes chef får en mail, hvor han spørges om den ansattes adgang til systemerne skal afsluttes. 

Bl.a. på grundlag af pilotprojekterne er der udviklet nye produkter til at håndtere brugerstyringen, og Ribe Amt har 

afprøvet nogle af disse. Ribe Amt har opnået en integration mellem egne systemer og TDC’s systemer gennem TDC’s 

integrationsprodukt, LDAPTER. Også nye løsninger vedrørende den centrale lagring af certifikater – signaturserveren – 

menes at have forbedret brugervenligheden.  
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3.4.4. Udfordringer 

Der er fortsat visse uafklarede punkter i forhold til, hvordan patientretsstillingsloven [Lov…] skal opfyldes i praksis. I 

forhold til sundhedsprofessionelles adgang til informationer er det nødvendigt at fastslå, om vedkommende er invol-

veret i det aktuelle behandlingsforløb. Det fremgår af loven1, at ”Videregivelse … kan uden patientens samtykke ske, 

når det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.” 

Der er to dele i bestemmelsens krav: For det første at videregivelsen sker til en sundhedsperson, der er involveret i den 

aktuelle behandling (”behandlingsrelationen”). For det andet at de videregivne oplysninger er nødvendige for 

behandlingen (”relevans”). Det er ikke afklaret, hvordan det er muligt at fastslå relevanskriteriet, inden en bruger gives 

adgang til data. Sundhedspersonen kan ikke altid vide, om oplysningerne er relevante, før de er læst.  

Det er heller ikke afklaret, hvordan behandlingsrelationen i praksis skal identificeres af systemerne. Som nævnt, kan 

der i brugerkataloget tilføjes forskellige oplysninger ud over medarbejderens rolle, bl.a. oplysninger om ansættelses-

sted eller funktionssted. Dermed kan systemet i teorien afgøre, om man har patienten ”i behandling”, for eksempel 

hvis patienten er indlagt på den afdeling, hvor man arbejder. Det forudsætter dog, at systemerne bruger en 

standardiseret registrering af organisatorisk tilknytning Den klassifikation, der benyttes for registreringen af personalets 

organisatoriske tilknytning, er ofte baseret på lønsystemer, og derfor ikke altid sammenfaldende med den 

klassifikation, der benyttes for patienternes organisatoriske tilknytning [Amtsrådsforeningen og Sundhedsstyrelsen 

2005]. 

Området kompliceres yderligere af, at brugeren kan have forskellige roller i forskellige arbejdsfunktioner – for eksempel 

en læge på tilsyn på en ”fremmed” afdeling - eller tværgående funktioner som vagtlæge eller anæstesisygeplejerske. 

Adgang på tværs af systemer vanskeliggøres desuden af, at der anvendes forskellige klassifikationer for arbejds-

funktioner i forskellige systemer – både i lokale systemer som lønsystemer/EPJ og i centrale systemer som 

Medicinprofilen [Medicinprofilen 2005] på sundhed.dk og Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem 

[Sundhedsstyrelsen 2005a] (SEI). 

 

OBS 32 Vurdering 

Det er afgørende, at der skabes en bedre sammenhæng mellem den lokale brugeradministration på den ene side og 
administration af digitale certifikater og fælles brugekatalog på den anden. Der er tillige behov for en samordning af 
de centrale systemers brugerstyring og et fælles brugerkatalog. 

 

OBS 33 Anbefaling 

EPJ-Observatoriet anbefaler, ligesom arbejdsgruppen vedrørende det fælles brugerkatalog [Amtsrådsforeningen og 
Sundhedsstyrelsen 2005], at der arbejdes videre med: 

• at implementere en rollebaseret sikkerhedsmodel i it-systemerne 

• at udvikle en fælles klassifikation af arbejdsfunktioner 

• at analysere, hvordan it-brugeres organisatoriske tilknytning kan bruges som grundlag for behandlings-

relationen 

                                                            

1 Patientretsstillingslovens § 24, stk. 2, nr. 1 
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3.5. Web-baseret opslag i patientdata 

3.5.1. SUP-projektet – standardiseret udtræk af patientdata 

SUP-projektet har til formål at muliggøre web-opslag af journal og patientdata på tværs af amter, til primærsektoren og 

mellem sygehusafdelinger i samme amt. Af den Nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 [Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet 2003] fremgår det, at amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedsministeriet er enige om at arbejde 

både på kort og langt sigt for at sikre sammenhængende EPJ’er i Danmark. På kort sigt vil informationer fra forskellige 

eksisterende EPJ-systemer tilgås gennem SUP-metoden. SUP er tænkt som en overgangsløsning, indtil GEPJ på længere 

sigt er indarbejdet i amternes EPJ-systemer. 

SUP-projektet blev initieret af Vejle og Viborg amter i 2000, og efterfølgende sluttede Århus Amt sig til projektet. I 

perioden frem til 2003 gennemførte amterne pilotprojekter og videreudviklede systemerne. I forbindelse med it-strate-

giens vedtagelse blev SUP fra 2003 videreført som et nationalt projekt i MedCom-regi. I øjeblikket deltager Vejle Amt, 

Viborg Amt, Fyns Amt, Århus Amt, Nordjyllands Amt, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt i projektet. MedCom har et 

budget på 3,5 mio. kr. for hele projektet. Herudover bidrager de deltagende amter til en fælles udviklings- og 

implementeringspulje med ca. 4 mio. kr. i 2004 og ca. 5 mio. kr. i 2005. Hertil kommer amternes udgifter til egen 

udtræksløsning, personale og drift. 

Regionsdannelsen kan give fornyet interesse for SUP, idet der bliver større behov for at slå op i data på tværs af 

eksisterende EPJ-systemer. Der er i 2005 etableret adgang for sundhedsprofessionelle via sundhed.dk, og dette kan 

åbne op for stor-skala anvendelse af SUP-data. Endvidere kan løsningen på sundhed.dk udvides til borgerne, således at 

borgerne kan få adgang til egne journaldata ved at bruge deres digitale signatur. 

Princippet i SUP er følgende: 

• data udtrækkes fra PAS-systemer og EPJ-systemer 

• data struktureres som beskrevet i SUP-specifikationen og lægges i en regional/lokal database 

• autoriserede brugere kan læse data via det lukkede sundhedsdatanet eller via sundhed.dk 

SUP-modellen og udtræksmetoden er beskrevet detaljeret i EPJ-Observatoriets Statusrapporter 2001 og 2002 [Bernstein 

et al. 2001] [Andersen et al. 2002]. I 2003 blev EPJ-Observatoriet bedt om en vurdering af MedComs SUP-projekt, og 

vurderingen blev beskrevet i Statusrapporten 2003 [Bruun-Rasmussen et al. 2003]. Hovedkonklusionen var, at SUP var 

et vigtigt initiativ for at lette adgangen til patientdata, men at man burde søge at gøre systemet kompatibelt med GEPJ.  

3.5.2. Projektstatus 

Vejle Amt har to forskellige EPJ-systemer og har brugt SUP til at vise data, som er registreret i ”det andet system”. SUP 

har derfor været brugt i Vejle Amt i hele perioden. Det har imidlertid været svært at opnå tilsvarende anvendelse i 

andre amter, og desuden har udbredelsesprojektet været ramt af forsinkelser og tekniske problemer. 

MedCom laver en månedlig opgørelse over brugen af SUP-databaserne. En væsentlig parameter er antallet af gange, 

der har været slået op i en patientjournal. Tabel 9 viser et månedligt gennemsnit pr. amt for perioden 1.1.2005 til 

1.9.2005. Da flere opslag på den samme patient medregnes i tallene, er antallet af forskellige patienter lavere end det, 

der fremgår af tabellen. 
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 Vejle Amt Viborg Amt Fyns Amt Århus Amt 

Patientopslag pr. måned  
(gns. pr. måned 1.1.2005 - 1.9.2005) 

125 11 17 3 

Procentfordeling af ovenstående 81 % 7 % 11 % 2 % 

Data leveret på antal personer 
(pr. august 2005) 

223.582 367.911 5.203 - 

Tabel 9 - antal gange der er slået op på en patientjournal – fordelt pr. amt. Opgørelsen er baseret på antallet af samtykker,  
der er registreret ved login, og tallene kan derfor omfatte flere opslag på den samme patient. Nederst i tabellen  

vises antallet af personer, der er leveret data på 

Tilsammen læses SUP-data 150-200 gange pr. måned, dog var antallet i august 2005 steget til ca. 250. Vejle Amt står 

for ca. 80 % af alle opslag – formentligt fordi de bruger SUP internt i amtet. Fyn, Viborg og Århus amter står for de 

resterende ca. 20 % af opslagene. Det skal bemærkes, at kun Vejle Amt er i daglig drift. De øvrige amter, der deltager i 

SUP-projektet, er alle i pilotdrift. Det er planen, at alle pilot-amterne overgår til normal drift omkring årsskiftet 2005-

2006. Det indebærer også etablering af fuldt udtræk og fuld udbredelse til alle afdelinger. 

Systemerne og arkitekturen 

Der udtrækkes data fra følgende systemer (pr. august 2005):  

• PAS-systemer i Viborg Amt og Fyns Amt 

• EPJ-systemer i Viborg Amt og Vejle Amt 

Viborg leverer data på ca. 370.000 personer. Vejle leverer data på ca. 225.000 personer og dækker ca. 80 % af alle 

afdelinger. Fyn har pga. tekniske problemer kun leveret data på testbasis på ca. 5.000 personer (se Tabel 9). Fra 

årsskiftet 2005-2006 vil data være tilgængelige fra Det grønne System i Sønderjyllands, Vejle og Århus amter, mens 

Ribe Amt vil kunne levere de første data fra november måned 2005. 

Hver leverandør har udviklet programmer, som udtrækker data fra journalsystemerne, og som konverterer data i over-

ensstemmelse med SUP-modellen. Disse udtræk foretages hver nat på alle patienter, der er i behandling. Herudover er 

det muligt at bestille et ”akut-udtræk” på en bestemt patient, som for eksempel er overført fra et andet amt. Det er 

imidlertid kun det amt, som har registreret data på patienten, der kan foretage udtrækket. Man skal derfor henvende 

sig til afdelingen (eller anden enhed fra det afsendende amt), som starter en kørsel. Kørslen resulterer i en opdatering 

af data, som bliver synlig på SUP-web’en i løbet af ca. 5 minutter.  

Data, der er udtrukket af amternes systemer, skal overføres til SUP-databaserne. Data sendes via det lukkede 

sundhedsdatanet til Horsens Sygehus, hvor SUP-databaserne er placeret. Vejle Amt benytter dog deres eget intranet. 

Data lægges i en amtslig SUP-database, og herfra gøres data tilgængelige for webserveren, som bl.a. styrer bruger-

grænsefladen og tværamtslig opslag. I Figur 15 vises de amter, der leverer data pr. august 2005 med heltrukne linjer. 

Udtrækssystemer og SUP-databaser under udvikling er vist med stiplede linjer. 

SUP er udviklet i et fler-leverandør miljø. IBM leverer SUP-databasesystemet, WM-data udvikler webserveren og CSC 

Scandihealth forestår driften på vegne af Vejle Amt. 
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Figur 15 - data trækkes ud fra EPJ- og PAS-systemerne, overføres til en række SUP-databaser og gøres tilgængelige for SUP-serveren. 
Data sendes via det lukkede sundhedsdatanet. Vejle Amt benytter dog deres eget net, fordi driften af  

SUP-serveren foregår på Horsens Sygehus 

Opslag på data 

Forskellige typer brugere kan tilgå SUP-data via SUP-webserveren. Der findes i dag flere forskellige løsninger og 

metoder til brugerstyring. Disse gennemgås nedenfor og vises i Figur 16. 

Opslag via sundhedsdatanettet  

Sygehusene i Viborg, Fyn og Århus kan benytte det lukkede sundhedsdatanet, når de skal tilgå SUP-data. Der etableres 

en VPN1-forbindelse gennem sundhedsdatanettet, og det medfører, at data er krypteret under overførslen. I Vejle har 

man valgt at bruge amtets intranet, fordi driften af serveren foregår i Horsens. I begge tilfælde skal en bruger både 

oprettes i eget amt og som bruger af SUP. Princippet er, at brugerstyringen administreres lokalt.  

For at få adgang til SUP, skal man først logge på sit eget amtsnet. Med en internetbrowser logger man sig derefter på 

en amtslig SUP-database. For at få adgang til en patients data skal man krydse af på skærmbilledet, at man har 

patientens samtykke til at se informationerne. Alternativt kan man markere, at patienten er ude af stand til at give 

samtykket – fordi han for eksempel er bevidstløs – men at man ønsker adgang til data alligevel. 

 

                                                            

1 VPN = Virtual Private Network 
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Figur 16 - forskellige sikkerhedsløsninger og principper for brugerstyring 

Via sundhed.dk 

Fra maj 2005 har sundhedsprofessionelle også kunnet få adgang til SUP via sundhed.dk. Det kræver både, at man har 

en digital signatur, og at man er oprettet som SUP-bruger i sundhed.dk. På tilsvarende måde som via sundhedsdata-

nettet skal man registrere, at patienten har givet samtykke til, at man må se journaloplysningerne. 

Funktionalitet 

Efter login i SUP og markering for patientsamtykke kan man søge i patientens data. Man kan vælge at se forløb for et 

amt ad gangen, eller man kan vælge at se de seneste forløb for alle amter. Hvis man vælger et forløb fra forløbs-

oversigten, får man en oversigt over de ”hændelser”, der er registreret på patienten. Man kan slå et filter til, så kun én 

type hændelse vises – for eksempel kun diagnoser eller kun notater. Desuden kan man klikke på en enkelt hændelse 

og se de detaljerede informationer, den indeholder – for eksempel epikriseteksten i et notat.  
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Figur 17 - SUP-hændelsesoversigt. Med knapperne til venstre kan en bestemt hændelsestype udvælges 

3.5.3. Udfordringer 

SUP står over for en række udfordringer i de kommende år, når metoden skal flyttes fra et pilotstadie til et driftsmiljø. 

Udfordringerne beskrives dels i evalueringer fra Kolding og Horsens sygehuse [Vejle Amt 2003] [Vejle Amt 2002] dels i 

den foreløbige evaluering fra pilotprojektet i Århus [Skejby Sygehus 2005] dels i EPJ-Observatoriets evaluering fra 2003 

[Andersen et al. 2003] og dels i MedComs materiale bl.a. i MedComs kommende pjece til SUP-brugere. [MedCom 2005]. 

I mange tilfælde har MedCom eller amterne igangsat initiativer for at imødegå udfordringerne. 

Performance og stabilitet 

SUP-data har som udgangspunkt ligget på en enkelt databaseserver, men dette har givet problemer med performance 

samtidig med, at der har været etableret en uhensigtsmæssig backup-metode til løsningen. For at forbedre perfor-

mance bliver data i efteråret 2005 delt op på flere databaseservere. Søgninger på tværs af amterne giver en høj 

belastning på serverne, og man har derfor valgt, at tværamtslige søgninger som standard afgrænses til de nyeste 

forløb. Denne belastning vil selvsagt stige, når flere amter begynder at levere data. 

Pilotprojektet i Århus vurderer, at der er behov for at gøre systemet mere driftsstabilt. Man har oplevet at SUP-

websiderne ikke altid har været tilgængelige, og at der har været problemer med at logge på. 
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Brugerstyring 

Den lokale brugerstyring fungerer således, at kun egne brugere i amtet skal oprettes i amtets systemer. Hvis adgang 

via sundhed.dk benyttes, skal amtets certifikat-administrator1 tildele brugere SUP-rettigheder – og vedligeholde disse. 

Det er planen, at sundhedsprofessionelle ud fra deres autorisation skal kunne tilgå SUP. Det skal dog ses i 

sammenhæng med de udfordringer omkring ”sikker adgang”, der er beskrevet i afsnit 3.4. 

Amtsrådsforeningen har igangsat initiativer, som på sigt kan lette den lokale brugerstyring. Det drejer sig dels om 

indførelse af digitale certifikater, således at autentificering kan foregå på sikker måde. Dels drejer det sig om et fælles 

brugerkatalog, som bl.a. skal indeholde oplysninger om brugerens ”rolle” (for eksempel som læge), og de rettigheder 

brugeren har i de forskellige systemer. 

Funktionalitet 

Generelt oplever brugerne, at SUP er logisk opbygget og let at bruge, men at der er potentiale for visse forbedringer i 

funktionaliteten.  

Datakvaliteten i SUP er afhængig af de data, der leveres fra EPJ-systemerne. Da EPJ-systemerne kun i begrænset 

omfang leverer links mellem hændelserne, må funktionaliteten i SUP nødvendigvis blive relativt simpel. Der er for 

eksempel ikke etableret en funktionalitet i SUP, som kan forbinde ”rekvisitioner” med ”prøvesvar”. Dette betyder, at 

brugeren skal slå op under de enkelte hændelsestyper for at finde informationerne. Ved større journaler kan det derfor 

være svært at bevare overblikket. 

Inkomplette journaldata kan også forringe nytteværdien af SUP. Evalueringen i Århus nævner, at de for eksempel 

savner EKG og blodprøvesvar. For at indhente oplysningerne skal man alligevel ringe til de sygehuse, hvor patienten var 

indlagt, og få tilsendt resultaterne via telefax. Evalueringen i Vejle i 2002 nævnte ønsket om at ”blænde” de 

hændelsesknapper, hvor der ikke var data, således at man ikke skulle klikke alle hændelsestyper igennem. Ønsket har 

været gentaget i de nye pilotprojekter, og funktionen er derfor nu udviklet. 

Begrebsmæssig konsistens 

Evalueringen fra Århus og tidligere evalueringer fra Vejle har påpeget, at der kan være problemer med mapningen 

mellem EPJ-/PAS-systemerne og SUP. Klinikerne påpeger, at data i SUP ikke altid begrebsmæssigt svarer til de originale 

EPJ-data, og dette kan reducere tiltroen til systemet. MedCom understreger vigtigheden af, at man har sikret sig, at 

fortolkningen af data er korrekt, når man bruger SUP over amtsgrænser. MedCom vil derfor udarbejde beskrivelser af, 

hvilke data de forskellige leverandører lægger over i SUP, og hvordan de skal fortolkes. 

I dag findes der variationer i mapningen mellem de forskellige EPJ-/PAS-systemer og SUP. Det medfører, at brugerne 

ikke kan være sikre på, hvilke hændelsestyper data skal findes under. For eksempel kan klinkerne være usikre på, om 

det tekstbaserede røntgensvar skal findes under ”notater” eller ”procedurer”. Derfor oplever brugerne, at de skal klikke 

sig igennem mange websider for at være sikre på at finde alle relevante data.  

 

 

                                                            

1 LRA = Lokal RegistreringsAutoritet 
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Udbredelse 

SUP-projektet har tilsyneladende endnu ikke opnået en kritisk masse. Opslag i databaserne benyttes næsten udeluk-

kende af Vejle Amt til at skabe adgang til de to EPJ-systemer i amtet. Fyn, Viborg og Århus amter læser data på 

tilsammen ca. 30 journaler pr. måned (se Tabel 9). 

MedCom peger på behovet for en forstærket og koordineret indsats fra de deltagende amter, således at flere får 

etableret dataudtræk og får data stillet til rådighed for de øvrige amter. MedCom nævner også behovet for forbedret 

funktionalitet, driftsstabilitet og brugersupport [MedCom 2004]. Når MedCom etablerer nye SUP-pilotprojekter, er man 

meget opmærksom på at identificere de områder, der vil have størst nytteværdi af den tværamtslige dataudveksling – 

for dermed at give pilotprojekterne de bedste muligheder for succes. En amtslig SUP-koordinator, som har SUP-

implementeringen som hovedopgave, kan formentlig også styrke fremdriften i projekterne. 

3.5.4. Web-EPJ – en modernisering af SUP 

Amtsrådsforeningen har foreslået, at der sker en teknisk modernisering af SUP til en såkaldt web-EPJ-løsning. Ved 

denne modernisering kan amterne - udover kommunikationen mellem sygehusene – give adgang for borgere, prakti-

serende læger, speciallæger og kommunernes hjemmepleje via en web-adgang til EPJ-data.  

Løsningen indebærer, at data stilles til rådighed via sundhed.dk ved brug af digital signatur. Den nyetablerede SUP-

adgang for sundhedsprofessionelle skal forbedres, således at der skabes tættere integration mellem SUP-databaserne 

og sundhed.dk. Dermed bliver web-EPJ-løsningen identisk med den tekniske løsning, der er etableret omkring 

klinikernes adgang til Medicinprofilen. 

Som nævnt, kan regionsdannelsen give fornyet interesse for en web-EPJ-løsning. Nogle regioner får et øget behov for 

at foretage opslag på patientdata på tværs af forskellige EPJ-systemer. I forbindelse med sammenlægninger, som følge 

af kommunalreformen, vil nogle PAS- og EPJ-systemer skulle udfases. Lagringen af gamle data fra disse systemer kan 

ske i SUP-databasen og tilgås via web-EPJ-løsningen. 

Web-EPJ kan desuden kunne understøtte et voksende udvekslingsbehov på tværs af sektorer. Løsningen kan give 

praktiserende læger og speciallæger adgang til opslag i sygehusenes EPJ, og desuden kan det åbne nye muligheder for 

kommunikation med den kommunale sektor. For eksempel vil flytningen af genoptræningsområdet til kommunerne 

kræve en ny kommunikation mellem sygehusene og kommunerne. 

Ikke mindst kan web-EPJ stille journaloplysninger til rådighed for borgere med digital signatur. Da data fra LPR i 

september 2005 blev gjort tilgængelig for borgerne via sundhed.dk, medførte det stor interesse. Der var over 100.000 

opslag på én uge og bestilling af mere end 20.000 nye digitale signaturer på én uge. Det må forventes, at web-EPJ med 

betydeligt flere kliniske data end LPR vil have endnu større interesse for borgerne.  

 

OBS 34 Vurdering 

Selv om SUP ikke har opnået den ønskede udbredelse, og der stadig er uafklarede forhold vedrørende implemente-
ringen, har SUP potentiale til at få en større rolle i forbindelse med etablering af de nye regioner. Med regionsdan-
nelsen opstår nye behov for at se data mellem forskellige systemer inden for samme region samt evt. at gemme 
data i SUP-formatet i forbindelse med udfasning af EPJ- eller PAS-systemer. Med den moderniserede web-EPJ-løsning 
vil hospitalslæger, praktiserende læger, speciallæger og kommunernes hjemmepleje og borgere kunne få web-
adgang til EPJ-data via sundhed.dk ved brug af digital signatur. 
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3.6. EPJ og klinisk kvalitetsudvikling  

3.6.1. Den danske kvalitetsmodel 

I økonomiaftalen mellem regeringen og amterne/H:S for 2002 og 2003 blev der aftalt en fælles dansk kvalitetsmodel. 

Sigtet med den danske kvalitetsmodel er at fungere som et kvalitets- og akkrediteringsprojekt, der indtænker de 

eksisterende nationale kvalitetsinitiativer, herunder de landsdækkende kliniske databaser [Amtsrådsforeningen 2005c], 

Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) [DGMA 2005], Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) [NIP 2005] og de lands-

dækkende patienttilfredshedsundersøgelser. 

Formålet med den danske kvalitetsmodel [Sundhedsstyrelsen 2005b] er at fremme gode patientforløb. Der skal sikres 

en kontinuerlig kvalitetsforbedring, samtidigt med at kvaliteten bliver synlig for patienterne. Kvalitetsmodellen 

fokuserer på patientforløb på tværs af den primære og sekundære sundhedssektor samt på forløb inden for den enkelte 

institution og mellem institutioner. Der lægges vægt på aktiviteter, der påvirker: 

• patientens oplevelser  

• det kliniske resultat  

• de organisatoriske aktiviteter og strukturer, der understøtter patientforløbene 

Det danske kvalitetsmodul vil inddrage hele sundhedsvæsenet. Kvalitetsforbedringen kommer til at vedrøre alle de 

aspekter af det samlede sundhedsvæsen, der har betydning for patientens oplevelser, effektiviteten i indsatsen og det 

faktisk opnåede helbredsresultat.  

Det fælles evalueringsgrundlag er kvalitetsstandarderne, der vil blive evalueret gennem en intern og ekstern vurdering. 

Standarderne er pt. under udvikling og forventes offentliggjort i 2006. Det er besluttet, at der skal formuleres 

standarder inden for følgende områder:  

• generelle forløb  

• sygdomsspecifikke grupper  

• organisatoriske temaer  

Der sondres imellem generelle forløbsorienterede standarder og organisatoriske standarder: 

• forløbsstandarderne vedrører de generelle aktiviteter, der har direkte klinisk betydning for det enkelte 

forløb. Forløbsstandarderne er relevante for de fleste patientforløb 

• de organisatoriske standarder beskriver på udvalgte områder de forudsætninger, der skal være til stede for 

at sikre det gode patientforløb 

Standarderne forudsætter, at der udarbejdes vejledninger til implementering af de krav, der fremgår af standarderne. 

Evaluringen af standarderne skal understøttes af de indikatorer/målbare elementer, der vil blive fastlagt for hver 

standard.  

EPJ bør i nær fremtid som hovedregel være dataleverandør til disse indikatorer. Det kræver imidlertid, at der i 

konstruktionen af EPJ-systemet er taget stilling til en række konkrete forhold, se afsnit 3.6.3. 

3.6.2. Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og EPJ 

Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser blev i den første nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet 

i 1993 udset til at være de centrale it-værktøjer til klinisk kvalitetsudvikling. Det afstedkom imidlertid en række udford-
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ringer, fordi de mange forskellige ”databasemiljøer”, med få undtagelser, var for små til at udvikle og drive landsdæk-

kende kliniske kvalitetsdatabaser effektivt. Inden for de sidste tre år er der imidlertid sket en centralisering af 

organiseringen af udvikling og drift af landsdækkende kliniske databaser. Dette skyldes i høj grad et samarbejde 

imellem Sundhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningen, der er udmøntet i oprettelsen af Amtsrådsforeningens sekretariat 

for landsdækkende kliniske databaser [Amtsrådsforeningen 2005d] samt de hertil hørende tre Kompetencecentre for 

Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser: 

• Kompetencecenter Nord i Århus (KCN) 

• Kompetencecenter Syd i Odense (KCS) 

• Kompetencecenter Øst i København (KCØ) [Nationalt Kompetencecenter… 2005]  

I Tabel 10 findes en oversigt over landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser (inklusive Det Nationale Indikatorprojekt 

(NIP)), der er tilknyttet et af de tre ovenstående kompetencecentre.  
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Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for hospital Ikke-hospital LKD KCØ Andet 

Dansk Anæstesi Database (DAD) 
Anæstesier  
(alle anæstesier) 

Anæstesiologi LKD KCØ KMS 

Polyposeregistret Polypper (kolon-rektum) 
Kir. Gas. 
Med. Gas 

LKD KCØ Andet 

Akut mave-tarm-kirurgi 
Mavesår - 
blødende/perforerende 

Kir. Gas. 
Med. Gas) 

NIP KCN KMS 

Landsdækkende database for 
geriatri 

Geriatriske patienter (afd.) Geriatri LKD KCØ KMS 

Dansk hysterektomi database 
Hysterektomi 
Benigne sygdomme 

Gyn. og Obstetrik LKD KCØ LPR 

Hysteroskopibase Hysteroskopiske indgreb Gyn. og Obstetrik LKD KCØ 
Andet 
(LPR) 

*Dansk Urogynækologisk Database  Bækkenbundsinsufficiens Gyn. og Obstetrik LKD KCS TOPICA 

Dansk Gynækologisk Cancer 
Database (DGCD) 

Cancer  i ovarie, uterus m.v. 
Gyn. og Obstetrik, Patologi 
Onkologi  

LKD KCØ KMS 

Den Danske Database for Kronisk 
Hepatitis B og C (DANHEP) 

Hepatitis B & C 
Infektionsmedicin 
Hepatologi 

LKD KCØ KMS 

Hjerteinsufficiens Hjerteinsufficiens Kardiologi NIP KCØ KMS 

Landsregisteret Karbase Karkirurgi (alle patienter) Karkirurgi LKD KCØ KMS 

^Klinisk Vene Database Venekirurgi Karkirurgi LKD KCØ KMS 

Brystcancerdatabase (DBCG) Brystkræft 
Kir. Endokrinologi  
Onkologi 

LKD KCN Andet 

Dansk Hernie Database Brokoperationer (alle) Kir. Gastroent. LKD KCØ 
KMS 
(2006) 

Dansk Oesofagus, cardia og 
Ventrikelcancer (DECV) 
Cancerdatabase 

Cancer i oesofagus, cardia 
og ventrikel 

Kir. Gastroent. LKD KCN KMS 

^Dansk Galdedatabase (DGD) Galdesten Kir. Gastroent. LKD KCØ KMS 
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Dansk Kolorektal Cancer Database 
(DCCG) 

Kolorektal cancer 
Kir. Gastroent.  
Thoraxkirurgi 

LKD KCØ KMS 

Akut mave-tarm kirurgi Mavesår-perforation Kir. Gastroent. NIP KCN KMS 

^Diabetes Databasen: 
Vosendiabetes 

Diabetes (voksne) Medicinsk Endokrinologi NIP KCØ KMS 

Landsregisteret for patienter i aktiv 
behandling for kronisk nyresvigt 

Dialysebehandling 
Nyre transplantationer 

Nefrologi LKD KCS Andet 

Apopleksi Apopleksi Neurologi NIP KCN KMS 

Sclerosebehandlingsregistret Sclerose Neurologi LKD KCØ Andet 

*Diabetes fællesdatabasen: 
Diabase 

Diabetes (øjne) Oftalmologi LKD KCØ KMS 

*Den hæmatologiske fællesdatabase 
(AML) 

Leukæmi (akut) 
Onkologi/Hæmat 
Patol. Anatomi 

LKD KCØ KMS 

Den hæmatologiske fællesdatabase 
(LYFO) 

Lymfom 
Onkologi/Hæmat Pato. 
Anatomi 

LKD KCØ KMS 

^Den hæmatologiske 
fællesdatabase 

Myelomatose 
Onkologi/Hæmat Pato. 
Anatomi 

LKD KCØ KMS 

Hoftenære frakturer (NIP)1 Hoftenære frakturer Ortopædisk kirurgi NIP KCN KMS 

*Den ortopædiske fællesdatabase: 
 Dansk Hoftealloplastisk Register 

Hofteproteser Ortopædisk kirurgi LKD KCN KMS 

*Den ortopædiske fællesdatabase: 
Dansk Knæalloplastik Register 

Knæproteser Ortopædisk kirurgi LKD KCN KMS 

Den ortopædiske fællesdatabase: 
Dansk Korsbåndsrekonstruk-tions 
Register 

Korsbåndsindgreb Ortopædisk kirurgi LKD KCN KMS 

Den ortopædiske fællesdatabase: 
Dansk Register for Skulderalloplastik 

Skulderproteser Ortopædisk kirurgi LKD KCN KMS 

DIPSY Databasen  
Distrikspsykiatriske 
patienter 

Psykiatri LKD KCS 
Stand 
alone 

Skizofreni Skizofreni Psykiatri NIP KCØ KMS 

BupBase 
Børne- og 
ungdomspsykiatri 

Psykiatri (B & U) LKD KCS TOPICA 

Diabetes fællesdatabasen:  
Børne- og Ungdomsdiabetes 

Diabetes (børn) Pædiatri  LKD KCØ KMS 

Dansk Hjerteregister 
Invasiv kardiologi og 
hjertekirurgi 

Thoraxkirurgi  Kardiologi LKD KCØ Andet 

Dansk Lungecancer Register (DLCR) Lungecancer  
Thoraxkirurgi, 
Lungemedicin, Oto rhino, 
Onkologi, Patologi 

LKD KCS TOPICA 

Dansk Lungecancer Register (DLCR 
NIP) 

Lungecancer (NIP) 
Thoraxkirurgi, 
Lungemedicin, Oto rhino, 
Onkologi, Patologi 

LKD KCS TOPICA 

Dansk Transfusionsdatabase Transfusioner 
Transfusionskomité  
Klinisk immunologi 

LKD KCN Andet 

Dansk Blærecancer Register (DBCR) Blærecancer Urologi LKD KCØ 
Patobank 
Cpr-reg. 

Prosdatabasen II Prostatahypertrofi Urologi LKD KCN TOPICA 

*Under udvikling 
^Under implementering 
KMS: Klinisk Målesystem udviklet af H:S og NIP-projektet i samarbejde med TietoEnator 
TOPICA: udviklet af CSC ScandiHealth 
Stand alone-system: et databasesystem, der er specifikt udviklet til et givent sygdomsområde 

Tabel 10 - oversigt over landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser inklusive NIP-projekter 
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Af tabellen fremgår bl.a., hvilket inddateringssystem der anvendes for den enkelte landsdækkende kliniske kvalitets-

database. Det bemærkes, at de generiske kliniske kvalitetsdatabasesystemer TOPICA og KMS (Klinisk MåleSystem), 

anvendes i mere end 2/3 af tilfældene, hvilket tilsyneladende har været medvirkende til en langt mere rationel drift af 

databaserne end tidligere, hvor driften blev afviklet på mange forskellige typer databaseplatforme.  

Samtlige databaser repræsenterer vigtige resultater af et stort klinisk fagligt arbejde med hensyn til: stillingtagen og 

konsensus til kliniske proces- og resultatindikatorer samt de hertil underliggende data.  

De landsdækkende kliniske databaser udgør således et stort aktiv, som er helt nødvendigt at inddrage i den kommende 

EPJ-udvikling. Dette vil sikre, at der vil blive taget stilling til, præcis hvilke kliniske data der skal registreres, for at EPJ 

prospektivt kan levere de nødvendige data med den nødvendige datakvalitet til beregning af kliniske proces- og 

resultatindikatorer, som skal anvendes til klinisk kvalitetsudvikling i en national sammenhæng. 

3.6.3. Nødvendige sammenhænge imellem EPJ og kliniske kvalitetsdatabaser 

Som det fremgår af ovenstående Tabel 10, er der gennemført et omfattende arbejde med at udvikle, implementere og 

drive landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser inden for en lang række specialer og sygdomsområder. Perspektiverne 

i dette arbejde anses for store. Eksempelvis påpeges det i en analyse af Dansk Hysterektomi Database, at genindlæg-

gelsesfrekvensen formentligt vil kunne reduceres fra 8 % til 4 %, hvis databasens anvendes, som det er tænkt, og at 

det fornødne ledelsesmæssige fokus fra de deltagende kliniske afdelinger er til stede. Alene denne potentielle gevinst 

repræsenterer en samlet besparelse for samfundet på over 13 millioner kr., som er langt over databasens 

driftsomkostninger [Utzon et al. 2005]. På den anden side stiller driften af landsdækkende databaser store tekniske og 

organisatoriske krav, som kan medføre en dårlig datakvalitet [Olsen et al. 2005]. En grundforudsætning for høj 

datakvalitet er, at de kliniske brugere får løbende feedback om kvaliteten af deres kliniske indsats, og at dette opleves 

som relevant.  

I H:S er grundelementerne i ideologien for indikatorbaseret kvalitetsudvikling [H:S Direktionen 2003]:  

• metodegrundlaget for indikatormonitorering er baseret på statistisk proceskontrol 

• der fokuseres på forbedringsmuligheder 

• det skal være brugbart for den enkelte afdeling mhp. opnåelse af driftsforbedringer 

Realiseringen af denne ideologi indebærer bl.a., at der skal være reel mulighed for: 

• elektronisk registrering af kvalitetsdata, hvor data opstår i de kliniske processer 

• automatisk, løbende generering af elektronisk indikatorrapporter baseret på en række standardprincipper 

H:S må betegnes som et foregangssted på dette område, idet H:S gennem de sidste 5 år, som led i sit 

akkrediteringsarbejde, har igangsat implementeringen af et omfattende indikatormonitoreringsprogram. I den 

forbindelse har H:S udviklet og implementeret det såkaldte KMS:AP-system, hvor KMS er et generisk system til web-

baseret inddatering [Vingtoft et al. 2002] og AP (H:S AnalysePortalen) er et web-baseret rapporteringssystem, der bl.a. 

kan generere H:S’ kliniske indikatorrapporter automatisk [Nationalt Kompetencecenter… 2005]. Det samlede system er 

udviklet, og det databasespecifikke ETL-arbejde1 pågår. Systemet er således ved at blive udrullet i H:S og en række af 

de landsdækkende kliniske databaser, der drives af Kompetencecenter Øst med KMS som inddateringsplatform. Det 

drejer sig om 26 af de ovennævnte kliniske kvalitetsdatabaser (se Tabel 10).  

                                                            

1 ETL: ”Extract, Transform and Load” er en datalogisk mekanisme, der overfører data fra et produktionssystem (f.eks. 
EPJ) til et analysesystem, hvori man f.eks. kan beregne indikatorværdier for en enkelt afdeling eller mere aggregeret, 
hvis det ønskes.  
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En forestående udfordring bliver, at hele inddateringen (KMS, TOPICA og stand alone-systemer) med tiden skal erstattes 

af de kommende EPJ-systemer, som udvikles og implementeres i løbet af 2008. Dette er ingenlunde trivielt.. Det 

indebærer bl.a., at der kan udarbejdes en række SFI-specifikationer [Bruun-Rasmussen et al. 2005], som netop 

tilgodeser, at EPJ vil kunne honorere de nødvendige krav til dataindhold og hertil hørende validering, således som de 

valgte kliniske indikatorer foreskriver det. 

Erfaringerne fra H:S kan udmøntes i følgende principper, som må antages at gælde generelt: 

• EPJ skal kunne levere alle de kliniske data, der kommer til at indgå i den valgte indikatormonitorering, 

herunder til alle landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og til den danske kvalitetsmodel. Alternativet er 

dobbeltregistrering, hvilket ikke er holdbart i længden 

• for at EPJ kan honorere de nødvendige datakrav hertil, er det hensigtsmæssigt at udarbejde SFI-specifikation-

er med udgangspunkt i de valgte kliniske databaser med de hertil hørende indikator- og dataspecifikationer 

• at tilvejebringe en systemarkitektur, der klart adskiller produktionssystemer og analyse- og rapporterings-

systemer. Produktionssystemer tjener forskellige patientrettede formål, f.eks. EPJ- og laboratorieinforma-

tionssystemer og analyse- og rapporteringssystemer genererer (klinisk) ledelsesinformation som den 

primære målsætning (se Figur 18).  

Den samlede procedure i H:S for udarbejdelse og implementering af kliniske indikatorer i EPJ omfatter følgende 

hovedtrin: 

• sikring af, at de obligatoriske strukturerede data for de ønskede kliniske indikatorer indgår og beskrives i ar-

bejdet med sundhedsfagligt indhold i EPJ (SFI), herunder med de specifikationer, der knytter sig til registre-

ring af dataelementerne (datatype: numerisk/kategorisk, koder, tilladte værdier og grænser, advarsler/ 

låsninger, hjælpetekster, formater mv.). Desuden beskrives, om der skal ske en formel godkendelse af 

kompetent klinikere med den nødvendige organisatoriske repræsentativitet af datasættet og dets 

komplethed, førend datasættet må afsendes fra den behandlingsansvarlige enhed til den eksterne part 

(f.eks. landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, Det Nationale Indikatorprojekt, evt. den danske kvalitets-

model m.fl.) 

• sikring af, at de under ovenstående punkt definerede kliniske kvalitetsdata registreres i relevante 

skærmbilleder i den elektroniske patientjournal, som del af de behandlingsrelevante arbejdsgange, og med 

de formater, der kræves til databasen 

• ekstraktion af de for givne databaser relevante datasæt og eksport af datasættet til databaseværten 

• analyse- og rapportværktøj, der minimum leverer klinisk indikatorrapport med kontrol- og sammenlignings-

diagram mv. samt tabeller til dynamiske analyser til indberettende afdelinger, direktioner mv. Et sådant 

værktøj er nødvendigt for at tilgodese, at rapporterne fremstår ensartede, overskuelige, med brugbar 

ledelsesinformation til kvalitetsstyring, uanset hvilken databasestyregruppe, der har valgt og defineret 

indikatorerne 

I Figur 18 er illustreret, at EPJ forestår den forløbsbaserede patientregistrering med alt, hvad hertil hører. EPJ-systemet 

rummer bl.a. en række foruddefinerede inddateringsformularer, der tilgodeser nødvendige inddateringskrav til de 

kliniske databaser, som er relevante for den givne patients tilstand. Dette er et resultat af den udarbejdede SFI for EPJ-

systemet, hvorved det bliver sikret, at indikatordata er indtænkt korrekt i EPJ-patientregistreringen. Ydermere viser 

Figur 18, at data fra EPJ’ens database (”produktionsdatabasen”) overføres (baseret på regelmæssige, automatiserede 

udtræk i form af en ”ETL”-proces til et data-warehouse, i hvilken der efterfølgende foretages en række beregninger af 

f.eks. indikatordata, som herefter automatisk kan præsenteres som indikatorrapporter, der kan publiceres for den 

afdeling, indikatormonitoreringen vedrører.  
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Figur 18 - illustration af principielle komponenter til sikring af automatiseret generering af indikatorrapporter,  
genereret af data fra EPJ og evt. andre relevante produktionssystemer 

 

OBS 35 Vurdering 

De landsdækkende kliniske databaser repræsenterer et potentielt stort aktiv for EPJ-udviklingen, der vil kunne 
realiseres, ved at der udarbejdes SFI-specifikationer i relation til de fastlagte kliniske indikatorer, som efterfølgende 
vha. disse SFI-specifikationer kan inkorporeres i forskellige EPJ-systemer på en ensartet måde, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt og ønsket lokalt og regionalt. 

 

OBS 36 Anbefaling 

Sygehusejere bør individuelt være eneansvarlige for produktion og behandling af kvalitetsdata til intern kvalitets-
udvikling. Men der bør på den anden side gøres målrettede tiltag til, at de forskellige EPJ-systemer udformes såled-
es, at de i videst mulige omfang kan levere kvalitetsdata, der opfylder de kommende nationale form- og valide-
ringskrav, som den danske kvalitetsmodel kommer til at udstikke, således at data kan aggregeres på nationalt 
niveau, når dette ønskes. Det anbefales derfor, at der udarbejdes de nødvendige SFI-baserede specifikationer til 
sikring af dette. 
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3.7. GEPJ og SUNDTERM  
En begrebsmodel og en sundhedsterminologi er – sammen med det sundhedsfaglige indhold – nødvendige komponent-

er i en EPJ, som kan udveksle og genbruge data. Der findes en længere beskrivelse af disse komponenter i EPJ-

Observatoriets Statusrapport i 2004 [Nøhr et al. 2004]. Dette afsnit er derfor primært en status på arbejdet med den 

procesorienterede begrebsmodel, GEPJ, og SUNDTERM-projektet vedrørende en ny dansk sundhedsterminologi.  

3.7.1. GEPJ 

Udvikling af GEPJ 

Den aktuelle version af GEPJ er version 2.2, som kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside [Sundhedsstyrelsen 

2005c]. Den omfatter en række beskrivelser og teknisk dokumentation, bl.a. UML-diagrammer og XML-skemaer. 

De første versioner af GEPJ udkom i 2000. Version 0.2 blev udarbejdet på baggrund af høringssvar til version 0.1 (se 

Figur 19). A-B-E-projektet var det første spæde forsøg på at udveksle data mellem journalsystemer. GEPJ version 1.0 var 

en større revision, hvor GEPJ-procesmodellen blev præsenteret. Den var med obligatoriske links mellem diagnose, 

intervention og resultat, men det var primært diagnose- og planlægningsdelen, der var specificeret. I 2003 og 2004 

blev der publiceret en række opdateringer af GEPJ version 1.0. Disse var baseret på en række workshops med 

leverandører og amtsrepræsentanter samt flere projekter, som testede forskellige dele af GEPJ.  
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Figur 19 - tidslinje for udvikling af GEPJ-versionerne. Version 0.1 udkom i april 2000, og version 2.2 blev godkendt af  
EPJ-styregruppen i august 2005. På figuren vises også den tidsmæssige placering af en række projekter,  

som har testet GEPJ i forskellige sammenhænge 

Erfaringerne blev konsolideret i version 2.0, som udkom i marts 2004. Denne version byggede på den samme logiske 

kerne som 1.0, men modellen var mere udbygget og detaljeret. Desuden blev behovet for en ny terminologi introdu-

ceret. Endvidere blev der introduceret ideer om en serviceorienteret arkitektur som en teknisk forudsætning for GEPJ. 

GEPKA-projektet var en større klinisk afprøvning, som er omtalt i EPJ-Observatoriets statusrapport i 2004 [Nøhr et al. 

2004]. GEPKA var med til at give input til version 2.1, som blev publiceret i slutningen af 2004. Denne version blev 

desuden tilpasset obligatoriske indberetninger til LPR [Sundhedsstyrelsen 2005d]. 
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Behov for bred høring 

Efter GEPKA-projekterne var der en række erfaringer både fra leverandører og amter med at benytte GEPJ i EPJ-

implementeringen. Der var derfor behov for en bred høring, inden modellen blev låst fast. Af høringsmaterialet fremgik 

det, at GEPJ-dokumentationen var kompleks, og at flere definitioner og begreber i GEPJ var uklare. 

Der blev påpeget, at GEPJ stillede store krav til EPJ-udviklingen, for eksempel at store dele af dokumentationen skulle 

repræsenteres ved diagnosehierarkier og tilstandshierarkier. Det var obligatorisk at dokumentere sammenhængen 

mellem begrundelser for diagnoser, diagnoser, interventioner og resultater, og selv ved oprettelse af banale interven-

tioner skulle der operettes nye forløbsdiagnoser.. Desuden skulle der indtastes andre obligatoriske oplysninger, både 

ved patientregistreringen og indberetninger til LPR. Leverandørerne var ikke i stand til på dette tidspunkt at skabe 

brugergrænseflader, der både kunne opfylde disse krav og samtidig fungere hensigtsmæssigt i den kliniske hverdag. 

Som noget nyt, blev interventionsresultater i version 2.1 repræsenteret som arketyper. Flere amter støttede denne 

udvikling, men fremhævede behovet for, at disse arketyper blev gjort nationale. Forekomst af lokale arketype-

definitioner ville vanskeliggøre udveksling og sammenstilling af data på tværs af systemer.  

Høringsmaterialet pegede på behovet for en bedre beskrivelse af sammenhængen mellem GEPJ og den kommende 

danske sundhedsterminologi. Desuden var der et ønske om, at GEPJ blev stabiliseret i en periode, således at man kunne 

opnå erfaringer med brug af modellen.  

I version 2.2 søgte Sundhedsstyrelsen at indarbejde ændringsforslag fra høringen, herunder at reducere noget af 

kompleksiteten og at forenkle nogle af kravene til sammenhæng mellem dataelementerne. 

Imidlertid var det kun dele af ændringsforslagene, der umiddelbart og inden for en kort tidsfrist kunne indarbejdes i 

GEPJ-version 2.2. De udestående punkter skal derfor afklares i forbindelse med kommende versioner, bl.a. på baggrund 

af de praktiske erfaringer der opnås med GEPJ. For at sikre den nødvendige koordinering mellem parterne i forbindelse 

med kommende versioner af GEPJ, har den nationale EPJ-styregruppe foreslået, at der nedsættes en GEPJ-koordinations-

gruppe, GEPKO. Koordinationsgruppen bliver sammensat af repræsentanter fra de centrale og decentrale sundheds-

myndigheder samt fra leverandørerne. GEPKO skal overveje økonomiske, organisatoriske, tekniske og kliniske 

konsekvenser af foreslåede ændringer eller udvidelser af GEPJ. GEPKO skal bl.a. tage hensyn til behovet for sundheds-

terminologi og sundhedsfagligt indhold i sit arbejde. 

GEPJ-version 2.2 blev godkendt i den nationale EPJ-styregruppe den 17. august 2005. Det blev desuden aftalt, at GEPJ 

dermed fastfryses, indtil man beslutter noget andet i EPJ-styregruppen. Det betyder endvidere, at de amter, der går i 

udbud efter denne dato, skal gøre det på baggrund af GEPJ-version 2.2. 

GEPJ version 2.2 

Version 2.2 udbygger mulighederne for, at EPJ-systemer skal kunne foretage automatisk indberetning til LPR og andre 

nationale registre. Desuden præciseres behovet for en sundhedsterminologi. Principperne for GEPJ version 2.2 er dog 

uændrede i forhold til tidligere versioner, idet modellen søger at afspejle den kliniske proces (se Figur 20) 

[Sundhedsstyrelsen 2005e]: 

• på baggrund af udvalgte informationer identificeres patientens hovedproblem(er) 

• der opstilles en plan for, hvilke interventioner der skal gennemføres 

• evt. beskrives målet for den sundhedsfaglige indsats 

• resultaterne sammenholdes med målet og andre informationer og danner grundlag for nye overvejelser 
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Figur 20 - de grundlæggende informationstyper og sammenhængen mellem dem. De kraftige pile illustrerer de  
sammenhænge, der er obligatoriske at dokumentere (dog er ”fokuserede oplysninger” ikke vist) 

Som nævnt, er der en række sammenhænge mellem dataelementer, som er obligatoriske at registrere. Dette krav er 

medtaget, for at EPJ skal kunne opfylde bekendtgørelsen om lægers journalføring [Bekendtgørelse… 2003], og for at 

EPJ automatisk kan indberette oplysninger til FLPR. Følgende er obligatorisk: 

• interventioner skal begrundes (se dog nedenfor) 

• det skal fremgå, hvilke resultater der stammer fra hvilke interventioner 

• de oplysninger, som begrunder diagnosen/problemet, skal identificeres (de såkaldte ”fokuserede oplys-

ninger”; ikke vist på Figur 20) 

Med GEPJ 2.2 er der sket en forenkling med hensyn til registrering af indikationer, dvs. hvordan interventioner skal 

begrundes. Det er nu muligt at knytte interventioner direkte til en patientkontakt. Det betyder, at rutinemæssige 

aktiviteter som blodtryksmåling, temperaturmåling etc. ikke behøver at knyttes direkte til en diagnose/problem i hvert 

enkelt tilfælde. Til andre aktiviteter skal der registreres en indikation som sædvanlig. 

Desuden er der kommet en forenkling i registreringen af hvilken organisatorisk enhed, der har ansvar for patienten 

under et forløb og under en indlæggelse. 

GEPJ bygger på anvendelse af strukturerede data. I de seneste versioner af GEPJ er dette præciseret til, at en ny 

sundhedsterminologi er en forudsætning for implementeringen af GEPJ. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at ICD10 og de 

øvrige SKS-klassifikationer ikke er tilstrækkelige, og har derfor igangsat udviklingen af en ny dansk sundhedster-

minologi baseret på SNOMED CT - i det såkaldte SUNDTERM-projekt. Amterne har påpeget, at indførelsen af en ny sund-

hedsterminologi bliver en omfattende opgave, og at der kan være behov for en vurdering af de samlede konsekvenser 

et SUNDTERM-projektet. 

 

OBS 37 Vurdering 

Der er bred støtte til GEPJ fra amternes side, og den seneste version er fastfrosset med henblik på at kunne bruges i 
udbudssammenhæng. Der er fortsat er række udfordringer, når GEPJ skal implementeres, bl.a. at udvikle nye bruger-
flader som giver klinisk accept og samtidigt kan håndtere de obligatoriske sammenhænge mellem de informationer, 
som skal registreres. Desuden er det uafklaret, hvordan systemerne skal håndtere den nye sundhedsterminologi. 
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3.7.2. SUNDTERM-projektet 

Behovet for en sundhedsterminolog 

GEPJ bygger på, at man skal benytte strukturerede data, fordi dette er en forudsætning for, at man kan genbruge data i 

klinikken og på tværs af faggrænser. Strukturering er også nødvendig for at kunne bygge beslutningsstøtte og proces-

støtte ind i EPJ-systemerne. En systematisk klinisk dokumentation med strukturerede data er endvidere en forud-

sætning for at kunne genbruge data til kvalitetssikring, forskning, planlægning og drift af sundhedsvæsenet. Et robust 

terminologisystem er derfor nødvendigt for at opfylde nogle af it-strategiens målsætninger. EPJ-Observatoriets 

Statusrapport 2004 indeholder en beskrivelse af centrale krav til en terminologi [Nøhr et al. 2004]. 

Sundhedsstyrelsen har analyseret Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem (SKS) og fundet, at SKS’s struktur og indhold 

ikke opfylder kravene til en fuldt dækkende sundhedsterminologi. Sundhedsstyrelsen har vurderet nationale og 

internationale klassifikationer og fundet den amerikanske/britiske klassifikation SNOMED CT velegnet som grundlag for 

udvikling af en dansk sundhedsterminologi.  

Derfor har den nationale EPJ-styregruppe besluttet at igangsætte SUNDTERM-projektet, som skal ”tilvejebringe og 

afprøve en dansk sundhedsterminologi, der kan dække klinikernes dokumentationsbehov i en struktureret GEPJ-baseret 

patientjournal, og som kan tilbyde en sammenhængende sundhedsterminologi af såvel generel som mere specifik 

karakter” [Sundhedsstyrelsen 2005f].  

Undervejs vil projektet inddrage krav fra de forskellige interessenter og opsamle erfaringer vedrørende oversættelse af 

SNOMED CT. For at kvalitetssikre oversættelsen og for at verificere nødvendige udvidelser og tilpasninger af SNOMED CT, 

etableres et samarbejde med kliniske testenheder fra forskellige amter. 

Målet er, at den danske sundhedsterminologi sammen med GEPJ skal fremstå som vigtige grundpiller i system-

grundlaget for GEPJ-baserede elektroniske patientjournaler. 

Projektstatus 

At udvikle og afprøve en dækkende, sammenhængende og detaljeret dansk sundhedsterminologi er et stort projekt, 

som skal løses i samarbejde med sygehusejerne og de faglige miljøer. SUNDTERM-projektet er opdelt i tre faser for at 

sikre den fornødne styring og koordinering. Det forventes, at projektet kan gennemføres inden for en tidsramme på 2-

2½ år.  

Projektets faser er følgende: 

• fase 1: Etablering af grundlaget for en dansk sundhedsterminologi indeholdende de basistermer, som skal 

anvendes generelt i journaldokumentationen 

• fase 2: Udvidelse af sundhedsterminologien med specialespecifikke termer og synonymer samt gennem-

førelse af klinisk validering 

• fase 3: Godkendelse i det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet (NBS) af basistermer og speciale-

specifikke termer 

Den første fase, med oversættelse af udvalgte termer, er igangsat. Der er udviklet et web-baseret system, som kan 

bruges til at navigere i termerne, som er i SNOMED CT, og dokumentere oversættelsen samt til versionsstyring og 

kvalitetssikring af de oversatte termer. Der er etableret et samarbejde med et oversættelsesbureau, som i første 

omgang skal oversætte 60.000 begreber. Sundhedsstyrelsen forventer, at den danske oversættelse skal bruge ca. to 

tredjedele af de over 350.000 begreber, som findes i SNOMED CT. 
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Ved afslutningen af projektets fase 1 – i foråret 2006 – skal sundhedsterminologien demonstrere: 

• at sundhedsterminologien er kompatibel med GEPJ-datastruktur 

• en konsistent og sammenhængende terminologi, som i sin bredde kan honorere klinikernes mest basale 

dokumentationsbehov 

Fase 2 gennemføres bl.a. ved, at 4-5 kliniske testenheder udvælger de patientforløb, som skal dækkes af termino-

logien. Testenhederne deltager i udvælgelsen af begreber og synonymer, kvalitetssikring af oversatte begreber, klinisk 

afprøvning og evaluering af de opnåede resultater. 

Det har oprindeligt været tanken, at fase 2 kunne forløbe parallelt med fase 1. Imidlertid afventes afklaring om 

finansieringen af de efterfølgende faser. 

En af de store udfordringer ved brug af omfattende terminologier som SNOMED CT er at gøre det let for klinikerne at 

finde den term, der bedst muligt dækker det, de ønsker at udtrykke. En af metoderne er at gruppere termer i såkaldte 

”sub-sets”, som er tilpasset den situation, som brugeren aktuelt arbejder med.  

En væsentlig opgave for de kliniske testenheder bliver derfor at udvælge termer til ”sub-sets” og knytte disse op mod 

hændelser i de udvalgte patientforløb. Et ”sub-set” kan bruges i EPJ, således at en kliniker, der skal dokumentere en 

operation på en patient med diagnosen ”akut blindtarmsbetændelse”, i første omgang får tilbudt listen over forskellige 

typer af operationer på blindtarmen. 

SNOMED CT indeholder endvidere relationer mellem termerne, som kan bruges til at hjælpe brugeren med at navigere i 

terminologien. For at dette skal fungere, kræver det imidlertid en videreudvikling af brugergrænsefladerne i EPJ, så 

systemerne kan understøtte klinikeren på en intelligent måde. 

 

OBS 38 Vurdering 

Strukturering af EPJ-information med henblik på klinisk brug og genbrug af data stiller store krav til klassifikations-
systemerne. En dansk terminologi baseret på SNOMED CT ser umiddelbart ud til at kunne tilfredsstille kravene til en 
dækkende, sammenhængende og detaljeret terminologi for brug i EPJ.  

 

OBS 39 Anbefaling 

Finansieringen af de sidste faser af SUNDTERM bør afklares snarest, evt. på grundlag af en analyse af konsekvens-
erne ved at overgå til en ny dansk sundhedsterminologi.  
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4. Kommunalreformen 

4.1. De nye regioner og EPJ 
Som en følge af regeringens aftale med Dansk Folkeparti i juni 2004 om gennemførelsen af en reform af struktur og 

opgavefordelingen i det offentlige, erstattes Danmarks 13 amter, den 1. januar 2007, med 5 nye regioner. Samtidig 

reduceres landets kommuner, og i juni 2005 vedtog folketinget den kommunale inddelingslov, som indeholder 98 

kommuner, hvoraf 65 er nye. 

 

 

Figur 21 - navne på kommunerne i det nye kommunale danmarkskort (kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet) 
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Danmark bliver inddelt i følgende regioner [Danmarks regioner 2005]: 

• Region Nordjylland, dækker det nuværende Nordjyllands Amt samt de dele af Viborg Amt, der ligger nord for 

Limfjorden, herunder øen Mors. Regionen får central forvaltning i Ålborg 

• Region Midtjylland, dækker de nuværende Ringkjøbing og Århus amter (minus en del af Mariager 

Kommune), samt den sydøstlige del af Viborg Amt og de nuværende kommuner Brædstrup, Gedved, 

Hedensted, Horsens, Juelsminde, Nørre Snede og Tørring-Uldum i Vejle Amt. Regionen får central forvaltning i 

Viborg 

• Region Syddanmark, dækker de nuværende Fyns, Ribe og Sønderjyllands amter, samt de nuværende kom-

muner Børkop, Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle i det nuværende Vejle 

Amt 

• Region Hovedstaden, dækker de nuværende Københavns og Frederiksborg amter, Københavns og 

Frederiksberg kommuner, samt Bornholms Regionskommune. Regionen får central forvaltning i Hillerød 

• Region Sjælland, dækker de nuværende Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter. Regionen får central 

forvaltning i Sorø 

4.1.1. Politiske målsætninger 

Folketinget vedtog lige før sommerferien 2005 lovpakken i forbindelse med opgave- og strukturreformen, som 

beskriver en række love bl.a. for sundhedsområdet, som får betydning for de nye regioner og de mange kommune-

sammenlægninger. Den samlede lovpakke kan ses på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside www.im.dk. 

Sundhedsområdet i regionerne 

Reformer på sundhedsområdet har fra starten været en af regeringens centrale målsætninger. Regeringen ønsker 

offentlige sygehuse i verdensklasse [Regeringen 2004], hvor alle borgere, uanset pengepung, kan få behandling af 

ensartet og høj kvalitet uden unødig ventetid. En kræftpatient skal fx kunne være sikker på at få den bedst tænkelige 

behandling og de bedste overlevelsesmuligheder, uanset hvor vedkommende bor. Regeringen vil samtidig gøre op 

med manglen på sammenhæng i patientforløbene og den varierende kvalitet og effektivitet. Borgerne skal opleve en 

højere kvalitet og en bedre sammenhæng i patientforløbene, når de har brug for sundhedsvæsenets tilbud. 

Færdigbehandlede ældre skal fx ikke fastholdes på sygehusene, blot fordi kommunerne ikke har tilbud til dem lokalt. 

Den praktiserende læge skal fortsat være patientens personlige hovedindgang til sundhedsvæsenet. En lægefaglig 

visitation sikrer, at patienternes sundhedsfaglige behov hele tiden prioriteres først. Men kommunerne skal – og får nu 

en økonomisk tilskyndelse til at – sikre, at der er et lokalt plejetilbud til fx en ældre, dehydreret borger, der ikke har 

behov for at blive indlagt på sygehus. 

Når amterne nedlægges, overtager fem sundhedsregioner ansvaret for sygehuse og sundhed. Regionerne får ansvaret 

for sundhedsvæsenet og dermed ansvaret for sygehusene, praktiserende læger, speciallæger og tandlæger samt 

medicin og øvrig sygesikring. Etableringen af de fem regioner skal kombineres med en stærk landsdækkende koordine-

ring, der sikrer den nødvendige samling af de mest specialiserede funktioner til gavn for patienter med sjældne 

sygdomme, men også for fx kræft- og hjertepatienter. Sygehusene skal leve op til ensartede kvalitetsstandarder. 

Servicedeklarationer skal skabe fuld åbenhed om sygehusafdelingernes kvalitet, tilbud og faciliteter. 
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Sundhedsområdet i kommunerne 

Med strukturreformen overtager kommunerne ansvaret for varetagelse af væsentlige sundhedsopgaver. Det drejer sig 

om genoptræning efter indlæggelse, forebyggelse og sundhedsfremme, en del af den specialiserede tandpleje samt 

behandling af alkohol og stofmisbrug. 

Der nedsættes regionale samarbejdsudvalg mellem region og kommuner i regionen med henblik på at indgå sundheds-

aftaler om de områder, der går på tværs. 

De nye kommuner står således over for en strategisk opgave af dimensioner, når de skal planlægge, hvordan 

ressourcerne bedst kan anvendes. Opgaven bliver at skabe et overblik over det faktiske og forventede forbrug samt at 

udvikle en strategisk og integreret sundhedsplan for sundhedsområdet. 

4.1.2. Udfordringen for EPJ-området 

Den kommende regionsdannelse bliver en udfordring for sundhedsområdet i Danmark. På det administrative niveau 

skal der opbygges nye ledelsesmæssige og administrative strukturer, som sikrer, at udviklingen af regionens fremtidige 

sygehusvæsen udnytter mulighederne for et tættere og forbedret samarbejde mellem regionen og kommunerne. 

Der er mange områder, som skal fastlægges og defineres, hvilket kan ske ved udarbejdelse af nye strategier for 

området. Et af de områder, som er vigtige at få fastlagt, er, hvordan EPJ-løsningen i de kommende regioner skal udfor-

mes. Stort set alle landets sygehusejere har i de sidste 2-3 år øget investeringerne i EPJ markant, bl.a. for at i møde-

komme kravet om, at EPJ skal være indført på alle landets sygehuse inden udgangen af 2005.  

 

OBS 40 Vurdering 

Den samlede investering i EPJ på de danske sygehuse er af en størrelse, som aldrig før er set anvendt til it-området 
på de danske sygehuse. Investeringerne i EPJ sker decentralt af de enkelte amter og på de tilhørende sygehuse, og 
selv om der ikke findes et konsolideret budget for den samlede investering (programmel, hardware, uddannelse, 
implementering mv.) på nationalt niveau, vurderer EPJ-Observatoriet, at der i årene 2003-2007 investeres adskillige 
milliarder. 

I flere af de nye regioner er det vigtigt, at der gennemføres en afbalanceret proces for at sikre bæredygtige og 

fremtidssikrede EPJ-løsninger i de nye regioner. Desuden skal der i denne proces tages hensyn til i videst muligt 

omfang at bevare og drage nytte af de investeringer, som allerede er foretaget.  

I øjeblikket er de enkelte amter i fuld gang med at udvikle og implementere EPJ-løsninger. Løsningerne er i de fleste 

tilfælde beskrevet og igangsat, før strukturreformen blev gennemført, og flere af de nye regioner vil derfor som 

udgangspunkt have EPJ-løsninger, som er forskellige fra og leveret af flere leverandører. Den største udfordring på 

sundheds-it-området i de nye regioner vil derfor være at lægge sig fast på en EPJ-løsning for regionen. EPJ er naturligvis 

ikke dækkende for alle it-løsninger på sygehusene, så med til opgaven hører naturligvis en samlet løsning for den 

samlede anvendelse af it-systemer på sygehusene. 

I arbejdet med at beslutte en løsning er der en række centrale spørgsmål, som skal besvares: 

• hvilke systemer findes der, og er de velfungerende? 

• kan man i en region have flere forskellige it-systemer af samme type? 

• hvordan sikrer man, at de forskellige it-systemer kan udveksle data? 

• hvilke data skal der skabes adgang til lokalt, regionalt og nationalt? 

• hvordan bevarer man de investeringer, som allerede er foretaget? 
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• hvordan sikrer man, at den eksisterende viden kan udnyttes effektivt? 

• har man i dag løsninger og systemer, som der kan bygges videre på, og hvilke skal fases ud? 

Kravet til den samlede løsning er, at klinikerne får EPJ-systemer, som er sammenhængende, og som understøtter den 

daglige arbejdsgang. Dette krav er ikke nyt og er ikke særlig præcist formuleret, men danske og internationale erfaring-

er fra de sidste 10-15 år viser, at kravet ikke er let at realisere.  

De 2 væsentligste problemer er: 

• brugervenligheden: Det er svært at udvikle gode og brugervenlige EPJ-systemer, som kan anvendes bredt på 

sygehusene, og der findes ikke mange steder i Danmark og internationalt, hvor EPJ er implementeret i stor 

skala og accepteret bredt af alle faggrupper og specialer 

• integration: En vigtig forudsætning for en effektiv understøttelse af patientbehandlingen er, at der sikres 

adgang til data, som er registreret i andre systemer. Det betyder, at data, som er registreret i et EPJ-system, 

skal kunne gøres tilgængelig for et andet EPJ-system. Desuden skal der etableres adgang til data i de mange 

andre servicesystemer (laboratorium, røntgen, apotek, mfl.), som leverer data til patientbehandlingen 

Ud over at regionerne i fremtiden skal sikre sammenhængende løsninger for EPJ-systemerne, skal der også etableres 

løsninger, som sikrer, at data kan understøtte sammenhængende patientforløb mellem regionen og kommunerne. 
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Opgaven med at fastlægge en løsning for sygehus-it-området i de nye regioner er en stor udfordring. Opgaven med 
at beskrive og realisere en samlet regional løsning er en stor opgave, og gennemførelsen af den vil være en 
væsentlig faktor for, hvornår regionerne har velfungerende EPJ-systemer i drift, som understøtter de politiske 
målsætninger. 

4.1.3. Kortlægning af EPJ i de nye regioner 

EPJ-Observatoriet har siden 1998 fulgt EPJ- udviklingen på de danske sygehuse. Siden 1999 har der været sendt spørge-

skemaer ud til samtlige sygehusejere med det formål at kortlægge EPJ-udbredelsen i det danske sygehusvæsen. 

Spørgeskemaerne indeholder en række supplerende spørgsmål om EPJ-installationerne, herunder spørgsmål om, hvilke 

systemer og hvilke leverandører de enkelte sygehusejere benytter. Oplysningerne er for hvert amt beskrevet i kap. 6.  

EPJ-Observatoriet har anvendt de indsamlede oplysninger til at skabe en oversigt over hvilke EPJ-systemer og 

leverandører, der vil eksistere i de nye regioner den 1. januar 2007. Oversigten er vist på Tabel 11. 

Tabel 11 viser, hvilke leverandører der i 2005 har leveret eller indgået kontrakt med de enkelte amter/sygehusejere 

om at levere et EPJ-system eller moduler til et EPJ-system. Der skal gøres opmærksom på, at oversigten ikke viser 

oplysninger om udbredelsesgraden af de enkelte systemer/moduler, i hvilken grad de enkelte systemer er 1.- eller 2.-

grads-systemer, samt i hvilket omfang funktionaliteten støtter den kliniske arbejdsgang. Oversigten kan derfor kun 

bruges som retningsgivende for, i hvilke af de nye regioner der ligger opgaver med at harmonisere EPJ-løsningen. 

Som tidligere nævnt, kan man ikke nøjes med at se isoleret på EPJ-løsningen, men der bør udarbejdes detaljerede 

analyser for alle sundheds-it-systemerne, som findes i de nye regioner. 
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Leverandører, EPJ systemer og moduler 
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Nordjylland Nordjylland         x        x 

  Viborg (del af) x x                

Midtjylland Ringkjøbing       x x          

  Århus    x x x       x     

  Viborg (del af) x x                

  Vejle (del af)         x   x      

Syddanmark Fyn   x               

  Ribe       x x          

  Sønderjylland    x x             

  Vejle (del af)         x   x      

Hovedstaden H:S        x      x x x  

  Kbh. amt        x      x x x  

  Frederiksborg        x    x  x    

  Bornholm        x      x    

Sjælland Roskilde          x x       

  Storstrøm          x x       

  Vestsjælland          x x       

Tabel 11 - EPJ-systemer og -leverandører i de nye regioner 
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Region Nordjylland 

Region Nordjylland dækker det nuværende Nordjyllands Amt samt de dele af Viborg Amt, der ligger nord for 

Limfjorden, herunder øen Mors. Viborg Amt har ca. 800 sygehussenge, og heraf er ca. 25 % af sengene geografisk 

placeret i den del, der ligger nord for Limfjorden. Som bekendt har Viborg Amt fuld dækning af EPJ, og region Nord-

jylland står dermed over for opgaven med at skulle analysere samspillet mellem det EPJ-system, som i dag anvendes i 

Viborg Amt, og den løsning, som er under implementering i Nordjyllands amt. 

EPJ-Observatoriet vurderer, at region Nordjylland står over for en rimelig overkommelig opgave med at harmonisere EPJ 

i den ny region. 

Region Midtjylland 

I region Midtjylland vil der være EPJ-systemer/-moduler fra mange leverandører: 

• Viborg Amt bidrager med VA-EPJ og VA-GEPJ fra WM-data 

• Ringkjøbing Amt bidrager med notatmodulet fra ACURE 

• Århus Amt bidrager med moduler til medicinering, rekvisition & svar, PAS og klinisk proces fra Systematic 

samt et bookingmodul fra Capgemini 

• Vejle Amt bidrager med EPJ-systemet IPJ fra IBM samt OPUS EPJ fra CSC Scandihealth 

EPJ-systemerne i Viborg og Vejle amter har været i rutinedrift i flere år, medens EPJ-systemerne i Århus og Ringkjøbing 

amter er under udvikling og/eller implementering. EPJ-Observatoriet vurderer, at Region Midtjylland står over for en 

relativt kompliceret opgave med at harmonisere EPJ i den nye region.  

Region Syddanmark 

I region Syddanmark vil der være EPJ-systemer/-moduler fra mange leverandører: 

• Fyns Amt bidrager med EPJ-systemet Cosmic fra WM-data 

• Sønderjyllands Amt bidrager med moduler til medicinering, rekvisition & svar og klinisk proces fra Systematic 

• Ribe Amt bidrager med notatmodulet fra ACURE 

• Vejle Amt bidrager med EPJ-systemet IPJ fra IBM samt OPUS EPJ fra CSC Scandihealth 

EPJ-systemerne i Vejle Amt har været i rutinedrift i flere år, medens EPJ-systemerne i Fyns Amt, Sønderjyllands Amt og 

Ribe Amt er under udvikling og/eller implementering. EPJ-Observatoriet vurderer, at region Syddanmark står over for 

en relativt kompliceret opgave med at harmonisere EPJ i den ny region. 

Region Hovedstaden 

I region Hovedstaden er der allerede indgået et samarbejde mellem H:S, Københavns Amt, Frederiksborg Amt og 

Bornholms Amt om udvikling og implementering af et fælles EPJ-system.  

EPJ-Observatoriet vurderer derfor, at regionen ikke har en stor opgave med at harmonisere EPJ-løsningen, men skal 

naturligvis gennem arbejdet med at finde en samlet løsning for alle de øvrige sundheds-it-systemer. 
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Region Sjælland 

I region Sjælland er de systemer, som er implementeret og planlagt, alle leveret af CSC Scandihealth.  

EPJ-Observatoriet vurderer derfor, at regionen ikke har en stor opgave med at harmonisere EPJ-løsningen, men skal 

naturligvis gennem arbejdet med at finde en samlet løsning for alle de øvrige sundheds-it-systemer. 

 

OBS 42 Vurdering 

EPJ-Observatoriet vurderer, at region Midtjylland og region Syddanmark står over for en relativt kompliceret opgave 
med at harmonisere EPJ i de nye regioner. 
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5. EPJ i Skandinavien 

5.1. EPJ i Norge 
Det norske sundhedsvæsen er i al væsentlighed offentligt finansieret som det danske. I 2002 omdannede man 

amtsstrukturen i Norge og overgik til en regional struktur med fem regioner. Regionerne er selvstændige virksomheder, 

såkaldte ”helseforetag”. 

Hovedtrækkene for EPJ-udbredelsen i Norge er: 

• EPJ er meget udbredt på hospitalerne i Norge, sengedækningen er over 90%. Dog bruges en stor del af de 

implementerede funktioner ikke af det kliniske personale [KVALIS 2002] 

• markedet præges af tre systemer: DocuLive EPR (Siemens Medical Solutions), Infomedix (TietoEnator) og 

DIPS (DIPS ASA) 

• Elektronisk kommunikation mellem EPJ-systemer i hospitalssektoren er meget begrænset 

• elektronisk kommunikation fra hospitaler (PAS, laboratorier) til primærsektor er udbredt. Der benyttes 

primært XML-meddelelser 

• Norge har lang tradition for udarbejdelse af it-strategier for sundhedsvæsenet 

• man har udviklet en fælles arkitektur for EPJ og planlægger at igangsætte et terminologiprojekt i 2006 

5.1.1. EPJ-systemer og -udbredelse 

Leverandører og systemer 

Hovedleverandørerne af EPJ-systemer til hospitaler i Norge er: 

• DocuLive EPR (leveret af Siemens Medical Solutions) 

• DIPS (leveret af DIPS ASA) 

• Infomedix (leveret af TietoEnator) 

DocuLive EPR  

Systemet er dokumentorienteret, således at det giver mulighed for at arbejde med strukturerede data og tekst i 

dokumenter og skemaer, som ligner de papirbaserede versioner. DocuLive EPR har ikke eget patientadministrativt 

modul (PAS), men har interface til tredjepartssystem. Kernen i DocuLive EPR benyttes også i CSC Scandihealth’s EPJ-

implementeringer i Danmark. 

DIPS 

Systemet bygger på struktureret information, som brugerne kan definere skærmbilleder og rapporter ud fra. Systemet 

indeholder også funktioner til sygeplejedokumentation. DIPS er rettet mod somatiske og psykiatriske sygehus og har 

specielle løsninger til billeddiagnostik og laboratorier. 
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Infomedix 

Systemet er modulbaseret med moduler for behandling, pleje, kommunikation etc. Infomedix indeholder også et PAS-

modul. TietoEnator udvikler også specialistsystemer og et laboratoriesystem. 

Udbredelse på hospitaler og sengedækning 

Den sidste større undersøgelse om EPJ-udbredelsen i Norge er fra 2002 og blev foretaget som en del af KVALIS-

projektet [KVALIS 2002], et forskningsprojekt, som løb fra 1999 til 2003. Nogle hovedtal fra denne er gengivet 

nedenfor. Tallene skal imidlertid tages med forbehold, idet regionaliseringsprocessen i Norge har medført, at 

markedsandele har flyttet sig mellem regionerne, efter at undersøgelsen blev lavet. Imidlertid er det sandsynligt, at 

den totale dækning ikke er ændret væsentligt. 

I store træk er man i gang med at implementere EPJ i de fem regioner efter følgende principper: 

• Helse Nord installerer DIPS i hele regionen 

• Helse Midt installerer DocuLive EPR 

• Helse Vest og Syd foretager en gradvis migrering til Infomedix. DIPS, som har været meget brugt i Sydnorge, 

udgår over en periode 

• Helse Øst overgår i princippet til DIPS. Imidlertid fortsætter man med Infomedix i et område nord for Oslo 

(Helse Indland) og på Ullevål universitetssygehus i Oslo 

Som nævnt, er fordelingen mellem systemerne formentlig ændret siden KVALIS-opgørelsen – se Figur 22. Imidlertid er 

det værd at bemærke, at allerede i denne opgørelse fra 2002, havde 96 % af sygehusene en EPJ-licens, og 

sengedækningen blev opgjort til 80 %.  

Fordeling av somatiske sykehus og sykehussenger tilknyttet EPJ, 2002

80 %10490 av 13097Implementering*

94 %12332 av 13097Antall senger i sykehus med EPJ-lisens

96 %67 av 70Antall sykehus med EPJ-lisens

* Anslagsvis antall senger i avdelinger hvor det er installert EPJ pr. 30.8.2002. Hovedsaklig er brukerne p.t. leger. 
Tallene er basert på grunndata fra SAMDATA© 2000 Sintef UNIMED og korrigert for organisasjonsendringer etter 
reformen pr. 01.01.2002

Antall sykehus

DIPS
32 %

DocuLive EPR
29 %

InfoMedix
29 %

Ingen 4 %

Andre 6 %

Antall senger

DIPS

19 %

DocuLive EPR

43 %

InfoMedix
32 %

Ingen 6 %

Andre0 %

 

Figur 22 - EPJ i somatiske sygehuse, august 2002. Kilde, KVALIS-projektet [KVALIS 2002] 
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5.1.2. EPJ og elektronisk kommunikation 

Den elektroniske kommunikation foregår gennem Norsk Helsenett. Norsk Helsenett er et lukket netværk for elektronisk 

kommunikation i sundheds- og socialsektoren i Norge. Norsk Helsenett AS er ejet af de regionale ”helseforetag” med 

lige store ejerandele. Norsk Helsenett blev stiftet i september 2004. 

Per medio maj 2005 er alle helseforetag og omkring 730 mindre helseenheder (typisk lægekontorer) tilknyttet helse-

netværket. Ved årsskiftet 2005 forventes dette at stige til 1000 mindre helseenheder. Tal for den totale elektroniske 

kommunikation i sundhedssektoren er ikke umiddelbart tilgængelige. 

Kommunikationen går primært mellem hospital på den ene side og laboratorier, praktiserende læger og centrale 

registre på den anden. Der er for tiden ikke kommunikation mellem EPJ-systemer på sygehuse. Man har imidlertid 

igangsat et pilotprojekt, som vil teste kommunikation af en række dokumenttyper mellem EPJ’er. 

Netværket benyttes primært til EDI-kommunikation af meddelelser baseret på XML. Kompetansesenter for IT i helse- og 

sosialsektoren [KITHa] har bl.a. udviklet følgende meddelelser: 

• epikrise 

• henvisning (samt tilbagemelding på denne) 

• bestilling af og svar på undersøgelser (klinisk kemi, mikrobiologi, patologi, radiologi) 

• refusionsopgørelse for læger 

• diverse lægeerklæringer 

• indrapportering til kræftregisteret 

5.1.3. Nationale initiativer 

Strategi for it-udbredelsen 

Norge har arbejdet med it-strategier på sundhedsområdet i flere år. Den aktuelle plan – som er den tredje i rækken – 

kaldes ”S@mspil 2007”. Planen [Sosial- og helsedirektoratet 2005] har to hovedområder vedrørende elektronisk 

kommunikation: 

• forbedring af kommunikationen mellem eksisterende parter 

• tilknytning af nye parter, primært kommunerne 

Der er ingen fælles terminologi for kliniske termer i en EPJ. Man benytter diagnoseklassifikationer (ICD), procedure-

klassifikationer mv. til at strukturere visse data i EPJ samt til indberetning. Der planlægges at igangsætte et 

terminologiprojekt i 2006, hvor man også vil vurdere SNOMED. 

Fælles informationsmodel 

Der er ikke udarbejdet en grundstruktur, som svarer til GEPJ med specifikation af de sundhedsfaglige begreber og 

klasser. KITH har imidlertid udviklet en journalmodel [KITHb] som bygger på CEN-standarden ENV 13606. Det er en  
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model, som fokuserer på de strukturelle elementer, en journal er opbygget af (arkitekturen). Den indeholder følgende 

hovedelementer: 

• ”Sager”, som benyttes til at organisere 

• ”Dokumenter”, som indeholder 

• ”Fragmenter”, som indeholder dataelementerne 

En forenklet model, som viser de centrale dele af arkitekturen, er afbildet nedenfor. De nævnte hovedelementer – 

sager, dokumenter og fragmenter – er vist nederst i figuren. De er dels knyttet til en patient, dels til såkaldte 

”besluttede tiltag”, det vil sige interventioner. 

 

 

Figur 23 - grundelementerne i journalarkitekturen, kilde: KITH [KITHb] 

Modellen er eksplicit linket til lovgivningen på en række områder, bl.a. Sundhedslovgivning og Personoplysningsloven. 

Modellen beskriver derfor bl.a. datasikkerhed, håndtering af adgang til journalen, hvordan journaldata skal oprettes, 

slettes, opbevares, kommunikeres mv. Standarden indeholder også formater for eksport og aflevering af EPJ til 

arkivering. Formatet er et XML-dokument, som suppleres med dokumenter i PDF- og billeder i TIFF-format. Kravene 

tilpasses løbende til den norske arkivlovgivning. 
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5.2. EPJ i Sverige 
Hovedtrækkene for EPJ-situationen i Sverige er: 

• EPJ benyttes generelt på hospitalerne i Sverige; ca. 60 % af den kliniske dokumentation er elektronisk 

• der er store variationer mellem lenene (amterne). De førende len synes at være Skåne Len, Stockholms Len, 

Västerbottens Len 

• markedet præges af tre systemer: BMS (SYSteam), Melior (Siemens) og Cambio (Cambio Healthcare 

Systems) 

• elektronisk kommunikation mellem EPJ-systemer i hospitalssektoren benyttes tilsyneladende ikke 

• man har igangsat et projekt, som skal muliggøre online forespørgsel på nøgledata på tværs af EPJ-systemer 

• EPJ benyttes i udstrakt grad i primærsektoren; ca. 95 % af den kliniske dokumentation er elektronisk 

• elektronisk kommunikation fra hospitaler (PAS, laboratorie) til primærsektor benyttes i nogen grad. Der 

benyttes primært XML-meddelelser 

• man har ikke udviklet en national begrebsmodel for EPJ, som skal lægges til grund for lokale og regionale 

EPJ-udviklingsprojekter 

5.2.1. EPJ-systemer og -udbredelse 

Leverandører og systemer 

Hovedleverandørerne for EPJ-systemer til hospitaler i Sverige er: 

• BMS-systemet (leveret af SYSteam) 

• Melior (leveret af Siemens Medical Solutions) 

• Cambio (fra Cambio Healthcare Systems) 

BMS 

BMS-systemet indeholder bl.a. moduler til klinisk dokumentation, medicinhåndtering, rekvisition/svar og PAS. 

Udviklingen af BMS-systemet blev startet af IBM i 1992 og foregik i samarbejde med Sørmland Landsting. 

I 2001 blev systemet solgt til SYSteam. SYSteam har kontorer og datterselskaber 50 steder i Norden, og har ca. 1000 

ansatte.  

Link: www.systeam.se 

Melior 

Ifølge leverandøren er der ca. 60.000 brugere af Melior på mere end 30 sygehuse og 100 klinikker. Ud over EPJ-

modulerne, findes der et kommunikationsmodul, som kan håndtere XML-baseret kommunikation. 

Den svenske afdeling af Siemens Medical Solutions er en del af den internationale Siemens Medical Solutions med 

mere end 30.000 ansatte.  

Link: www.medical.siemens.com 
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Cambio 

Cambio indeholder moduler for bl.a. klinisk dokumentation, medicinhåndtering, rekvisition/svar og PAS.  

Systemet leveres af Cambio Healthcare Systems. Cambio-systemet har været udviklet siden 1993. Ifølge leverandøren 

benyttes systemet af over 20.000 brugere på akut- og universitetshospitaler. 

Selskabet Cambio blev etableret i 1993 og har i dag ca. 80 ansatte. 

Link: www.cambio.se  

Udbredelse på hospitaler 

Der er ikke nogen samlet aktuel opgørelse over udbredelsen af EPJ i det svenske sygehusvæsen. Ifølge den nationale 

ledelsesgruppe for IT i helse- og socialsektoren er ca. 60% af den kliniske dokumentation på sygehusene på elektronisk 

form. 

I henhold til en undersøgelse udført på opdrag af Sveriges Landstings IT-chefer1 (SLIT) fremgår det, at ca. 57 % det 

kliniske personale i den svenske sygehussektor anvender EPJ til klinisk dokumentation. Der er estimeret en betydelig 

vækst i EJP-udbredelsen, og det forventes, at 90 % af det kliniske personale i sygehussektoren inden for et par år vil 

anvende EPJ dagligt.  

 

 

Figur 24 - dækningsgrad af EPJ til klinisk dokumentation (SLIT)1 

5.2.2. EPJ og elektronisk kommunikation 

Carelink er en svensk pendant til det danske MedCom-projekt. Carelinks formål er at fremme kommunikationen i 

sundhedsvæsenet og udstikke nationale retningslinier for it-infrastrukturen i Sverige. Carelink er en projektbaseret 

organisation, som ud over ovenstående formål er involveret i en lang række projekter, bl.a. udvikling af nationale it-

servicer, national patientoversigt og Sjunet - en pendant til det danske sundhedsdatanet. Ud over kommunikation 

mellem EPJ-systemer benyttes Sjunet også til IP-telefoni, videokonferencer mm. 

Kommunikationens omfang 

Elektronisk kommunikation mellem EPJ-systemer i hospitalssektoren benyttes tilsyneladende ikke. Man har igangsat et 

projekt, som skal muliggøre online forespørgsel på nøgledata på tværs af EPJ-systemer, den såkaldte national 

patientoversigt. 

                                                            

1 Landstingens IT-nyckeltal 2003, SLIT-gruppen 
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EPJ benyttes i udstrakt grad i primærsektoren1; ca. 95 % af den kliniske dokumentation er elektronisk. Primærlægerne 

modtager ca. 75 mio. laboratoriesvar og sender 45 mio. elektroniske recepter. Elektronisk kommunikation fra hospitaler 

til primærsektor benyttes i mindre grad, idet der sendes ca. 10 millioner henvisninger og epikriser. Der benyttes 

primært XML-meddelelser. 

Elektroniske recepter angives at udgøre 27 % af alle førstegangsrecepter [Nordisk Ministerråd 2005]. Der er imidlertid 

stor variation, idet nogle amter oplyser, at tallet udgør få procent, medens andre angiver op til 90 %. 

5.2.3. Udvalgte initiativer fra centrale myndigheder 

Strategi for udbredelsen 

Sverige har ikke en fuldt udviklet it-strategi på nationalt niveau for sundhedssektoren. En strategigruppe, der blev 

nedsat i 2003, arbejder dog på udviklingen af it-strategier. Gruppen dækker flere sektorer af samfundet, herunder 

sundhedssektoren. De svenske landsting (svarende til amtsråd i Danmark) er relativt uafhængige, og de har deres egne 

strategier for it-udvikling og samarbejder på frivillig basis.  

I marts 2005 blev der nedsat en ”national ledelsesgruppe for it i helse- og socialsektoren”2. Den består af repræsen-

tanter fra Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedlesverket (Lægemiddelstyrelsen), Apoteket AB, Carelink, kom-

munerne og amterne. Gruppen skal komme med et oplæg til en samlet national it-strategi på sundheds- og 

socialområdet. 

Ledelsesgruppen skal identificere de områder, hvor koordinering og fælles investeringer er nødvendige. Man har 

foreløbigt peget på områder som en national informationsstruktur, en teknisk infrastruktur og afklaring af juridiske 

forhold. Kommuner og amter har udpeget tre områder som specielt centrale for arbejdsgruppens område:  

• udvikling af en national kompatibel EPJ 

• adgang til information om kontakter med sundhedsvæsenet samt booking over Internettet 

• større udbredelse af elektronisk recept og ordinationsstøtte 

National patientoversigt 

Et skridt på vejen mod en national, kompatibel EPJ er projektet national patientoversigt. Carelink har fået opgaven at 

etablere en national patientoversigt, og målet er, at alle amter skal være tilsluttet i 2008. Gennem projektet skal de 

enkelte EPJ-systemer etablere åbne snitflader, således at online forespørgsel på nøgledata på tværs af systemerne 

bliver mulig. 

Nøgledata skal bl.a. omfatte kontakter, diagnoser, allergier, medicinering, laboratoriesvar og epikriser. Både primær- og 

sekundærsektoren skal omfattes af ordningen. 

Nøgledata vil dog ikke blive lagret i en regional/central database, men tanken er, at det skal være muligt at søge di-

rekte i de enkelte EPJ-systemers data. Der er udvalgt tre amter som pilotprojekt, og pilotdriften er planlagt til oktober 

2005. 

                                                            

1 Tallene er estimater fra Carelink for 2003 
2 Den nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg 
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Nogle af de udfordringer, der vil være for et sådant system, er, at der endnu ikke er etableret noget nationalt termino-

logisystem eller nogen informationsmodel. 

Fælles terminologi og informationsmodel 

Den nationale ledelsesgruppe peger på behovet for et fælles terminologisystem, som omfatter begreber, termer, 

klassifikationer og kvalitetsindikatorer. Det er Socialstyrelsen, der har opdraget med at fastlægge centrale termer og 

begreber samt fremkomme med en plan for, hvordan et dækkende, fælles terminologisystem kan etableres. 

Der er endnu ikke vedtaget en fælles informationsmodel i Sverige. I projektet SAMBA [SAMBA hjemmeside 2005] 

(SAMverkan, Begrepp och Arkitektur) har man udviklet et forslag til en fælles informationsmodel for sundhedsvæsenet. 

I projektet har man også arbejdet med en model for den kliniske proces. Det er frivilligt, om leverandører og 

sygehusejere vil bruge SAMBA-modellen. 

I SAMBA-projekter har der deltaget flere amter, Carelink samt den svenske forening for medicinsk informatik.  

Projektet har udarbejdet en informationsmodel, som er dokumentet i UML. Et eksempel vedrørende patientens tilstand 

er afbildet i Figur 25. 

 

 

Figur 25 - eksempel fra SAMBA’s informationsmodel 
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En illustration af modellen for den kliniske proces vises i Figur 26. 
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Figur 26 - illustration af patientforløbet fra SAMBA-modellen 
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6. Status sygehusejere 

6.1. Introduktion til status 
Dette kapitel rummer en systematisk gennemgang af de enkelte sygehusejeres status på EPJ-området. Hver enkelt 

sygehusejer er gennemgået efter følgende struktur: 

1. projektstatus karakteriseret ved følgende: 

a. systemarkitekturskitse 

b. systemer og tilhørende leverandører 

c. vigtige implementeringsresultater 

d. GEPJ 

e. brugeruddannelse 

f. evaluering 

2. udbredelsesstatus karakteriseret ved: 

a. EPJ-sengedækning 

b. afdelingsdækning af centrale EPJ-moduler 

c. it-økonomi 

d. udvalgte EPJ-volumenindikatorer (antal brugere, arbejdsstationer, epj-dækkede senge) 

Gennemgangen er faktuel og er baseret på EPJ-Observatoriets spørgeskemaundersøgelse og tilhørende interview med 

de enkelte sygehusejere.  

Man skal være opmærksom på følgende ved læsning af de enkelte beskrivelser: 

• i systemarkitekturskitsen har EPJ-Observatoriet taget udgangspunkt i, at der er almindelig accept af, at 

endemålet er en såkaldt ”serviceorienteret arkitektur” (SOA), hvor man sondrer skarpt imellem 

præsentation, applikation og data (se Figur 27). Det er imidlertid langt fra altid, at denne arkitektur pt. er i 

anvendelse, da der ofte er tale om stand –alone-systemer. I disse tilfælde er systemerne anført som enkelt-

stående ”siloer”, med sine egne solitære brugergrænseflader. Et andet forhold, man skal være opmærksom 

på, er, at når et system/systemkomponent er angivet med stiplede linier, er der tale om et system, der ikke 

er i drift, men planlagt eller under udvikling. Skitsen er udformet meget skematisk med vægt på at 

præsentere centrale EPJ-systemer/-moduler. Dette er årsagen til, at ikke alle systemtyper er vist i skitsen. 

Ligeledes er det kun det generiske navn, der er anført i systemskitsen. Produktnavne og leverandører for de 

enkelte systemer er derimod anført i den tilhørende tabel, der kommer lige efter systemarkitekturskitsen 

• afsnittet om GEPJ angiver, i hvilket omfang sygehusejeren anvender GEPJ eller har planer herom 

• i afsnittet om udbredelsesstatus har EPJ-Observatoriet suppleret sine indikatorer herfor med ”afdelings-

dækning af vigtige moduler”. Årsagerne hertil er: 

• de eksisterende EPJ-volumenindikatorer (f.eks. EPJ-sengedækningsindikatorer) ikke længere er 

fyldestgørende for at karakterisere EPJ-udbredelsen alene 
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• EPJ er i praksis opfattet som sammensat af et medicinmodul og et klinisk proces-modul. Derfor er EPJ-

Observatoriet fra og med i år begyndt at kortlægge udbredelsen af medicin- og klinisk proces-

modulerne på afdelingsniveau i sygehusvæsenet 

 

Præsentationslag
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DatalagSystem ASystem A

Bruger-
grænse-

flade

Bruger-
grænse-

flade

SOA-komponenterFødesystemer

 

Figur 27 - principiel illustration af stand alone-systemer og systemer, der er overensstemmende med den serviceorienterede 
arkitekturs tre lag. I eksemplet er der anvist en grænseflade imellem ”system A” og datalaget i SOA-systemet 

 

6.2. Bornholms Regionskommune 
Bornholms Regionskommunes it-strategi på sygehusområdet er uændret i forhold til sidste års beskrivelse i EPJ-

Observatoriets Statusrapport 2004. Man følger eksplicit H:S’ projekt- og systemvalg, herunder valget af medicinmodul, 

klinisk procesmodul samt databærende integrationsplatform. 

EPJ-organisationens adskillelse fra regionskommunens generelle it-organisation er yderligere gjort eksplicit i løbet af 

det forgangne år. Erkendelsen af, at kravene til implementering og drift af sygehus-it-systemer på en række centrale 

områder er helt specielle i forhold til sundheds-it i den primære sektor, har medført denne organisatoriske opdeling.   

6.2.1. Projektstatus 

Det er målsætningen at have udrullet medicinmodulet på samtlige afdelinger på Bornholms Centralsygehus inden 

udgangen af 2005. I den forbindelse forudsættes det, at man får netadgang til at anvende H:S’ DHE platform til at drive 

medicinmodulet. Da EPJ-løsningen er en opkobling til H:S’ løsning, vil it-systemarkitekturen i Bornholms Regions-

kommune være sammenfaldende med H:S’ it-systemarkitektur.  
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Figur 28 - illustrerer den samlede it-systemarkitektur for Bornholms Regionskommune 

Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer i Bornholms Regionskommune findes i Tabel 12. 

 

Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

Patientadministrativt system Grønt System CSC Scandihealth I drift 

Medicinsystem/modul EPM ACURE Under implementering 

Klinisk procesmodul Klinisk proces ACURE & WM-data Planlagt 

Fælles applikationsplatform J2EE WebSphere IBM (Se H:S) Planlagt 

Fælles databærende platform DHE TietoEnator/GESI Under implementering 

Laboratorieinformationssystem Laboratoriesystem WM-data I drift 

Blodbank Blodbank WM-data I drift 

PDM-system  PDM GE Healthcare I drift 

PACS RIS/PACS GE Healthcare I drift 

Registreringssystem Anæstesiregistrering Carl Bro I drift 

Tabel 12 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Bornholms Regionskommune 
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Vigtige implementeringsresultater 

Man har været igennem en række forberedelser til den forestående udrulning af medicinmodulet. Der er gennemført: 

• arbejdsgangsanalyser 

• undersøgelser af uddannelsesbehov blandt de ansatte (i alt 800 personer) 

• planlægning af kommende uddannelsesaktiviteter 

• etablering af trådløst netværk 

• etablering af datalinie mellem H:S og Bornholm 

GEPJ 

Bornholms Regionskommune har til hensigt, på lige fod med H:S fra starten, at anvende fuldt ud GEPJ-kompatible EPJ-

brugermoduler. 

Brugeruddannelse 

Man planlægger et uddannelsesforløb af de – i første omgang – kommende 250 kliniske slutbrugere af medicinmodulet, 

der inkluderer: 

• generel it-brugeruddannelse for det personale, som stort set ikke har it-brugererfaringer (ifølge en 

undersøgelse, man har gennemført, drejer det sig om 7-8 % af medarbejderne)  

• 3-5 timers undervisning i anvendelsen af medicinmodulet til hver medarbejder 

• uddannelse af superbrugere på de enkelte afdelinger 

• e-learning via web 

Evaluering  

Det planlægges at nedsætte en evalueringsgruppe, der skal have ansvaret for at gennemføre evaluering af implemen-

teringen af medicinmodulet. Evalueringens målsætninger og rammer er ikke fastlagt endnu. 
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6.2.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 29 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning i 2006 - 2008 for Bornholms Regionskommune 
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Figur 30 - faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med EPJ-moduler i 2005 og forventet  
dækning i 2006 – 2008 for Bornholms Regionskommune 
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Figur 31 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Bornholms Regionskommune 
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Figur 32 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 - 2008 for Bornholms Regionskommune 

 

6.3. Frederiksborg Amt 
I Frederiksborg Amt varetages udvikling, koordinering og implementering af EPJ af en central EPJ-enhed, som organisa-

torisk ligger i ”Primær Sundhedstjeneste og –informatik”. Arbejdet sker på grundlag af amtets EPJ-strategi, der løber 

frem til 2006 [Frederiksborg Amt 2004]. 

Centralt i strategien står indførslen af ”den kliniske it-arbejdsplads”, hvor EPJ udgør den vigtigste komponent. Det er 

målet, at den kliniske it-arbejdsplads skal: 

• understøtte de kliniske funktioner og give forbedret dokumentation, kommunikation, koordinering, 

samordning og kvalitet for alle sundhedsvæsenets parter 

• give et effektivt og serviceorienteret patientforløb 

• give personalet det fornødne kompetenceløft til optimalt at kunne udnytte it som et hjælpeværktøj i 

hverdagen 

• synliggøre og ”høste” de gevinster, den kliniske it-arbejdsplads giver 

• indføres i sundhedsvæsenet i den takt, dette er optimalt i forhold til andre store projekter 

Frederiksborg Amts projektorganisation og komponenterne i den kliniske it-arbejdsplads er beskrevet i EPJ-Observa-

toriets Statusrapport 2004 [Nøhr et al. 2004], som interesserede læsere henvises til. Der kan også læses mere om EPJ i 

Frederiksborg Amt på http://www.sundhed.dk/info/fa/epj.  

Frederiksborg Amt har deltaget i det østdanske it-samarbejde og har herudover besluttet, at amtets løsninger skal ligge 

tæt op ad de løsninger, som i øvrigt vælges i den kommende hovedstadsregion. Man forventer dermed, at valget af 

applikationer vil være sammenfaldende med de valg, der gøres i H:S/KAS. Koordineringen er så tæt, at Frederiksborg 

Amts medicinmodul afvikles på H:S’ server og integrationsplatform. 
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6.3.1. Projektstatus 

Medicinmodulet er det første modul, der implementeres som et led i Frederiksborg Amts kliniske it-arbejdsplads. Målet 

er, at medicinmodulet er implementeret på tre pilotafdelinger primo 2006. Det næste trin bliver udvikling og imple-

mentering af notatmodul/klinisk procesmodul. Frederiksborg Amt deltager i udviklingsarbejdet med Klinisk Proces-

modul i H:S’ og Københavns Amts regi. 

I de følgende afsnit er givet en kort beskrivelse af relevante forhold til understøttelse af disse planer. 

Samlet it-systemarkitektur 

Frederiksborg Amt stiler mod en trelags systemarkitektur, som vist på Figur 33. 

Det patientadministrative system GS!Åben leverer stamdata gennem integrationsplatformen DHE. Fødejournalen har 

foreløbigt kun integration til GS!Åben. Som det fremgår af Figur 33, vil klinisk procesmodul og andre moduler i applika-

tionslaget på sigt fungere under den fælles brugerflade, portalen, og integreres gennem en fælles, databærende 

platform. Andre systemer vil stadig have egen brugerflade og selvstændige databaser (nederste lag), men vil kunne 

levere data gennem integrationsplatformen. 

Applikationsplatform (J2EE)

Portal
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proces Booking
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Figur 33 - illustrerer en samlet it-systemskitse for Frederiksborg Amts sygehusvæsen 
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Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer i Frederiksborg Amt findes i Tabel 13. 

 

Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

Patientadministrativt system GS!Åben CSC Scandihealth I drift 

Medicinsystem ACURE Medicinmodul ACURE Planlagt 

Notateditor Klinisk Proces Modul 
ACURE/WM-data (når 
regionen er etableret) 

Planlagt 

Fødejournal OPUS obstetrik CSC Scandihealth I drift 

Fælles brugerportal   Planlagt 

Klinisk database   --- 

Laboratorieinformationssystem LABKA  CSC Scandihealth 
I drift 
Nyt system planlagt 

Patologi B-data Patologisystem WM-data  I drift 

Mikrobiologi Safir LIS Microbiology Profdoc Lab AB I drift 

PDM-system til intensiv 
Anæstesi & intensiv 
Databaser 

Egetudviklet I drift 

PACS Pathspeed PACS GE Healthcare I drift 

Røntgeninformationssystem RADOS Philips/CSC Scandihealth I drift 

Ledelsesinformation Datavarehus (LIS) Egenudviklet I drift 

Tabel 13 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Frederiksborg Amt 

Implementeringsresultater 

Medicinmodulet 

Frederiksborg Amt har igangsat pilotimplementering af medicinmodulet som det første EPJ-modul til amtets kommende 

kliniske it-arbejdsplads. Det er planen, at medicinmodulet rulles ud til alle amtets sygehuse og psykiatrien primo 2006. 

Forinden skal systemet afprøves på tre pilotafsnit – et medicinsk, et kirurgisk og et psykiatrisk afsnit (se Figur 34). 

Medicinmodulet bliver et dagligt arbejdsredskab for især læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Der 

regnes med i alt 4000 brugere fra 2007. 

Amtet benytter allerede et enstrenget medicinskema, hvor lægen ordinerer patientens medicin på et medicinskema, og 

sygeplejersken doserer medicinen fra samme skema. En ulempe med dette skema er, at alle medicinordinationer vises, 

hvilket, specielt ved længerevarende indlæggelse, bevirker, at overblikket over patientens aktuelle medicin forsvinder. 

Medicinmodulet skal erstatte det enstrengede medicinskema og bl.a. lette overblikket, ved at alle de ikke-aktuelle 

ordinationer filtreres bort.  

Det er målet, at medicinmodulet skal: 

• give sygehusenes medarbejdere elektronisk støtte til alle arbejdsgange i forbindelse med ordination, 

ophældning og administration af medicin 

• mindske antallet af medicineringsfejl og give større sikkerhed i patientbehandlingen  
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Frederiksborg Amt sætter særligt fokus på de store ændringer af arbejdsgangene, som medicinmodulet vil medføre. 

Derfor har pilotafdelingernes første opgave været at beskrive medicineringsprocesserne, som de ser ud i dag, og 

vurdere, hvordan de skal se ud, når medicinmodulet tages i brug. 

 

2005 2006
1/11/10 1/11 1/12 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12

Grov tidsplan for EPJ aktiviteter
IT-infrastruktur

Medicin modul

Nyt lab. system

Klinisk Proces modul

Kompetenceudvikling

2007

WAN & LAN 
opgradering DriftsfaseWLAN & PC 

Udrulning / opgrad.g

Teknisk
afprøvning Pilotdrift Udrulning Driftsfase

Kontrakt Systemopsætning Test Udrulning Driftsfase

Iterativ design og systemudviklingsfase Testfase Pilottest

Basale IT kurser Udd. EPM Udd. LAB. Forberedelse Klin. Proc.

 

Figur 34 - planlagt projektforløb for implementeringen af medicin- og notatmodul 

Notatmodul/klinisk procesmodul 

Det andet EPJ-modul – og en central del af den kliniske it-arbejdsplads – bliver notatmodulet, også kaldet klinisk proces. 

Den vil indeholde dokumentation vedrørende patientens diagnoser, interventioner og undersøgelsesresultater – 

herunder daglige notater (kontinuationer), sygeplejerapporter samt anden sundhedsfaglig dokumentation. Frederiks-

borg Amt deltager i det fælles udviklingsprojekt omkring klinisk proces med Københavns Amt og H:S, således at syge-

husene i Frederiksborg Amt får samme modul som regionens øvrige sygehuse. Klinisk procesmodul forventes udrullet 

fra medio 2007 og at være fuldt udrullet i løbet af 2008. 

Andre systemer 

Frederiksborg Amt indfører nyt laboratoriesystem i 2005 og 2006. 

GEPJ 

Amtet forventer, at de nye EPJ-moduler bliver 100 % GEPJ-kompatible. De aktuelle planer og kontrakter er relateret til 

GEPJ-version 2.1. Ifølge tidsplanerne vil Frederiksborg Amt have en GEPJ-baseret EPJ ved udgangen af 2008. For øvrige 

systemer afhænger GEPJ-kompatibiliteten af udskiftningstakt og økonomi, og i hvilken grad man kan opnå den ønskede 

funktionalitet i standardrammesystemer. 
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Brugeruddannelse 

Brugeruddannelsen er planlagt til ultimo 2005 og primo 2006. Arbejdet koordineres af kompetencegruppen under 

Sundheds- og EPJ-styregruppen. 

Slutbrugerne af systemerne vil blive oplært af EPJ-implementeringskonsulenterne, som først gennemgår et 

selvstændigt kompetenceudviklingsprogram. Programmet vil genbruge projektlederuddannelsen fra amtets 

akkrediteringsprojekt og supplere denne med generel it-viden og specifik viden om medicinmodulet og de øvrige 

applikationer, der anskaffes. 

Frederiksborg Amt noterer sig, at undervisning i systemer/moduler på den kliniske it-arbejdsplads er en stor logistisk 

udfordring. Man vil søge at løse denne udfordring, ved at der arbejdes med både traditionel undervisning og e-learning. 

Evaluering  

Ifølge Frederiksborg Amts it-strategi skal alle projekter evalueres løbende i forhold til: 

• økonomi 

• ressourcer (personer, tid) 

• fremdrift (faser og milepæle) 

• risici, kritiske succeskriterier 

• ændringer 

• interessenttilfredshed 

6.3.2. Udbredelsesstatus 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1/1 2005 1/1 2006 1/1 2007 1/1 2008

Sengedækning

  

Figur 35 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning i 2006 - 2008 for Frederiksborg Amt 
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Figur 36 - faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med EPJ-moduler i 2005 og  
forventet dækning i 2006 – 2008 for Frederiksborg Amt 
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Figur 37 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Frederiksborg Amt 
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Figur 38 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 – 2008 for Frederiksborg Amt 
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6.4. Fyns Amt 
Fyns Amt har oprettet et EPJ-sekretariat til at varetage processen med at indkøbe og implementere EPJ på de fynske 

sygehuse. EPJ-sekretariatet refererer til en EPJ-styregruppe, som har Amtssundhedsdirektøren som formand.  

EPJ-sekretariatet har følgende bemanding: 

• en EPJ-projektchef, som er overordnet ansvarlig for implementeringen 

• tre EPJ-konsulenter, som varetager projektledelsen for henholdsvis den organisatoriske implementering, den 

tekniske implementering og den kliniske implementering 

• en EPJ-medarbejder som er ansvarlig for information og vedligeholdelse af projektets hjemmeside 

www.epj.dk 

• to EPJ-primærkoordinatorer, der fungerer som bindeled mellem EPJ-sekretariatet og de mange udrulnings-

teams 

• en EPJ-kursussekretær, som varetager administration af EPJ-uddannelsen for de ca. 8.000 kliniske 

medarbejdere i Fyns Amt 

• en EPJ-evalueringsmedarbejder til at deltage i gennemførelsen af effekt- og procesevalueringer 

• EPJ-koordinatorer (22) til bl.a. at gennemføre EPJ-undervisningen for EPJ-ressourcepersonerne på de enkelte 

sygehusafdelinger 

Fyns Amts EPJ-organisation er beskrevet i EPJ-Observatoriets Statusrapport 2004 [Nøhr et al. 2004]. Arbejdet 

gennemføres i henhold til Fyns Amts it-strategi fra marts 2002 [Fyns Amt 2002]. Målet er, at EPJ er implementeret og i 

drift på alle sygehuse inden udgangen af 2006. 

6.4.1. Projektstatus 

I december 2004 indgik Fyns Amt kontrakt med WM-data Danmark A/S om et EPJ-system til amtets syge-

huse. Systemet vil indeholde et notatmodul, et medicinmodul, et rekvisition og svar-modul samt en system- og integra-

tionsplatform. Ligeledes vil systemet blive integreret med amtets eksisterende systemer, herunder Fyns Amts 

patientadministrative system (FPAS). 

Sygehus Fyn har igennem mange år arbejdet med at udvikle og implementere EPJ, og ved udgangen af 2004 er 

systemet (MediCare) fuldt udbredt i Sygehus Fyn svarende til ca. 35 % af alle senge i Fyns Amt. Planen er, at MediCare 

udfases og erstattes med EPJ-systemet fra WM-data, når det er implementeret på Odense Universitetshospital. 

Implementeringen af systemet vil først ske på to udvalgte pilotafdelinger, afdeling F (øre-, næse- og halsafdelingen) og 

afdeling G (geriatrisk) på Odense Universitetshospital (drift pr. 12. september 2005). Herefter fortsætter implemen-

teringen på de resterende afdelinger på Odense Universitetshospital, der er inddelt i i alt otte blokke, og på Sygehus 

Fyn, der er inddelt i tre udrulningsblokke. 

Samlet it-systemarkitektur 

Fyns Amts EPJ-system er baseret på en trelags systemarkitektur, som vist på Figur 39. Arkitekturen skal understøtte den 

kliniske it-arbejdsplads gennem følgende hovedkomponenter: 

• en databærende EPJ-systemudviklings- og integrationsplatform (Spider-platformen fra WM-Data/Cambio) 

• en række moduler: notat-, medicin- og rekvisition og svar-modulet 

• en række fødesystemer, som udveksler data med EPJ (PAS, klinisk kemi mv.) 
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Figur 39 – arkitektur for EPJ-løsningen i Fyns Amt 

Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer i Fyns Amt findes i Tabel 14. Flere af systemerne er under implementering.  

 

Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

System og integrationsplatform Spider WM-data Pilotdrift 

Medicinmodul Cosmic WM-data Pilotdrift 

Notatmodul Cosmic WM-data Pilotdrift 

Rekvisition og svar Cosmic WM-data Pilotdrift 

Patientadministrativt system FPAS Fyns Amt, it-afdelingen Drift 

RIS Conrad SECTRA Drift 

Patologi Patologi Fyns Amt, It-afdelingen Drift 

Mikrobiologi MADS 
Klinisk Mikrobiologisk 
afdeling, Århus Amt 

Planlagt 

Blodbank ProSang Databyrån AB Planlagt 

Apotek MAPICS Mapics Solutions Pilotdrift 

Klinisk kemi Netlab Asteria Drift 

Tabel 14 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Fyns Amt 
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Implementeringsresultater 

Fra februar 2005 og frem til august 2005 er der afholdt en lang række workshops, som har haft til formål at skabe en 

samlet ’sundhedsmodel’ for EPJ-systemet. Sundhedsmodellen specificerer, hvorledes summen af anvendelse skal ske, 

og omfatter bl.a. rettighedsopsætning, opsætning af journalskabeloner, etablering af terminologier med mere.  

Medio august forelå der en endeligt konfigureret version af systemet, som der blev undervist i, og som blev sat i pilot-

drift pr. 12. september 2005 på to udvalgte pilotafdelinger, afdeling F (øre-, næse- og halsafdelingen) og afdeling G 

(geriatrisk) på Odense Universitetshospital. 

Status pr. 12. september 2005 er således:  

• notatmodulet er opsat og sat i pilotdrift 

• medicinmodulet er opsat og sat i pilotdrift 

• integration til FPAS er sat i pilotdrift i en fase I, der kommer i løbet af efteråret 2005 to faser yderligere 

• rekvisition og svar er sat i pilotdrift med integration til Conrad og Netlab. Det betyder, at det er muligt at 

rekvirere og modtage røntgensvar fra Conrad, samt modtage laboratoriesvar fra Netlab 

• der er etableret integration til MAPICS, hvor lægemiddelsortiment vedligeholdes i Cosmic 

Fra januar 2006 fortsætter implementeringen på de resterende afdelinger på Odense Universitetshospital, der er inddelt 

i i alt otte blokke, og på Sygehus Fyn, der er inddelt i tre udrulningsblokke. Implementeringen forventes afsluttet i 

december 2006. 

GEPJ 

Fyns Amt har besluttet, at alle sygehusafdelinger skal have EPJ i fuld drift ved udgangen af 2006. Desuden har amtet 

valgt at indkøbe et EPJ-system, som er udviklet og er i drift på et antal store svenske sygehuse.  

Amtets strategi er, at EPJ-systemet skal baseres på GEPJ, hvilket betyder, at EPJ-systemet på sigt skal tilrettes for at 

blive 100 % GEPJ-kompatibelt. Den version, der er sat i pilotdrift pr. 12. september 2005, er ikke baseret på GEPJ. 

Brugeruddannelse 

Fyns Amt vurderer, at uddannelse af de kommende EPJ-brugere er en af nøglerne til projektets succes. Det drejer sig 

om at tilvejebringe de nødvendige kundskaber for brugere, der skal anvende systemet, løse kliniske opgaver, admini-

strere systemet eller yde support på systemet.  

Samtlige medarbejdere i det fynske sygehusvæsen bliver fra efteråret 2005 undervist en dag i EPJ. Til undervisningen af 

medarbejderne er der i første omgang etableret tre uddannelseslokaler. Lokalerne rummer plads til 45 medarbejdere 

pr. dag, og med næsten 8.000 medarbejdere svarer dette til seks måneders uafbrudt undervisning.  

Evaluering  

Erfaringerne fra de to udvalgte pilotafdelinger (øre-, næse-, hals- og geriatrisk afdeling) vil blive opsamlet med henblik 

på at justere implementeringsforløbet for de efterfølgende afdelinger.  

Et af hovedformålene med at have pilotafdelinger er at indsamle en række erfaringer, som kan anvendes i den videre 

implementering. Aktiviteterne vil være placeret før, under og efter idriftsættelsen af EPJ på de to pilotafdelinger. På 
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baggrund af erfaringerne vil der blive truffet beslutning om, hvorvidt udrulningsmodellen for de resterende afdelinger 

skal justeres.  

EPJ-sekretariatet vil desuden gennemføre en effektevaluering i form af et elektronisk spørgeskema. Skemaet er 

udarbejdet af Handelshøjskolen i Århus og afprøves på pilotafdelingerne med henblik på at blive tilpasset og eventuelt 

inddraget i den samlede evalueringsplan. Effektevalueringen vil blive gennemført før såvel som efter 

pilotidriftsættelsen. 

6.4.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 40 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning i 2006 – 2008 for Fyns Amt 
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Figur 41 - faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med EPJ-moduler i 2005 og forventet dækning i 2006 – 2008 for Fyns Amt 
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Figur 42 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Fyns Amt 
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Figur 43 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 - 2008 for Fyns Amt 

 

6.5. Hovedstadens Sygehusfællesskab 
H:S Direktionens Informatikafdeling har ansvar for udvikling, implementering, koordinering, standardisering og drift af 

en række it-systemer, herunder specielt den kliniske it-arbejdsplads (KITA) med Klinisk Proces-modulet (EPJ). Informa-

tikafdelingen varetager desuden den overordnede styring af drift og vedligehold af fælles netværk, telefoner etc. Når 

det gælder udvikling, søger H:S fortrinsvis at benytte eksterne leverandører.  

Arbejdet sker på grundlag af H:S’ it-strategi. Den gælder for perioden 2002–2006 og er sidst revideret i december 2003 

[H:S 2003].  

It-strategien indeholder en klinisk og organisatorisk vision om bedre og billigere service og kvalitet. Det teknologiske 

grundlag er en integreret klinisk arbejdsplads baseret på en åben arkitektur. Udviklingen sker i vidt omfang i 

samarbejde med Københavns Amt og koordineres tæt med Frederiksborg Amt og Bornholms Regionskommune, som 

indgår i den kommende hovedstadsregion. 
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H:S finansierer en del af implementeringen gennem lån, som tilbagebetales over en 10-årig periode. De ekstra omkost-

ninger til drift og lån forventer H:S at kunne opveje ved effektivisering. Det forventes, at læger og sygeplejersker 

registrerer de nødvendige kliniske data som en integreret del af deres arbejdsprocesser, og at antallet af sekretær-

stillinger reduceres til ca. halvdelen ved ansættelsesstop og naturlig afgang over en årrække. 

H:S’ projektorganisation og strategi er nærmere beskrevet i EPJ-Observatoriets Statusrapport 2004 [Nøhr et al. 2004], 

som interesserede læsere henvises til. Der kan også læses mere om KITA/EPJ i H:S på http://www.hosp.dk/hs-it-

strategi. 

6.5.1. Projektstatus 

I projektets første fase, 2002-2003, blev integrationsplatformen etableret, og en række foranalyser og 

kravspecifikationer udarbejdet. I den aktuelle fase, 2004-2005, etableres den fælles brugergrænseflade, H:S Portalen, 

og andre elementer i it-arkitekturen (se Figur 44). Medicinmodulet er i pilotdrift med forventet udrulning fra slutningen 

af 2005, og udrulningen af laboratoriesystemet forventes at starte primo 2006. Udviklingen af Klinisk Proces-modulet er 

i gang, men er blevet noget forsinket. I projektets tredje fase, 2006-2007, implementeres flere moduler og de tidligere 

patientadministrative systemer udfases. 

I de følgende afsnit er givet en kort beskrivelse af aktuelle delprojekter. 

Samlet it-systemarkitektur 
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Figur 44 - samlet it-systemskitse for Hovedstadens Sygehusfællesskab 
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H:S har implementeret en trelags systemarkitektur, som vist på Figur 44. Arkitekturen skal understøtte den kliniske it-

arbejdsplads gennem følgende hovedkomponenter: 

• en portal, som leverer en fælles brugergrænseflade  

• en applikationsplatform, som indeholder en række moduler som Medicinmodulet og Klinisk Proces-modulet  

• en databærende integrationsplatform, DHE-platformen  

• en række såkaldte fødesystemer, dvs. datakilder, der ikke kan indpasses som egentlige moduler  

• en sikkerhedsarkitektur, som håndterer brugerrettigheder og adgang til data og systemer 

H:S har siden 2002 benyttet og videreudviklet en databærende integrationsplatform kaldet DHE (Distributed Healthcare 

Environment) [DHE 2005]. Den understøtter præ-standarden HISA (Health Information Systems Architecture) fra den 

Europæiske standardiseringsorganisation (CEN). DHE er nærmere omtalt i EPJ-Observatoriets Statusrapport 2002 

[Andersen et al. 2002]. 

Denne arkitektur har muliggjort, at Frederiksborg Amt og Bornholms Regionskommune kan afvikle deres applikationer 

på H:S’ platform. Set fra systemets side er der blot tale om, at der kobles flere brugere på. De to parter kan have andre 

applikationer kørende end H:S, men benytter DHE, portalen og fælleselementer i applikationslaget.  

Systemer og leverandører 

Udvalgte systemer i H:S findes i Tabel 15.  

 

Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

Patientadministrativt system GS (Classic) CSC Scandihealth I drift 

Medicinmodul Medicinmodul ACURE Under implementering 

Klinisk Proces-modul Klinisk Proces WM-data & ACURE Under implementering  

Booking  WM-data/CSC Under implementering 

Fælles brugerportal H:S Portal WM-data og ACURE Under implementering 

Klinisk database 
Mange forskellige, 
herunder KMS 

TietoEnator (KMS) I drift 

Laboratorieinformationssystem 
LABKA 
LABKA II 

CSC Danmark 
CSC Danmark 

I drift 
Under implementering 

Patologi Patologisystemet B-DATA I drift 

Mikrobiologi ADBakt/MADS Autonik AB I drift 

PDM-system til intensiv QS; CareVue Classic GE, Philips  I drift 

Blodbank Blodflödet 
H:S, Frb. Amt, Kbh. Amt, 
Bloddonorerne i Storkbh. 

I drift 

PACS  Agfa I drift 

Røntgeninformationssystem  MEDOS, Kodak I drift 

Rapportering  SAS/TietoEnator  Under implementering 

Datavarehus   Under implementering 

Tabel 15 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i H:S 
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Implementeringsresultater 

Medicinmodulet 

Målet med medicinmodulet, EPM (Elektronisk Patient Medicinering), er at reducere fejl, forenkle arbejdsgange og give 

beslutningsstøtte til personalet. Samtidig gøres patientens samlede medicindata tilgængelige overalt i H:S. 

Medicinmodulet blev sat i pilotdrift på en række afdelinger i 2004, men på grund af fejl og lange svartider besluttede 

man at udskyde udrulningen. En ny version af modulet er udviklet, som bl.a. indeholder ny funktionalitet vedrørende 

infusioner samt mulighed for at se medicinering for flere kontakter på én gang. Men også denne version har haft 

tekniske problemer. Pilotdrift og udrulningen af medicinmodulet startes derfor i den sidste halvdel af 2005 og forventes 

at fortsætte ind i 2006. For at sikre en højere kvalitet af fremtidige versioner er der sat fokus på funktionaliteten, og der 

er afsat yderligere resurser til kvalitetssikring og test.  

H:S har lavet en video [H:S 2004], der viser, hvordan medicinmodulet benyttes, herunder brugen af stregkoder og 

trådløse computere.  

Klinisk Proces-modul 

H:S og Københavns Amt gik i 2003 sammen om et udbud til Klinisk Proces-modul og valgte leverandør i 2004. 

Frederiksborg Amt og Bornholms Regionskommune har i 2005 valgt at koble sig på den samme løsning.  

H:S og Københavns Amt har opbygget en fælles projektorganisation for at håndtere udviklings- og implementerings-

opgaven. Modulet skal understøtte klinikerne i deres arbejde med at dokumentere og planlægge undersøgelse, 

behandling og pleje af patienterne. Modulet er således helt centralt for, at H:S kan opfylde visionerne i it-strategien.  

Hovedtidsplan

25-06-2004

H:S indgår 
leverancekontrakt

30-09-2004

KA tilslutter sig 
leverancekontrakt

07-07-2005

Godkendt 
systembeskrivelse

22-08-2005 

Design review 1 
afsluttet

01-07-2004-14-09-2004 
Projektetablering

08-09-2006

Godkendt test 
hos leverandør

05-01-2007       

Godkendt system- og 
brugeracceptprøve

04-04-2007

Godkendt 
pilotdriftsprøve

01-10-2007

Godkendt 
driftsprøve

15-09-2004 – 01-08-2006  Iterativ systemudvikling

22-12-2005 

Design review 2 
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04-04-2007-01-10-2007 
Udrulning i H:S/KA

05-01-2007-04-04-2007 
Pilotdrift i H:S/KA

08-09-2006 - 05-01-2007    
Test hos KA/H:S01-03-2005 - 24-05-2006  

Udvikling og leverance af v0.1

17-08-2005-20-04-2006  
Udvikling og leverance af v0.2

07-12-2005 - 13-09-2006 
Udvikling og leverance af v0.3

01-08-2006 - 08-09-2006   
Test af v0.3 hos leverandør

 

Figur 45 - planlagt projektforløb for implementeringen af Klinisk Proces-modul 
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Ifølge planen skulle leverandøren udarbejde en systemspecifikation i efteråret 2004. Arbejdet var imidlertid mere 

komplekst end forventet. Desuden opstod der uenigheder med leverandøren om både indholdssiden og udviklings-

processen. Derfor har det vist sig nødvendigt at revidere kontrakten, således at man satser på en mere iterativ proces 

med brug af flere prototyper. Det muliggør en større interaktion med brugerne, således at der er større mulighed for, at 

Klinisk Proces-modulet opfylder brugernes behov. H:S forventer, at pilotdriften kan startes i begyndelsen af 2007 (se 

Figur 45). Der planlægges pilotdrift på tre afdelinger: Hæmatologisk klinik på Rigshospitalet, Ortopædkirurgisk afdeling 

på Herlev Sygehus og Kirurgisk gastroenterologisk afdeling på Amager Hospital. 

Leverandøren skal også udvikle et værktøj, som superbrugere skal benytte til at opbygge standardplaner – det såkaldte 

”proces- og dokumentationsspecifikations-modul”, PDSM. Disse standardplaner skal benyttes af de kliniske brugere i 

Klinisk Proces-modulet. Specifikationen af standardplanerne leveres af projektsundhedsfagligt indhold (SFI, se Figur 45). 

Laboratoriesystem 

H:S anskaffede i 2001 et nyt laboratoriesystem. Leverandørens udvikling har været forsinket, og tidsforbruget på 

fejlretning har været større end forventet. Sommeren 2005 aflyste leverandøren funktionsprøven, og man fortsætter 

derfor med at benytte de eksisterende laboratorieløsninger. Det forventes, at drift kan starte i 1. kvartal af 2006. 

SFI - Sundhedsfagligt indhold 

Parallelt med udviklingsarbejdet har H:S etableret et omfattende projekt, som skal specificere sundhedsfagligt indhold 

(SFI) i EPJ. H:S og Københavns Amt har slået deres SFI-projekter sammen til et fælles ”SFI Hovedstaden”. Projektet 

udarbejder beskrivelser af standardplaner, standardaktiviteter og standarddokumentationer (skematiske opsætninger af 

kliniske data, for eksempel resultatet eller observationer). Disse SFI-specifikationer skal benyttes af leverandøren ved 

udvikling af Klinisk Proces-modulet. I begyndelsen af 2005 blev beskrivelser af seks tværgående/generelle aktiviteter 

sendt i høring: Håndter henvisning, udfør visitation, modtag patient, lægelig udredning, sygeplejefaglig udredning og 

indhent stamdata. Andre sygdomsspecifikke og specialespecifikke SFI’er er under udarbejdelse. 

GEPJ 

Det fremgår eksplicit af H:S’ strategi, at man vil være i overensstemmelse med den nationale it-strategi samt nationale 

standarder. H:S har også påtaget sig en aktiv rolle i forhold til udvikling og implementering af GEPJ. Klinisk Proces-

modulet bygger på GEPJ, og H:S har derfor været afhængig af færdiggørelsen af GEPJ version 2.1. og 2.2. H:S har derfor 

lagt en del resurser i arbejdet med at færdiggøre version 2.2 af GEPJ.  

Brugeruddannelse 

Hospitalernes it-ansvarlige og Uddannelses- og Udviklingscheferne holder jævnligt hel- eller halvdags seminarer 

vedrørende implementering af den kliniske it-arbejdsplads. Temaer har bl.a. været: Organisationsforandring og erfaring-

er fra medicinmodulet, implementering og kritiske forudsætninger for implementering af medicinmodulet, budget og 

strategi for implementering og udrulning. 

H:S arrangerer klasseundervisning i anvendelsen af de nye moduler, i første omgang medicinmodulet. Som supplement 

vil H:S benytte et e-learning-system, og foreløbigt er der udarbejdet et e-learning-program til uddannelse i medicin-

modulet. Dette er et omfattende program med 38 lektioner og 17 øvelser. Det kan findes på http://www.hosp.dk/e-

learning/default.htm  
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Evaluering  

H:S har etableret et samarbejde med Handelshøjskolen i Århus om et måleprogram til såkaldt indikatorbaseret effekt-

vurdering af bl.a. medicinmodulet og Klinisk Proces-modulet. Ideen er, at man på grundlag af fastlagte indikatorer kan 

lave en automatisk opsamling af parametre, som kan sige noget om anvendelsen af modulerne.  

6.5.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 46 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning i 2006 - 2008 for H:S 

Afdelingsdækning af centrale EPJ-moduler  

Procentvis udbredelse af medicinmoduler: Antal afdelinger med medicinmodul i drift i forhold til samtlige afdelinger. 

H:S forventer en 100 % dækning i løbet af 2006. Procentvis udbredelse af Klinisk Proces-moduler: Antal afdelinger med 

Klinisk Proces-modul i drift i forhold til samtlige afdelinger. H:S forventer en 100 % dækning i løbet af 2007. 
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Figur 47 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for H:S 
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Figur 48 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 – 2008 for H:S 

 

6.6. Københavns Amt 
Grundlaget for EPJ-udviklingen er ”Handlingsplan for den kliniske arbejdsplads/EPJ” [Københavns Amt 2003]. Principielt 

er der ikke sket ændringer i det organisatoriske set-up, der er karakteriseret ved, at anskaffelse og udvikling primært er 

placeret i Københavns Amts forvaltning, og at implementeringsopgaverne primært er placeret på sygehusniveau. Disse 

forhold er beskrevet i EPJ-Observatoriets Statusrapport 2004, som interesserede læsere henvises til. På den anden side 

har Københavns Amt gennem det sidste år foretaget en række organisatoriske tiltag til en styrkelse af den 

ledelsesmæssige involvering, som samlet har styrket EPJ og den øvrige sundheds-it-relaterede udvikling på ”koncern-

niveau”. En væsentlig ændring er, at alle de EPJ-relaterede udviklingsaktiviteter nu er samlet i Centralforvaltningens IT-

afdeling, hvortil sundheds-it-afdelingen er overflyttet. Herved lettes eksempelvis samordning af henholdsvis it-arkitek-

turrelaterede udviklingsprojekter (først og fremmest udvikling af basale it-komponenter) og den klinisk orienterede 

applikationsudvikling (f.eks. klinisk proces-modul og medicinmodul). 

Københavns Amts samarbejde fortrinsvis med H:S og i mindre grad med Frederiksborg Amt og Bornholms Regions-

kommune er blevet yderligere konsolideret og udvidet i løbet af det forgangne år. Der er enighed blandt parterne om 

at efterleve kravet om it-konvergens, som bl.a. indebærer, at en enkelt part ikke igangsætter nye udviklingsinitiativer, 

der ikke er overensstemmende med parternes fælles politik på området. 

6.6.1. Projektstatus 

Københavns Amt har igangsat en række udviklings- og anskaffelsesprojekter, herunder: 

• it-basis 

• medicinmodul 

• klinisk proces-modul 

• rekvisition og svar-modul 

• bookingmodul 
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Samlet it-systemarkitektur 

Københavns Amt har bestemt sig for en trelags systemarkitektur som vist på Figur 49. Arkitekturen skal understøtte den 

kliniske it-arbejdsplads gennem følgende hovedkomponenter: 

• en portal, som leverer en fælles brugergrænseflade 

• en applikationsplatform, som indeholder en række moduler, herunder medicinmodulet og klinisk proces-

modulet  

• en databærende integrationsplatform 

• en række såkaldte fødesystemer, dvs. datakilder, der ikke kan indpasses som egentlige moduler  

• en sikkerhedsarkitektur, som håndterer brugerrettigheder og adgang til data og systemer 
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Figur 49 - samlet systemskitse for Københavns Amt 
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Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer i Københavns Amt findes i Tabel 16. 

 

Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

Patientadministrativt system GS!åben CSC Scandihealth I drift 

Medicinmodul Medicinmodul ACURE Under udvikling 

Klinisk proces-modul Klinisk proces WM-data & ACURE Under udvikling  

Bookingmodul  WM-data/CSC Under udvikling 

Rekvisition og svar-modul(til 
lab.system)1 

ICE Anglia Healthcare I drift 

Fælles brugerportal H:S/KA Portal 
WM-data og 
ACURE 

Under udvikling 

Laboratorieinformationssystem FlexiLab Misys I drift 

Patologi CoPath Misys I drift 

Mikrobiologi ADBakt Autonik AB I drift 

Blodbank Blodflödet CSC I drift 

Røntgeninformationssystem KODAK RIS 2010 Kodak I drift 

Tabel 16 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Københavns Amt 

Vigtige implementeringsresultater 

It-basisprojektet  

Projektet vedrører fastlæggelsen af Københavns Amts it-arkitektur samt udviklingen af forskellige basiskomponenter 

hertil. Arbejdet foregår i samarbejde med H:S, og der er i den forbindelse udarbejdet en fælles referencearkitektur [H:S  

et al. 2004]. Forskellen på den praktiske udmøntning af referencearkitekturen de to sygehusejere imellem ligger i 

integrationslaget, hvor H:S har valgt DHE og Københavns Amt har valgt at egenudvikle denne del. Man har via det 

såkaldte SPINE-lag, som adskiller integrations- og applikationslaget, sikret sig, at man kan udvikle komponenter og 

moduler i applikations- og præsentationslaget på fælles basis. 

Klinisk proces-modul  

H:S og Københavns Amt gik i 2003 sammen om et udbud til klinisk proces-modul og valgte leverandør i 2004. 

Bornholms Regionskommune har via H:S koblet sig på den samme løsning. Frederiksborg Amt har en tilkøbsmulighed i 

forbindelse med etablering af regionen. 

H:S og Københavns Amt har opbygget en fælles projektorganisation for at håndtere udviklings- og implementerings-

opgaven. Modulet skal understøtte klinikerne i deres arbejde med at dokumentere og planlægge undersøgelse, 

                                                            

1 Rekvisition og svar-modul er på nuværende tidspunkt knyttet til de enkelte produktionssystemer, men erstattes efterfølgende med 
en Rekvisition og svar-funktionalitet, som er integreret med klinisk proces-modul og bookingmodulet 
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behandling og pleje af patienterne. Modulet er således helt centralt for, at Københavns Amt kan opfylde visionerne i 

handlingsplan for EPJ/den kliniske arbejdsplads.  

Ifølge planen skulle leverandøren udarbejde en systembeskrivelse i efteråret 2004. Arbejdet var imidlertid mere 

komplekst end forventet. Desuden opstod der uenigheder med leverandøren om både indholdssiden og udviklings-

processen. Erfaringerne fra dette forløb har medført, at man satser på en mere iterativ proces med brug af flere 

prototyper. Det muliggør en større interaktion med brugerne, således at der er endnu større sandsynlighed for, at 

klinisk proces-modulet opfylder brugernes reelle behov. Københavns Amt og H:S forventer, at pilotdriften kan startes i 

begyndelsen af 2007 (se Figur 50). Der planlægges pilotdrift på tre afdelinger: Hæmatologisk klinik på Rigshospitalet, 

Ortopædkirurgisk afdeling på Herlev Sygehus og Kirurgisk gastroenterologisk afdeling på Amager Hospital. 

Som en del af klinisk proces, skal leverandøren også udvikle et værktøj, som superbrugere og andre skal benytte til at 

opbygge standardplaner – det såkaldte ”proces- og dokumentationsspecifikations-modul”, PDSM. Disse standardplaner 

skal benyttes af de kliniske brugere i klinisk proces-modulet. Det kliniske indhold af standardplanerne specificeres og 

leveres af Projekt Sundhedsfagligt Indhold (SFI, se nedenfor). 

Medicinmodul  

Københavns Amt deltog i det fællesamtslige udbud af medicinmodulet i 2005, hvilket resulterede i, at Københavns Amt 

indgik kontrakt med ACURE ultimo 2004. Det valgte medicinmodul er en videreudvikling af det medicinmodul, ACURE 

har udviklet for H:S. Der er således også her tale om et samarbejde imellem Københavns Amt og H:S. Medicinmodulet 

vil gå i pilottest i begyndelsen af 2006 på Herlev Hospital. 

 

 

Figur 50 - tidsplan for udvikling af EPJ-moduler i Københavns Amt 
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SFI - Sundhedsfagligt Indhold 

Københavns Amt initierede arbejdet med SFI i det såkaldte SUFIE-projekt. På baggrund af erfaringerne herfra har man 

efterfølgende besluttet at etablere én samlet SFI-udviklingsorganisation i fællesskab med H:S og Frederiksborg Amt, 

benævnt Sundhedsfagligt Indhold i Hovedstaden. Dette projekt udarbejder beskrivelser af standardplaner, standard-

aktiviteter og standarddokumentationer (skematiske opsætninger af kliniske data, for eksempel resultater eller 

observationer). Disse SFI-specifikationer skal benyttes af leverandøren ved udvikling af klinisk proces-modulet.  

GEPJ 

Københavns Amt arbejder på at være fuldt overensstemmende med GEPJ. Det er et grundlæggende krav, at klinisk 

proces-modulet skal være så kompatibelt som muligt med GEPJ v. 2.2. 

Brugeruddannelse 

Københavns Amt har udarbejdet og vedtaget en uddannelsesstrategi og en dertilhørende handlingsplan, som er 

udgangspunktet for planlægning og gennemførelse af uddannelse af de kommende brugere i KA. Strategien tilpasses 

til de enkelte EPJ-moduler i forhold til særlige lokale behov på det enkelte sygehus. 

Evaluering  

Københavns Amt har igangsat et gevinstrealiserings- og effektmålingsprojekt. For at sikre metodemæssig overens-

stemmelse og fokus på udvælgelse af eksempelvis samme indikatorer, forventes arbejdet med evaluering, gevinst-

realisering etc. at foregå i et fælles projekt med parterne i den kommende region.  

6.6.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 51 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning i 2006 - 2008 for Københavns Amt 
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Figur 52 - faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med EPJ-moduler i 2005 og  
forventet dækning i 2006 - 2008 for Københavns Amt 
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Figur 53 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Københavns Amt 
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Figur 54 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 – 2007 for Københavns Amt 
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6.7. Nordjyllands Amt 
I Nordjyllands Amt er IT-Sundhed den enhed, der er ansvarlig for alle sundhedsrelaterede it-systemer i hele amtet, 

herunder EPJ-projekter. EPJ-enheden er derfor placeret internt i IT-Sundhed. Herudover nedsættes der grupper med 

brugerrepræsentanter i det omfang, der vurderes et behov herfor. Nordjyllands Amt har vedtaget som strategi at købe 

færdigudviklede systemer, som skal tilpasses. Det betyder, at man søger at placere et entydigt ansvar hos leverandøren 

og derved opnå økonomiske og sikkerhedsmæssige fordele.  

6.7.1. Projektstatus 

Der er anskaffet et medicinsystem ”Theriak™”, som er implementeret i en række afdelinger. En styregruppe prioriterer 

den videre implementering.  

Et billedsystem er udrullet. Udrulning af ambulatoriebooking har været i gang i ca. 3 år. 

Desuden ønsker amtet at udbyde en kontrakt om levering og implementering m.v. af en samlet elektronisk patient-

journalløsning til amtets psykiatriske og somatiske sygehuse og de tilkomne sygehuse i den kommende region.  

Et klinisk proces-system er for øjeblikket i udbud.  

Samlet it-systemarkitektur 
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Figur 55 - illustrerer den samlede it-systemarkitektur for Nordjyllands Amt 
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Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer I Nordjyllands Amt findes i Tabel 17. 

 

Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

Patientadministrativt system PAS WM-data (B-DATA) I drift 

Medicinsystem Theriak™ Theriak™ 
Under 
implementering 

Klinisk proces-modul  (I udbud) Planlagt 

Booking Bookingsystemet WM-data (B-DATA) I drift 

Laboratorieinformationssystem (Klinisk 
biokemi) 

Labka II CSC I drift 

Laboratorieinformationssystem (Klinisk 
mikrobiologi) 

ADBakt Autonik AB I drift 

Instrukssystem Instrukssystemet Key2Know / egetudviklet I drift 

Blodbank ProSang Databyrån AB I drift 

RIS/PACS EasyViz™. Medical Insight A/S I drift 

Apotek ApoVision Amgros I/S I drift 

Tabel 17 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Nordjyllands Amt 

Vigtige implementeringsresultater 

Man har implementeret medicineringsmodulet på en række afdelinger (ca. 20 %). Implementeringen har dog været sat 

i stå i foråret 2005 efter krav fra klinikere, der var utilfreds med brugerfladen i systemet. Implementeringen er 

genoptaget, efter at systemet er blevet modificeret. 

Desuden har man implementeret PACS-system på alle sygehuse i amtet, hvor alle røntgenbilleder er digitalt tilgænge-

lige på alle kliniske afdelinger. Arkivet indeholder 5 måneders optagelser fra hele amtet, så man kan lave sammen-

ligninger mellem aktuelle og tidligere optagelser.  

Et notatmodul er næsten færdigudrullet. Modulet er baseret på amtets mid-range arkitektur (AS/400). Løsningen 

betyder, at amtet kan overholde regeringskravet om etablering af notatmodul, samtidig med at en mere langsigtet 

GEPJ-baseret løsning kan implementeres begyndende medio 2006.  

GEPJ 

Foreløbig har man nok at gøre med at få medicinmodulet til at fungere, så det har højeste prioritet. Derefter vil man 

fokusere på at få GEPJ indarbejdet som grundlag for registreringer.  

Amtets it-strategi som påbyder anskaffelse af standardsystemer baseret på ikke-proprietære standarder har betydet, at 

man har ønsket at afvente ’færdige’ produkter. 

Brugeruddannelse 

Det er amtets målsætning at uddanne personalegrupperne løbende i forbindelse med implementeringen af nye 

systemer. Der er således etableret introduktionskurser for de moduler, som implementeres, hvor personalet kan 
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tilmelde sig undervisning via IT-Sundheds hjemmeside. I alt regner man med, at hver bruger skal undervises 2½ dag. 

En af dagene afsættes til generel baggrundsviden, f.eks. GEPJ.  Undervisningen i medicinmodulet andrager 3 timer. 

Superbrugerne uddannes i en uge. 

Evaluering  

Der er et samarbejde med Handelshøjskolen i Århus, som tidligere har lavet en effektvurdering i forbindelse med 

projekter under ”Det Digitale Nordjylland”. Desuden er der ansat en person i amtets planlægningskontor til at følge 

virkningerne af EPJ gennem nogle casestudier.  Amtet er tilsluttet effektvurderingsarbejdet i regi af ARF og HHÅ. 

6.7.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 56 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning i 2006 - 2008 for Nordjyllands Amt 
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Figur 57 - faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med EPJ-moduler i 2005 og  
forventet dækning i 2006 – 2008 for Nordjyllands Amt 
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Figur 58 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Nordjyllands Amt 
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Figur 59 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 – 2008 for Nordjyllands Amt 

 

6.8. Ribe Amt 
Ribe Amts indføring af EPJ har fulgt regeringsaftaler og Amtsrådsforeningens EPJ-strategi og har som udgangspunkt haft 

en strategi, der skal sikre, at både de enkelte afdelingers behov og behovet for samspil med øvrige 

afdelinger/sygehuse tilgodeses. Ribe Amt har ladet den organisatoriske udvikling og it-udviklingen forløbe i tæt 

samspil og har lagt vægt på en iterativ systemudviklingsproces og en høj grad af feedback fra organisationerne. Over-

gang fra 1.-generations-EPJ til 2.-generations-EPJ gennemføres glidende, så brugeren ikke oplever funktionsforringelse. 

Amtet lader al software-udvikling foretage af eksterne leverandører med mulighed for, at flere leverandører kan levere 

moduler til en samlet EPJ-løsning. Ribe Amt forventer at have fuld EPJ-dækning pr. 1/1 2006. 
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6.8.1. Projektstatus 

I øjeblikket EPJ-dækkes en væsentlig del af Ribe Amt af et 1.-generationssystem, der bygger på basissystemet 

”Harmoni”. Hertil er der udviklet et medicinmodul, et sygeplejenotatmodul (kardex) og et laboratoriemodul. Det er tale 

om et konfigurerbart system, hvor den version, der er implementeret på psykiatrisk sygehus, har inkluderet VIPS-

modellen.  

Ud over installationerne af ”Harmoni” arbejdes der med implementering af ”NoRA”-systemet. NoRA er et 2.-genera-

tionssystem, der i første omgang ikke er fuldt GEPJ-kompatibelt. Den næste udgave, der udvikles sammen med 

Ringkjøbing Amt, bliver et fuldt GEPJ-kompatibelt 2.-generationssystem, fælles for det psykiatriske og somatiske 

område.   

På sigt udfases både Harmoni- og NoRA-baserede installationer til fordel for det nye basissystem, som er GEPJ-

kompatibelt. 

Amtet har startet udviklingen af det sundhedsfaglige indhold, og erfaringerne med den sundhedsfaglige funktionalitet, 

der er foregået i medicin- og notatmodulerne, er overført fra anvendelse i Harmoni over NoRA til nyeste generation, 

hvor erfaringer fra GEPKA- projektet også inddrages. For medicinmodulets vedkommende er der tale om en evolutionær 

udvikling og tilretning hen over tid, mens notatmodulet har ændret sig mere radikalt. På brugerniveau ser medicin-

modulerne ens ud i de tre systemer, mens der er tale om forskellige udgaver af notatmodulerne. Der er dog stadig 

forsøgt overført så megen erfaring som muligt fra en generation til den næste.  

Der forventes en 100 % dækning inden udgangen af 2005, der overvejende tilvejebringes af Harmoni-installationerne. 

For at ruste sig til den fortsatte udvikling har Ribe Amt oprettet et programkontor, der er omdrejningspunkt i projekt-

styringen i den fremtidige udvikling.  

Amtet har ikke gennemført systematisk evaluering i det forløbne år 
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Figur 60 – illustrerer en samlet it-systemskitse for Ribe Amts 2.-generationssystem 
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Figur 60 viser arkitekturen for Ribe Amts planlagte, endelige 2.-generations-EPJ-system (endnu ikke navngiven). 

Harmoni- og NoRA-systemet er ikke vist på denne figur. Der henvises til beskrivelsen af Ribe Amt i [Nøhr et al. 2004] 

for systemernes indbyrdes relationer. Der er tale om en 3-lags arkitektur, som anbefalet i Amtrådsforeningen og H:S’s 

rapport ”Fælles arkitekturprincipper for EPJ” [Amtsrådsforeningen 2005a].  

Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer i Ribe Amt findes i Tabel 18. 

 

Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

Notateditor/-modul PTI/Harmoni kardex EDB Gruppen/ACURE I drift 

Klinisk proces-modul (GEPJ) NoRA/nyt notatmodul ACURE I drift/under opstart 

Medicinsystem/-modul EMS ACURE I drift 

Klinisk kemi BCC WM-data I drift 

EPJ-integration til klinisk kemi  ACURE / WM-data Under opstart 

Patologi PATO WM-data I drift 

EPJ-integration til patologi  ACURE / WM-data Under opstart 

Mikrobiologi MADS ÅKH I drift 

PACS WISE Sectra I drift 

Røntgeninformationssystem Conrad Sectra I drift 

Patientadministrativt system PAS EDB Gruppen I drift 

EPJ-integration til 
patientadministrativt system 

 ACURE/EDB Gruppen Under udvikling 

Bookingsystem/-modul BookPlan/BOM Capgemini I drift 

EPJ-integration til 
bookingsystem/-modul 

 ACURE/Capgemini Under planlægning 

Ledelsesinformation LIS Rehfeld Partners I drift 

Apoteksystem ApoVision Navtilus I drift 

EPJ-integration til apoteksystem  ACURE/Nautilus I drift 

Tabel 18 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Ribe Amt 

Vigtige implementeringsresultater  

Ribe Amts medicinmodul er, set fra brugerens synspunkt, ens i såvel Harmoni-implementering, i NoRA-implementering, 

som i det nye, kommende 2.-generationssystem. Medicinmodulet er i øvrigt det samme, som anvendes i Ringkjøbing 

Amt. Der var medio 2005 en sengedækning på 81 % og en forventning om 100 %’s dækning inden udgangen af 2005 

Der er udviklet et tværfagligt notatmodul med en generisk procesmodel som basis, og dette modul anvendes i for-

bindelse med NoRA-implementeringerne. Notatmodulet til det kommende 2.-generationssystem er en nyudvikling af 

dette tværfaglige notatmodul  

Ribe deltager i SUP-pilotprojektet og regner med at kunne udtrække data til SUP-databasen fra november 2005. Ribe 

har igangsat et pilotprojekt med udbredelse af digital signatur på sygehuset, bl.a. for at kunne tilgå SUP-data via 

sundhed.dk. Ribe Amt vil ikke tilgå SUP-data via lokal brugerstyring. 
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Ribe Amts EPJ-organisation har opnået en række erfaringer i forbindelse med udvikling og implementering: 

• i de første brugergrænseflader i 2.-generationssystemer er den underliggende procesmodel meget synlig for 

brugeren.  Erfaring ved anvendelse i klinikker er, at det er ønskeligt i større grad at skjule den underliggende 

model for at optimere brugervenligheden 

• Ribe Amt har haft en meget positiv erfaring med hurtig og aftalt udviklingsfeedback. Det har sikret 

forventningsafstemning og har været befordrende på udviklingsprocessen, og man ønsker at fastholde den 

• når en afdeling allerede har en løsning, der virker, vokser forventninger og krav til nye systemer. Der er 

derfor stor forskel på implementering på en afdeling, der allerede har et system, og afdelinger, der starter på 

bar bund. Afdelingernes erfaringer har derfor konsekvenser for planlægningen 

• Ribe Amt erfarer, at EPJ-produktmarkedet er relativt umodent, og det fremtidige forløb kan derfor være 

temmelig uforudsigeligt. Derfor tilstræbes det, at implementeringsdispositioner er tilstrækkelige fleksible, så 

de let kan tilpasses nye muligheder 

Brugeruddannelse 

I forbindelse med oplæring i brug af de 1.-generations-baserede moduler (Harmoni-baserede) har sidemandsoplæring 

været den fremherskende metode, der dog er suppleret med faste undervisningsforløb. Erfaringen med oplæringen i 

forbindelse med 2.-generations-systemer, hvor den bagvedliggende model (GEPJ) er synlig på brugergrænse-

fladeniveau, er, at der kræves en væsentlig større indsats for at få den nødvendige forståelse for at kunne udnytte 

systemerne tilfredsstillede. Det er således nødvendigt at give oplæring i en grundlæggende forståelse for den 

underliggende model, ud over den generelle oplæring i systembrugen. Efter alt at dømme er det nødvendigt at 

revidere uddannelsesorganisationen som følge af den øgede kompleksitet i undervisningssituationen. 

GEPJ 

Ribe Amt har på basis af NoRA-systemet udviklet en prototype, der indgik i GEPKA-projektet. Denne prototype var for 

rigid i sin udformning og blev ikke, som planlagt, anvendt til produktion. Udviklingen af NoRA resulterede i en 

procesmodel, der har stor lighed med GEPJ. Udviklingen foregik parallelt med GEPJ-initiativet, men det resulterede i en 

forståelse for brugen af en generisk procesmodel. 

6.8.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 61 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning i 2006 – 2008 for Ribe Amt 
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Figur 62 – faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med EPJ-moduler i 2005 og forventet dækning i 2006 –  2008 for Ribe Amt 
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Figur 63 – procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Ribe Amt 

Til forskel fra opgørelserne for 2003-2004 er udenamts forbrug indregnet i det samlede budget. Dette forklarer den 

tilsyneladende ”nedgang” i it-budgettet. Der er imidlertid blot tale om en mere korrekt opgørelse for 2005. 
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Figur 64 – udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 – 2008 for Ribe Amt 
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6.9. Ringkjøbing Amt 

6.9.1. Projektstatus 

Ringkjøbing Amts EPJ-projekt kaldes ”ElektRA - elektronisk patientjournal i Ringkjøbing Amt.” 

Det er amtets målsætning at tilvejebringe et samlet EPJ-system, der ud over at tilvejebringe ny funktionalitet også 

binder amtets eksisterende sygehus-it sammen til en ny, fælles journal. Det drejer sig bl.a. om det patientadmini-

strative system, der håndterer patienternes stamdata og oplysninger vedr. fx henvisninger, indlæggelse og diagnoser.  

Samlet it-systemarkitektur   
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Figur 65 - illustrerer en samlet it-systemskitse for Ringkjøbing Amts sygehusvæsen 
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Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer i Ringkjøbing Amt findes i Tabel 19. 

 

Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

Patientadministrativt system PAS EDB Gruppen I drift 

Medicinmodul EMS ACURE I drift 

Klinisk proces-modul Elektra  ACURE I drift 

Booking  Capgemini I drift 

Dataintegrationsplatform   Planlagt 

Laboratorieinformationssystem Labka I hhv. BCC CSC hhv. WM-data I drift 

Patologi  WM-data I drift 

Mikrobiologi MADS  I drift 

PDM-system til intensiv  Dräger Medical Planlagt 

Blodbank  WM-data I drift 

PACS PACS Agfa I drift 

Røntgeninformationssystem RIS Kodak I drift 

Rapportering  SAS I drift 

Datavarehus  SAS I drift 

Tabel 19 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Ringkjøbing Amt 

Implementeringsresultater 

Medicinmodulet 

Ringkjøbing Amt har endnu ikke anskaffet sig et medicinmodul, der lever op til Amtsrådsforeningens krav i det fælles 

udbud. Derfor har man valgt at navngive medicinhåndteringsfunktionaliteten, der er fælles med Ribe Amt, ”Enstrenget 

MedicinhåndteringsSystem” (EMS). 

EMS’en er pt. i drift på følgende afdelinger:  

• psykiatrien 

Klinisk proces-modul 

ElektRA-systemet er i drift på:  

• gynækologisk afdeling 

• obstetrikken 

• psykiatrien 

• børneafdelingen 
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Notatmodulet (klinisk proces) og EMS’en (medicinhåndtering) udvikles i et iterativt samarbejde mellem leverandøren, 

Ribe Amt og Ringkjøbing Amt. Det samlede ElektRA-system er således modulært opbygget, baseret på GEPJ og en fler-

lagsarkitektur. Udrulningen til amtets andre afdelinger er midlertidigt stoppet for at give tid til at fokusere på 

udviklingen af en bedre ”visnings”-funktion/bedre overblik. Herefter laves der en ny udrulningsplan. 

SFI - sundhedsfagligt indhold 

Sundhedsfagligt indhold udarbejdes af tværfaglige teams, med udgangspunkt i opdaterede kliniske retningslinier. Dette 

arbejde udmøntes i standardplaner, som kan være diagnosespecifikke og/eller generelle. Flere standardplaner 

indebærer et tæt samarbejde med andre afdelinger. Arbejdet sker primært på afdelingsniveau, på tværs af de 5 syge-

husmatrikler. Standardplanerne godkendes af afdelingsledelserne inden implementering. P.t. har gynækologisk afdeling 

18 standardplaner, der primært understøtter overordnede, generelle arbejdsgange. I psykiatrien og resten af Kvinde 

Barn Centeret er der udarbejdet over 40 standardplaner. 

GEPJ 

Klinisk proces-modulet er i overensstemmelse med GEPJ version 1.8, og i flere tilfælde tilrettet hen imod version 2.2. 

Specielt i de tilfælde, hvor det giver øget brugertilfredshed og en bedre brugergrænseflade. 

Brugeruddannelse 

Samtlige slutbrugere får én dags undervisning – og ideelt 1 dags opfølgning efter opstart. Superbrugere og eksperter får 

en uges undervisning. 

Evaluering  

Der er lavet en evaluering af den første EPJ-udrulning, som afdækkede forskellige problemer, som den efterfølgende 

udvikling vil tage højde for [Bernstein et al. 2005].  

6.9.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 66 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning i 2006 - 2008 for Ringkjøbing Amt 
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Figur 67 - faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med EPJ-moduler i 2005 og  
forventet dækning i 2006 – 2008 for Ringkjøbing Amt 
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Figur 68 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Ringkjøbing Amt 
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Figur 69 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 – 2008 for Ringkjøbing Amt 
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6.10. Roskilde Amt 
I Roskilde Amt varetages udviklingen og implementeringen af EPJ af EPJ-enheden på grundlag af amtets EPJ-strategi, 

der løber frem til 2009 [Roskilde Amt 2005]. Disse forhold er beskrevet relativt detaljeret i EPJ-Observatoriets Status-

rapport 2004 [Nøhr et al. 2004], som interesserede læsere henvises til. 

6.10.1. Projektstatus 

Roskilde Amts hovedmålsætning på EPJ-området er at have medicinmodul og notatmodul i klinisk drift på samtlige 

afdelinger i Roskilde Amts sygehusvæsen inden udgangen af 2005. I de følgende afsnit er givet en kort beskrivelse af 

relevante forhold til understøttelse af denne målsætning. 

Samlet it-systemarkitektur 
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Figur 70 - illustrerer en samlet it-systemskitse for Roskilde Amts sygehusvæsen 
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Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer i Roskilde Amt findes i Tabel 20. 

 

Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

Patientadministrativt system GS  CSC Scandihealth I drift 

Medicinsystem/modul OPUS Medicin CSC Scandihealth I drift 

Notateditor/modul GS CSC Scandihealth Under udvikling 

Fælles brugerportal Common Web desktop CSC Scandihealth I drift 

Klinisk database Diabetes Rask Rehfeldt & Partners I drift 

Laboratorieinformationssystem 
Labka / Labka 
Sygehuspakken 

CSC Datalab I drift 

Patologi Patologisystemet WM-data I drift 

Mikrobiologi [Udføres af SSI]  I drift 

PDM-system til intensiv CareVue Chart Philips I drift 

PACS [I udbud]  I drift 

Røntgeninformationssystem Rados [og i udbud] Philips I drift/planlagt 

Ledelsesinformation Targit CSC Scandihealth I drift 

Tabel 20 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Roskilde Amt 

Vigtige implementeringsresultater 

Roskilde Amt har haft sit hovedfokus på implementering og idriftsættelse af OPUS Medicin-modulet. Det fremgår af 

Figur 71, at projektet blev igangsat for tre år siden.   
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Figur 71 - projektforløbet af implementeringen af OPUS Medicin 
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Det overordnede formål med implementeringen af OPUS Medicin er i væsentligt omfang at bidrage til den fremtidige 

samlede elektroniske patientjournal ved at: 

• ”understøtte sygehusenes kliniske aktiviteter med henblik på at opnå øget kvalitet, sikkerhed og effektivitet 

i patientbehandlingen” 

• dette formål søges opnået på medicinområdet ved at indføre tre store ændringer ift. den daglige medicine-

ringspraksis 

• et elektronisk medicinmodul, der kan understøtte hele medicineringsprocessen i samlede patientforløb fra 

første ordination til sidste recept 

• en fælles medicineringspolitik for Roskilde Amts sygehuse, der vil medføre betydelige omlægninger i 

arbejdsgange for dokumentation af medicinering (ordination, ophældning, givning og observation)  

• en fælles medicineringsprocedure på Roskilde Amts sygehuse, som omfatter alle tænkelige 

medicineringssituationer 

Implementeringsarbejdet har været opdelt i 21 delprojekter, hvoraf de fleste har været ledet af EPJ-enheden. Dog har 

væsentlige delprojekter været ledet af ledelserne og driftsafdelinger på sygehusene. Som eksempel kan nævnes, at 

hardware-udrulningen blev ledet af it-afdelingen og medicinrumsombygningen af teknisk afdeling. Enkelte projekter 

har været ledet af eksterne konsulenter som fx installation af trådløst netværk, der blev udført og ledet af IBM. 

Projektet har været kendetegnet ved en stram tidsplan, et fornuftigt økonomisk grundlag samt engagerede ledelser og 

klinisk personale. Projektet holdt stort set tidsplanen og de økonomiske estimater.  

Det står dog efterfølgende klart, at implementeringsfasen var noget forceret, hvilket blandt andet betød, at de første 

afdelinger først meget sent fik det endelige system at se, og at en række uhensigtsmæssigheder i systemet først blev 

rettet i løbet af de første måneders drift. Den største anke fra det kliniske personale har været for lange svartider på 

flere af de komplekse funktioner, som gennem de sidste versionsforbedringer dog er blevet væsentligt bedre. 

Systemet bruges på alle kliniske afdelinger, men der er områder, hvor systemet ikke er taget 100 % i anvendelse. Det 

drejer sig om:  

• intensivafdelinger pga. funktionalitetsbegrænsninger ift. infusioner med hyppige justeringer og 

opkoncentreringer. Her vurderes det, at der i stedet skal integreres med det kommende PDM-system  

• skadestue/modtagelser pga. tidspres i patientbehandlingen og manglende ledelsesmæssig prioritering  

• flere ambulatorier bruger ikke OPUS, fordi tidsforbruget ved at lægge medicinoplysningerne ind ikke står mål 

med nytteværdien. Det er typisk steder, hvor mange patienter kun kommer 1-2 gange, eller hvor 

patienterne hovedsagelig kontrolleres af egen læge og kun kommer til årlige kontroller 

Det næste skridt er implementeringen af det såkaldte notatvisningsmodul. Der er ikke tale om et selvstændigt modul, 

men en videreudvikling af GS Classics notatfunktionalitet. Notatvisningsmodulet viser således notater skrevet i GS i den 

samme portal som medicinmodulet. Målsætningen er, at notatvisningsmodulet er sat i drift på samtlige afdelinger 

inden udgangen af 2005, se Figur 72. 
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Figur 72 - tidsplan for indføring af et kommende notatvisningsmodul 

GEPJ 

Roskilde Amt anser GEPJ for noget, der skal indføres på sigt, i takt med at GEPJ-baserede produkter modnes til klinisk 

brug. Der er planlagt tre trin i denne proces: 

• trin 1: Flytte hovedparten af dokumentation fra papir til elektronisk medie med næsten bevaret struktur og 

fagopdeling (2004 – 2006) 

• trin 2: Trinvist øges graden af strukturen hen imod GEPJ  (2005 – 2007) 

• trin 3: Notatvisningsfunktion erstattes af et GEPJ-kompatibelt modul (2006 – 2009) 

For at indsamle krav til et kommende klinisk procesmodul og få et indblik i, hvilken udfordring implementeringen af et 

sådan modul vil være, har Roskilde Amt aftalt et fokuseret pilotprojekt med CSC Clinical Suite fra CSC Scandihealth på 

Neurologisk afd. Projektet er afgrænset til at vise den kliniske nytteværdi og procesunderstøttelse i forbindelse med 

behandling af akut apopleksi. Pilotprojektet evalueres løbende af RUC for at indsamle viden om integreret effektbaseret 

systemudvikling som metode.  

Brugeruddannelse 

Uddannelse af brugerne har primært været i relation til idriftsættelsen af OPUS Medicin. Uddannelsesaktiviteterne har 

fordelt sig på følgende områder: 

• e-learning som primær undervisningstilbud til samtlige brugere, individuelt eller i arbejdende værksteder 

• anbefalet tidsforbrug på e-learning er 6 timer pr. bruger 

• individuelt undervisningstilbud fra afdeling til afdeling, primært som sidemandsoplæring eller gruppeseancer 

• permanente EPJ-ansvarlige på den enkelte afdeling 

• døgnvagtbemanding og udstationering af medarbejdere fra Roskilde Amts EPJ-enhed på den enkelte 

afdeling i den første tid efter opstart af OPUS Medicin 
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Evaluering  

Roskilde Amt har gennemført både spørgeskemaundersøgelse blandt de kliniske brugere af OPUS Medicin-projektet 

samt efterfølgende fokusgruppeinterviews [Roskilde Amt 2005]. 

Undersøgelsen har afdækket en række gevinster og problemområder, der har givet EPJ-projektledelsen i Roskilde Amt 

en vigtig indsigt i, hvorledes systemet efterfølgende skal videreudvikles, samt hvorledes man mere effektivt kan 

understøtte det fremtidige udviklingsarbejde på den organisatoriske side.  

Følgende væsentlige ting er påpeget: 

• positive forhold: OPUS har generelt set tilvejebragt brugerne et bedre overblik og større tilgængelighed af 

medicindata for den enkelte patient. Forekomsten af standardordinationer, regimer og receptfunktion er 

ligeledes modtaget positivt af brugerne 

• Negative forhold: OPUS’ funktonalitet – herunder svartider – opfattes ikke som godt nok blandt brugerne. Det 

generelle arbejdspres, særligt i lægegruppen, anses for at være forøget. Der er en generel kritik af, at 

systemet har været for umodent til at blive udrullet i hele sygehusvæsenet i amtet, med det resultat at 

systemets ”børnesygdomme” har berørt stort set hele sygehusorganisationen. I det hele taget har 

udrulningen været for forceret 

6.10.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 73 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning i 2006 - 2008 for Roskilde Amt 



 

Statusrapport 2005 131 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1/1 2005 1/1 2006 1/1 2007 1/1 2008

Medicinmodul

Klinisk procesmodul

 

Figur 74 - faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med EPJ-moduler i 2005 og forventet  
dækning i 2006 - 2008 for Roskilde Amt 
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Figur 75 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Roskilde Amt 
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Figur 76 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 – 2008 for Roskilde Amt 



 

132 EPJ-Observatoriet 

6.11. Storstrøms Amt 
Storstrøms Amts it-strategi på sygehusområdet er uændret i forhold til sidste år. EPJ-strategien i Storstrøms Amt baseres 

på, at EPJ indføres gennem mindre, trinvise aktiviteter og overgangsløsninger. De første moduler, der rulles ud, er 

medicinmodulet og en notateditor til fri tekst. Center for IT leder og koordinerer EPJ-projektet. Storstrøms Amt 

samarbejder tæt med Roskilde Amt og Vestsjællands Amt om EPJ-løsningerne. 

Storstrøms Amts strategi, projektorganisation og komponenterne i den kliniske it-arbejdsplads er beskrevet i EPJ-

Observatoriets Statusrapport 2004 [Nøhr et al. 2004], som interesserede læsere henvises til.  

6.11.1. Projektstatus 

Medicinmodulet er under udrulning og udgør det første modul af en række moduler, der samlet skal udgøre den 

kliniske it-arbejdsplads. Kliniske notater skrives i Det grønne Systems (GS Classic) notatmodul. 

I de følgende afsnit er givet en kort beskrivelse af relevante forhold til understøttelse af disse planer. 

Samlet it-systemarkitektur 

Systemarkitekturen søger at gøre data i forskellige systemer tilgængelige via en webportal. Storstrøms Amt stiler mod 

en trelags systemarkitektur som vist på Figur 77. Imidlertid har man ikke implementeret en integrationsplatform, idet 

en platform vil blive fastlagt i den kommende region.  

Den portal, der benyttes, er en ”1.-generationsportal”, leveret som en del af medicinmodulet. I forbindelse med 

etablering af den nye region forventes, at en fælles portalløsning vil blive etableret. Desuden vil regionens kommende 

PAS- og klinisk proces-løsninger blive vurderet. 
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Figur 77 - illustrerer en samlet it-systemarkitektur for Storstrøm Amts sygehusvæsen. 
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Mange journaldata er tilgængelige via portalen. Nogle data stammer fra GS Classic, andre fra forskellige fødesystemer – 

se Tabel 21. I de fleste tilfælde kan data nås med et enkelt password (single sign-on): 

 

Data fra GS Classic Data fra fødesystemer (i drift) Data fra fødesystemer (planlagt) 

Journalkontinuationer 
Tilsyn 
Udskrivningsbreve 
Røntgenbeskrivelser 
Behandlingsplaner 

Klinisk-kemiske laboratoriesvar  
Patologisvar 
Journalscanninger 
 

Kliniske vejledninger  
Mikrobiologisvar  
Blodbanksvar 
RIS/PACS 

Tabel 21 - journaldata, som er tilgængelige via portalen stammer fra GS og forskellige fødesystemer 

Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer i Storstrøms Amt findes i Tabel 22.  

 

Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

Fælles brugerportal OPUS Medicin CSC Scandihealth Under implementering 

Patientadministrativt system 
inklusive notatvisning 

GS Classic CSC Scandihealth I drift 

Medicinmodul OPUS Medicin CSC Scandihealth I drift 

Notatmodul   Planlagt 

Booking GS CSC Scandihealth Under implementering 

Journalskanning KIBI KIBI Planlagt 

Klinisk database NIP m.fl.  I drift 

Laboratorieinformationssystem VM BCC WM-data 
I drift 
nyt system planlagt 

Patologi VM Pato WM-data I drift 

Mikrobiologi MADS 
Århus 
Kommunehospital 

I drift 

PDM-system til intensiv   Planlagt 

Blodbank VM blodbank WMdata i drift 

PACS GE GE Planlagt 

Røntgeninformationssystem GE GE Planlagt 

Ledelsesinformation Targit, CIT Center for IT I drift 

Tabel 22 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Storstrøms Amt 

Implementeringsresultater 

Storstrøms Amts implementeringsplaner er inddelt i fire faser, se Figur 78. Implementeringen befinder sig nu i fase 2, 

på vej over i fase 3. Projekterne medicinmodul og notatvisning i fase 2 er markeret med grønt, som tegn på at de er 

gennemført. Implementering af nyt PAS- samt GEPJ-baseret klinisk procesmodul er markeret med rødt, som tegn på at 

disse projekter afventer beslutninger i den kommende region. 
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I fase 3 planlægges en række projekter, bl.a. en fælles integrationsplatform og et RIS/PACS-system. 

Først i fase 4 – efter 1.1.2007 – forventes et 2.-generations-EPJ at blive udbredt. 
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Figur 78 - samlet udviklingsplan for en række it-projekter i Storstrøms Amt. Amtet befinder sig nu i fase 2,  
på vej over i fase 3 (Figur fra Storstrøms Amt) 

Medicinmodulet 

Implementeringen af medicinmodulet startede i maj 2004. Sommeren 2005 er modulet udbredt til Storstrømmens 

Sygehus og Behandlingspsykiatrien. Ydermere er der installeret 250 trådløse sendere, således at bl.a. medicinmodulet 

kan benyttes på bærbare pc’er på sygehusafdelinger og psykiatriske centre i hele amtet. Man forventer, at ca. 60 % af 

alle ansatte vil komme i kontakt med medicinmodulet, hvilket svarer til ca. 4000 brugere. Det er dog kun lægerne, der 

har fået brugerrettigheder til at ordinere medicin i modulet. Denne beslutning betyder, at lægerne skal ordinere al 

medicin, og de kan ikke overlade registreringen til andre faggrupper. Det har medført, at lægegruppen har anvendt 

medicinmodulet fra starten. 

Amtet forberedte indførelsen af medicinmodulet, bl.a. ved at Sygehusledelsen for Storstrømmens Sygehus og 

Centerledelsen for Psykiatrien indførte et enstrenget, papirbaseret medicinhåndteringssystem, kaldet STAMOS, i 

efteråret 2003. Medicineringen er således standardiseret på tværs af somatiske sygehuse og psykiatri. 

Et af målene med medicinmodulet er, at medicinering skal foregå standardiseret i alle de situationer, hvor det er 

muligt. Medicineringen skal følge Lægemiddelkomiteens medicineringspolitik og –procedurer og muliggøre akkredi-

tering og kvalitetssikring af medicineringsprocessen. 

Man forventer desuden, at medicinmodulet kan give besparelser, bl.a. ved at styrke koordinering af medicineringen på 

tværs af sektorerne og understøtte en bedre styring af medicinudgifter i fremtiden – bl.a. ved brug af beslutningsstøtte. 
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Brug af standardordinationer er en effektiv måde at implementere de fælles retningslinjer, og man har derfor oprettet 

en række af disse i medicinmodulet. Man har ønsket at bygge videre på de standardordinationer, som allerede var 

oprettet af brugerne i Roskilde Amt, som benytter samme medicinmodul. Det har imidlertid ikke været muligt at 

importere disse direkte pga. forskellig opbygning i de to versioner af GS, som Roskilde og Storstrøms Amter benytter.   

Kliniske notater 

Til de kliniske notater benyttes GS’ notateditor til fri tekst. Via webportalen kan notaterne gøres tilgængelige for de 

relevante personalegrupper. Via portalen er der kun læseadgang – indskrivning foregår fortsat i GS. På sigt skal også de 

praktiserende læger få adgang til notaterne. 

Løsninger for et egentligt klinisk procesmodul, med mulighed for fuld klinik dokumentation med strukturerede data, vil 

blive koordineret med den kommende region.  

Andre systemer 

Vedrørende status for nogle andre systemer kan følgende nævnes:  

• der er indgået kontrakt om anskaffelse af et RIS/PACS-system, og implementeringen planlægges  

• der planlægges et nyt laboratoriesystem, og et udbud gennemføres i efteråret 2005 

• løsninger for PAS vil blive koordineret med den kommende region 

GEPJ 

Den notateditor, man benytter, er ikke baseret på GEPJ, og man afventer en stabilisering af markedet for GEPJ-baserede 

systemer. Af Storstrøms Amts it-strategi fremgår det, at amtet har som mål at leve op til målsætningerne i den 

nationale it-strategi inden for de fastsatte tidsrammer. 

Brugeruddannelse 

Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse af det sundhedsfaglige personales erfaringer med it. På baggrund af 

resultatet er der foretaget en endags pc-oplæring af over 600 personer. Efterfølgende uddannes brugerne i anvendelse 

af selve medicinmodulet, og denne uddannelse er koordineret med udrulningen af medicinmodulet. 

Evaluering 

Der endnu ikke gennemført en evaluering af EPJ-projekterne, men den er under planlægning. Evalueringen af 

medicinmodulet vil bl.a. benytte en række operationelle succeskriterier for implementeringen, som amtet har opstillet 

(se Tabel 23). Disse er – bortset fra den sidste – velegnede til en kvantitativ vurdering af resultaterne. 
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Implementeringen af medicinmodulet betragtes som en succes når: 

95 % af alle ordinationer er dokumenteret af en læge 

Ordination af lægemidler, der er synonyme eller stærkt analoge med lægemidler i 
standardsortimentet/rekommandations-listen, højst udgør 1 % 

98 % af alle ordinationer har en tydelig og klassificeret indikation 

99 % af alle ophældninger og 99 % af alle givne dokumenteres i medicinmodulet 

85 % af alt personale, der er brugere af medicinmodulet, angiver en øget tilfredshed og tryghed i forhold til 
håndtering af medicin efter indførelsen af det nye medicinmodul, inkl. politik og procedurer 

Funktionsbærende enhedsledelser og centerledelser forpligter sig til aktivt at anvende dataudtræk fra 
medicinmodulet til vurdering af ordinations- og anvendelsesmønstre, med henblik på at opnå en samlet 
effektivisering på medicinområdet 

Tabel 23 - Storstrøms Amts succeskriterier for implementeringen 

 

6.11.2. Udbredelsesstatus 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1/1 2005 1/1 2006 1/1 2007 1/1 2008

Sengedækning

  

Figur 79 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning i 2006 - 2008 for Storstrøms Amt. Dækningen 
omfatter medicinmodul samt den fritekst-baserede notateditor, som ligger i det patientadministrative system 
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Figur 80 - faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med moduler i 2005 og forventet dækning i 2006 – 2008 for Storstrøms Amt. 
Tallene for klinisk procesmodulet gælder for den kommende version. Som beskrevet ovenfor, er den  

fritekstbaserede notateditor allerede i fuld drift 
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Figur 81 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Storstrøms Amt 
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Figur 82 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 – 2008 for Storstrøms Amt 
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6.12. Sønderjyllands Amt 
Sønderjyllands Amt har besluttet at indføre den samme EPJ, som udvikles og implementeres i Århus Amt. 

Sønderjyllands Amt har nedsat en styregruppe, som er overordnet ansvarlig for indkøb og implementering af EPJ på 

sygehusene i amtet. Strategien er at købe systemer, som er udviklet, men da Århus Amt endnu udvikler bl.a. på klinisk 

proces-modulet, følger og deltager man i udviklingsarbejdet. 

Sønderjyllands Amts EPJ-organisation er beskrevet i EPJ-Observatoriets Statusrapport 2004 [Nøhr et al. 2004].  

6.12.1. Projektstatus 

Sønderjyllands Amt har indgået kontrakt med IBM om levering af et EPJ-system til sygehusene i amtet. IBM er 

hovedleverandør men leverer ikke selv nogle systemer. Sønderjyllands Amt har etableret en hjemmeside 

[Sønderjyllands Amt 2005], hvor man kan finde information om EPJ-projektet. 

I april 2005 blev medicinmodulet sat i pilotdrift på Sønderborg Sygehus, medicinsk afdeling, hvor der blev uddannet ca. 

250 brugere (læger, sygeplejersker og sekretærer). Alle brugerne blev undervist i 3 dage, før pilotdriften startede, og 

afdelingen har desuden uddannet 19 superbrugere, som har modtaget 10 dages undervisning. Før pilotdriften blev 

igangsat, blev der indkøbt yderligere arbejdsstationer, herunder ca. 60 bærbare pc’er, samt etableret et trådløst 

netværk. 

Samlet it-systemarkitektur 

 

 

Klinisk
proces-
modul

Medicin-
modul

Rekvisition
og svar
modul

Integrationsplatform (EPJI)

Klinisk
kemi

Mikro-
biologi

Pato-
logi

PAS

EPJ - fælles brugergrænseflade
(fælles rammesystem)

Bruger-
grænse-

flade

Bruger-
grænse-

flade

Bruger-
grænse-

flade

Bruger-
grænse-

flade

GEPJ-lag
Apotek

Bruger-
grænse-

flade

Fødesystemer

 

Figur 83 – arkitektur for EPJ-løsningen i Sønderjyllands Amt 
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Tilpasning og konfigurering af EPJ-systemet, så det understøtter den kliniske arbejdsgang, udføres af leverandøren. Der 

er etableret samarbejde med Århus Amts DVH (Det Virtuelle Hospital), og på sigt er der planer om at ansætte en 

datalog til at forestå modelleringsarbejdet. 

Sønderjyllands Amts EPJ-system er baseret på en trelags systemarkitektur, som vist på Figur 39. EPJ-systemet er bygget 

op omkring en integrationsplatform (EPJI), som skal sikre, at klinisk relevante informationer fra eksisterende systemer 

kan præsenteres og bearbejdes effektivt i en fælles brugergrænseflade. 

Arkitekturen består af følgende hovedkomponenter: 

• en databærende integrationsplatform (EPJI) 

• moduler til medicin, rekvisition og svar og klinisk proces 

• en række fødesystemer, som udveksler data med EPJ (PAS, mikrobiologi, klinisk kemi, mv.) 

Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer i Sønderjyllands Amt er vist i Tabel 24. Flere af systemerne er under planlægning. 

 

Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

Integrationsplatform EPJI IBM/Systematic Drift 

Medicinmodul - IBM/Systematic Drift 

Rekvisition og svar-modul - IBM/Systematic Pilot 

Klinisk proces-modul  IBM/Systematic Planlagt 

PAS OPUS CSC Scandihealth Drift 

Patologi - WM-data drift 

Klinisk kemi Labka CSC Datalab Drift 

Klinisk mikrobiologi MADS Skejby Sygehus Drift 

Apotek ApoVision Navtilus Software Drift 

Tabel 24 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Sønderjyllands Amt 

Implementeringsresultater 

Medicinmodulet 

Medicinmodulet blev som det første EPJ-modul sat i pilotdrift i april 2005. I september 2005 er der ca. 250 brugere af 

medicinmodulet. 

Amtet forventer, at medicinmodulet er fuldt udbredt ultimo 2006. 

Rekvisition og svar-modulet 

Rekvisition og svar-modulet er testet og forventes at blive sat i drift ultimo 2005. 
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Klinisk proces-modulet 

Amtet har netop indgået kontrakt med Systematic om køb af klinisk proces-modulet. Modulet forventes at blive sat i 

pilotdrift primo 2006. 

GEPJ 

Sønderjyllands Amts EPJ bliver overordnet udviklet i overensstemmelse med GEPJ version 2.2. Til udviklingsforløbet er 

der tilknyttet klinisk personale fra såvel medicinsk som kirurgisk speciale for at sikre en operationel og god klinisk 

funktionalitet.   

Brugeruddannelse 

Slutbrugere får 3 dages undervisning i medicinmodulet og OPUS. Desuden gennemgår superbrugere en uddannelse på 

2 x 5 dage. I de første 5 dage undervises der i kommunikation, planlægning og undervisningslære, og i de næste 5 

dage undervises der i selve EPJ-systemet. 

Amtet forventer, at uddannelsesbehovet vil stige, når klinisk proces (GEPJ) tages i brug. 

6.12.2. Udbredelsesstatus 

EPJ-sengedækning 

Sønderjyllands Amt har ikke oplyst om EPJ-sengedækning i denne undersøgelse. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1/1 2005 1/1 2006 1/1 2007 1/1 2008

Medicinmodul

Klinisk procesmodul

 

Figur 84 - faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med EPJ-moduler i 2005 og  
forventet dækning i 2006 – 2008 for Sønderjyllands Amt 
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It-økonomi 

Sønderjyllands Amt har ikke oplyst om it-økonomiske forhold i denne undersøgelse. 

Udvalgte EPJ-volumenindikatorer 

Sønderjyllands Amt har ikke oplyst om udvalgte EPJ-volumenindikatorer i denne undersøgelse. 

 

6.13. Vejle Amt 
Vejle Amt startede i 1997 som et af de første amter med planlægning og indførelse af EPJ. Vejle Amt valgte kun at 

indføre EPJ-systemer, som var færdigudviklede, og prækvalificerede 2 eksisterende standardjournalsystemer: IBM’s (IPJ) 

og CSC Scandihealth (Opus Journal), der i en vis udstrækning er konfigurerbare. Et væsentligt element i amtets strategi 

er valgfrihed for de enkelte sygehuse mellem de to produkter. Et andet hovedtræk i strategien er, at EPJ-

implementeringen støttes af amtets sundhedsforvaltning, men primært skal håndteres af amtets individuelle sygehuse. 

På basis af centralt udstukne retningslinier er implementeringen og tilpasningen til de enkelte afdelinger gennemført 

med lokale styregrupper og projektgrupper.  

6.13.1. Projektstatus 

Vejle Amt havde medio 2005 en EPJ-dækning på 85 % og forventer fuld dækning inden årets udgang. Det skal 

bemærkes, at systemerne ikke bygger på GEPJ. Projekternes status afspejler, at man har gennemløbet indføring af EPJ 

på mange afdelinger gennem årene og derfor har opbygget en anseelig ekspertise i at håndtere implementeringen i 

dens forskellige faser.  

Samlet it-systemarkitektur 

IBM’s IPJ har som kerne én database pr. afdelingsinstallation med mulighed for at dele basisoplysninger, som kan læses 

på tværs af afdelingerne. OPUS Journal er opbygget med én database pr. sygehus. Journalerne stilles til rådighed ved 

hjælp af SUP-databasen og med andre systemer ved indlejring (bl.a. via single sign-on-lignende funktionalitet eller 

dataintegration via MedCom EDI). Endelig er GS rygraden for datastrukturen. 

Tilpasning og konfiguration af EPJ-systemet (særlig IPJ), så det understøtter den kliniske arbejdsgang, udføres i 

samarbejde mellem de individuelle projektgrupper og leverandøren.  

Arkitekturen består således af følgende hovedelementer: 

• EPJ-systemer med tilhørende databaser 

• funktionalitet i EPJ-systemerne til medicinering, notater, rekvisition og svar 

• en række fødesystemer, som kan udveksle data med EPJ-systemerne (PAS, laboratoriesystemer, patologi, RIS 

mv.)  
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Figur 85 - illustrerer en samlet it-systemskitse for Vejle Amt 

 

Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer i Vejle Amt findes i Tabel 25. 

 

Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

Patientadministrativt system GS CSC Scandihealth I drift 

EPJ-system IPJ IBM I drift 

EPJ-system OPUS Journal CSC Scandihealth I drift 

Klinisk database NIP, Topica, Prostbase  I drift 

Laboratorieinformationssystem Labka CSC I drift 

Patologi  WM-data I drift 

Mikrobiologi MADS Skejby Sygehus I drift 

PACS  Agfa I drift 

Røntgeninformationssystem  Kodak I drift 

Ledelsesinformation  SAS I drift 

Blodbank  WM-data I drift 

SUP  IBM/ACURE, WM-data I drift 

Tabel 25 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Vejle Amt 
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Vigtige implementeringsresultater 

Implementeringsprojekterne på de enkelte afdelinger er sygehusledelsernes fulde ansvar. Sundhedsforvaltningen sikrer 

den overordnede koordination. 

Næsten alle implementeringsprojekter er gennemført, næsten alle ønskede funktionaliteter er implementeret.  

Strategien med, at alle afdelinger frit skulle kunne vælge mellem de to leverandører, er i praksis blevet til: et sygehus – 

en leverandør. Konkret er OPUS Journal indført på Horsens og Brædstrup, og IPJ indført på Kolding-Fredericia, Vejle-Give 

sygehuse. Dette har lettet den interne kommunikation på sygehusene. Intern produktkommunikation er etableret via 

en SUP-database. Ved udgangen af 2005 er adgang til PAS-data (både somatiske og psykiatriske) tilgængelig via SUP.  

I forbindelse med at de enkelte afdelinger selv fastlæggelser søgeord og notattyper, har der været et 

harmoniseringsproblem afdelingerne imellem. Ved EPJ-implementeringerne i 2004-2005 har der været fokus på denne 

standardiseringsopgave på sygehusniveau, således at standardiseringen af søgeord og notater er øget. 

Der leveres generelt en ny version pr. halvår fra leverandørerne, og sundhedsforvaltningen søger en koordination af de 

individuelle installationer.   

Både i forhold til IPJ og OPUS Journal deltager amtet med repræsentanter i ERFA-grupper. Hermed sikres amtets 

påvirkning i forhold til udvikling samt udbytte af erfaringsudveksling – både i forhold til systemerne generelt, men også 

hvad angår de organisatoriske aspekter. 

GEPJ 

Amtet afventer de nationale udmeldinger om GEPJ-tiltag og fælles terminologi og ønsker at afstemme dette med den 

kommende regions initiativer. Sundhedsforvaltningen forventer ikke, at de 2 EPJ-leverandører udvikler GEPJ-

notatmoduler til de systemer, der anvendes. Indtil videre dækkes behovet for at se i andre journaler ved hjælp af SUP-

initiativet. Horsens sygehus er pt. vært for den nationale SUP-database, der kan tilgås via en webløsning samt via 

sundhed.dk med en digital signatur. 

Brugeruddannelse 

Ved implementering af en journal på en ny afdeling, gennemføres et 2-dages undervisningsforløb af alt berørt perso-

nale, mens nye brugere tilbydes et 6-timers uddannelsesforløb, der er målrettet mod de implementerede systemers 

funktionalitet ved bl.a. at gennemgå en række cases. Dette følges op med undervisningsmateriale og støtte af super-

brugere. Endelig foreligger der programmer for, hvorledes vikarer introduceres og støttes i brugen af EPJ, bl.a. i form af 

guides og håndtering af brugeradgang.  Brugerskaren i Vejle Amt er nu betragtelig, således kan undervisningen i 

forbindelse med frigivelse af nye versioner være en logistisk flaskehals og er dermed begrænsende i forhold til, med 

hvilken frekvens opgraderinger og rettelser af EPJ-systemerne kan introduceres. 

Evaluering  

Vejle Amt har tidligere gennemført en række evalueringer af installationerne på udvalgte afdelinger. Sidst har psykiatri-

området gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse omkring implementeringsforløbene. Denne undersøgelse viste, 

at 90 % var tilfreds med forløbene. 
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6.13.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 86 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning 2006 - 2008 for Vejle Amt 
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Figur 87 - faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med EPJ-moduler i 2005 og forventet dækning i 2006 – 2008 for Vejle Amt 
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Figur 88 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Vejle Amt 
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Figur 89 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 – 2008 for Vejle Amt 

 

6.14. Vestsjællands Amt 
Vestsjællands Amt etablerede sidste år en EPJ-projektorganisation, der forestår en central, koordineret implementering 

på sygehusvæsenets fire hovedområder: medicin, kirurgi, psykiatri og diagnostik, der sammen med service udgør det 

samlede Sygehus Vestsjælland. 

På baggrund af amtets strategi for EPJ, som blev politisk godkendt i februar 2003 , har man efterfølgende tilvejebragt 

en EPJ-handlingsplan [Vestsjællands Amt 2004], der udstikker følgende centrale projektmål: 

”Det overordnede formål med projektet er at sikre fuld implementering af medicinfunktionalitet, notatfunktionalitet 

(notat++) samt integrationsfunktionalitet inden den 31. december 2005 på Sygehus Vestsjællands sengeafdelinger og 

ambulatorier, således at Vestsjællands Amt kan opfylde kravene til aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen”. 

Herudover afdækker handlingsplanen en lang række nødvendige tekniske og organisatoriske forhold, herunder: 

• tekniske forudsætninger, herunder krav til infrastruktur 

• krav til implementerings- og driftsorganisation 

• økonomi  

6.14.1. Projektstatus 

Sygehus Vestsjælland har, på linje med Roskilde og Storstrøms amter, hovedfokus på implementering af CSC 

ScandiHealths medicinmodul. Sygehus Vestsjælland har siden 2003 anvendt en enstrenget, papirbaseret medicinering, 

som medicinmodulet skal erstatte. Den ønskede medicineringsfunktionalitet i dette modul skal være integreret i 

organisationen, således at det som et minimum understøtter kerneområderne i medicineringsprocessen og optimalt 

understøtter de kliniske arbejdsgange i hele medicineringsprocessen. Gevinsten ved at indføre en medicinerings-

funktionalitet er en kvalitetssikring i medicineringsprocessen. Kerneområderne i medicineringsprocessen er: 

• medicinoversigt – patientens aktuelle medicinordinationer 

• ordination 
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• dispensering 

• administration 

• CAVE – ”undgå”; advarsler, eks. penicillinallergi 

• virkning/bivirkning 

• medicin-epikrise 

Projektet er i juni 2005 påbegyndt med en pilotafprøvning på Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling på Holbæk 

Sygehus med 35 kliniske brugere involveret.  

Samlet it-systemarkitektur 

I EPJ-handlingsplanen for Sygehus Vestsjælland er der lagt op til implementering af en integrationsplatform, men der er 

ikke taget stilling til arkitektur eller model for integration og database. I udbuddet på medicinsystem er der anmodet 

om option på integrationsplatform, hvilket også ligger i kontrakten med CSC Scandihealth. Der er dog ikke gjort brug af 

denne option på nuværende tidspunkt. 

Stillingtagen til den samlede fremtidige it-arkitektur for Sygehus Vestsjælland afventer regionsdannelsen og er derfor 

ikke illustreret her. 

Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer i Vestsjællands Amt er vist i Tabel 26. 

 

Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

Patientadministrativt system OPUS Patientforløb/Booking CSC Scandihealth I drift 

Medicinsystem/-modul OPUS Medicin CSC Scandihealth 
Under 
implementering 

Notateditor, ikke GEPJ OPUS Patientforløb CSC Scandihealth I drift 

Elektronisk fødejournal OPUS Obstetrik CSC Scandihealth I drift 

Klinisk proces-modul ? CSC Scandihealth Option haves 

Integrationsplatform ? CSC Scandihealth Option haves 

Laboratorieinformationssystem Labka CSC I drift 

Patologi Patologissystem WM-data (B-data) I drift 

Mikrobiologi ADBact Autonik I drift 

PDM-system til intensiv Intet - 
PDM-system under 
overvejelse 

RIS/PACS + WEB-RIS RIS/PACS Kodak I drift 

Internetbaserede instrukser og 
vejledninger 

FrontPage/IE Microsoft 
I drift – nyt MCS-
system under 
overvejelse 

Blodbanksystem Blodbanksystem WM-data (B-data) I drift 

Hørekliniksystem AuditBase  GN Otometric I drift 

DRG- afregningssystem OPUS DRG CSC Scandihealth I drift 

Tabel 26 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Vestsjællands Amt 
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Vigtige implementeringsresultater 

Pilotafprøvningen af medicinmodulet blev gennemført over 14 dage med succes, hvorefter resten af de psykiatriske 

afdelinger (dog undtagen Nyk. Sj.) tog OPUS Medicin i anvendelse. Systemet har således været i drift på en række 

afdelinger med i alt ca. 500 kliniske brugere. 

Fra den 12. september 2005 implementeres OPUS Medicin gradvist i resten af Sygehus Vestsjælland, og det forventes 

fuldt implementeret inden udgangen af november 2005, hvor i alt ca. 900 senge og ca. 3.200 brugere vil være dækket. 

I forbindelse med implementeringen af OPUS Medicin, implementeres også en ny notatvisning, baseret på notater 

skrevet i OPUS Patientforløb, der med bevarelse af kontekst kan ses i OPUS Medicin. I løbet af 2006 vil dette 

notatmodul også indeholde en egentlig editor. Endvidere vil det fra OPUS Medicin være muligt at tilgå Labka. Dermed 

vil Sygehus Vestsjælland have en fuldt udbredt elektronisk patientjournal, der dog ikke er GEPJ-baseret, og som i første 

omgang ikke indeholder plejedokumentation. 

GEPJ 

Vestsjællands Amts strategi er på sigt at følge GEPJ. Det valgte medicinmodul understøtter GEPJ, hvorimod 

notateditoren intet har med GEPJ at gøre. Derimod lægges der op til, at man efter udgangen af 2005, hvor den nu-

værende EPJ-handlingsplan slutter, i samarbejde med Roskilde og Storstrøms amter udarbejder en ny fælles EPJ-

strategi, baseret på GEPJ. Klinisk afprøvning af GEPJ-baserede klinisk proces-moduler kan komme på tale. 

Brugeruddannelse 

Vestsjællands amt planlægger, at der vil være 3.200 kliniske slutbrugere til amtets kommende EPJ-system. Ca. 500 af 

disse har været igennem en basal uddannelse i at anvende it.  Forud for uddannelsesaktiviteterne for de kommende 

slutbrugere, har de enkelte centre i samarbejde med it-enheden udnævnt de nødvendige superbrugere og EPJ-

koordinatorer. Endvidere er der ansat EPJ-systemadministratorer/-supportere. Selve uddannelsen af den enkelte 

slutbruger planlægges til at vare ca. ½ dag per person.   

Evaluering  

Handlingsplanen anbefaler, at der nedsættes en evalueringsgruppe med det formål at evaluere projektet med 

udgangspunkt i de forventede gevinster og opstillede projektmål. Endvidere bør evalueringen på det overordnede 

niveau forholde sig til, hvorvidt EPJ understøtter den række af velbeskrevne mål og resultatkrav, som er formuleret for 

Sygehus Vestsjælland i virksomhedsplanen. Evalueringen vil blive planlagt i løbet af efteråret 2005, og selve 

evalueringen gennemføres i første halvdel af 2005. 
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6.14.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 90 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning i 2006 - 2008 for Vestsjællands Amt 
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Figur 91 - faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med EPJ-moduler i 2005 og  
forventet dækning i 2006 - 2008 for Vestsjællands Amt 
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Figur 92 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Vestsjællands Amt 
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Figur 93 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 –  2008 for Vestsjællands Amt 

 

6.15. Viborg Amt 
I den periode EPJ-Observatoriet har monitoreret dækningsgraden af EPJ i sygehusvæsnet, har Viborg Amt altid været det 

amt, der har haft den %-vise største sengedækning. Viborg Amt har valgt i størst muligt omfang at følge den nationale 

strategi for it i sundhedsvæsnet og dermed at gøre den nationale strategi til den lokale strategi. Viborg Amt har en 93 

% dækning medio 2005 og har, med udviklingsaftalen med WM-data som basis, det strategiske mål at opnå en 100 % 

dækning i løbet af 3. kvartal 2005. Den valgte løsning er dog ikke på nuværende tidspunkt GEPJ-kompatibel. Viborg Amt 

vil således være det første amt, der når kravet om 100 % dækning. 

6.15.1. Projektstatus 

Viborg Amts EPJ-organisation bestræber sig på at være forankret både på det ledelsesmæssige og på det operationelle 

niveau. Man søger at sikre kommunikationen udvalg og arbejdsgrupper imellem ved at lade mindst 2–3 personer gå 

igen både på tværs og op/ned i udvalgshierarkiet. Desuden søger man ved udvalgsbesætningen at have alle fag-

grupper repræsenteret: forvaltning, sygehusledelse, lægekredsforening og it-funktion for således at have den 

nødvendige beslutningskompetence og viden i alle udvalg. Denne filosofi skulle sikre de bedste betingelser for at opnå 

konsensus. Der er tale om en videreudvikling af EPJ-organisationen i forhold til beskrivelsen i EPJ-Observatoriets 

Statusrapport 2004 [Nøhr et al. 2004]. 

Samlet it-systemarkitektur 

Brugergrænsefladen som det samlende element er hovedfilosofien i Viborg Amts arkitektur. Alle funktionaliteter, 

herunder medicinering, klinisk proces, rekvisition og svar, booking, PAS, ledelsesinformation samt integration, er 

tilgængelige i en samlende brugergrænseflade (EPJ), der desuden skal give ensartet adgang til de underliggende 

systemer. Modulfunktioner i deres nuværende form er ikke umiddelbart GEPJ-kompatible. 
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Figur 94 - illustrerer en samlet it-systemskitse for Viborg Amts sygehusvæsen 

 

Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer i Viborg Amt findes i Tabel 27. 
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Systemtype Produktnavn Leverandør Status  

Elektronisk Patientjournal med moduler (note 1) VA-EPJ WM-data Drift 

Elektronisk Patientjournal baseret på GEPJ-model VA-GEPJ WM-data 
Under 
impl. 

Patientadministrativt system med moduler (note 2) PAS WM-data Drift 

Laboratoriesystem BCC WM-data Drift 

Patologisystem Patologisystem WM-data Drift 

Mikrobiologisystem MADS  Drift 

Røntgeninformations- og billedbehandlingssystem RIS og PACS Siemens Drift 

Blodbank- og immunologisystem Blodbank WM-data Drift 

Ambulatorie- og operationsbooking PDC-Booking 
Prolog Development 
Center 

Drift 

Sygehusapotekssystem ApoVision Navtilus Drift 

Indkøbs- og logistiksystem ILS WM-data Drift 

Hørekliniksystem AuditBase GN Otometrics Drift 

Hjælpemiddeludlånssystem  WM-data Drift 

Kostberegning og -administration Dankost Dansk Catering Center Drift 

Digital diktering DICOM Max Manus Drift 

Ledelsesinformationssystem LIS 
SAS Institute, WM-data 
og Silkeborg Data 

Drift 

Mellemamtslig afregningssystem 
Udenamts 
databasen 

CSC Scandihealth Drift 

Kaution OPUS CSC Scandihealth Drift 

Tandlægesystem med moduler (note 3) 
al dente 
Dagora 

Dansk Nordenta Drift 

Jordemodersystem  WM-data Drift 

Tabel 27 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Viborg Amt – (note 1: Patientadministration, notat, medicin, 
rekvisition og svar inkl. grafik, kommunikation, billedhåndtering og klinisk database); (note 2: Henvisning,  

indlæggelse, ambulant, kommunikation); (note 3: Journal, booking mv. og røntgenbilleder) 

Vigtige implementeringsresultater 

Viborg Amts vigtigste resultater er, ud over selve EPJ-dækningen, en finjustering af organisering af udvikling og 

implementering. 

Viborg Amt har arbejdet med at kunne understøtte klinikeren i beslutninger ved hjælp af integration af data igennem 

en grafisk præsentation, f.eks. biokemiske data. Som eksempel tilbydes antikoagulationsmålinger præsenteret som 

tidsfølge med grænseværdier. Det er også sikret, når der kommunikeres udadtil, som f.eks. til den kommunale 

hjemmepleje, at den aktuelle form, f.eks. elektronisk eller fax, er gennemsigtig for brugeren. Et andet væsentligt 

aspekt for succesfuld brug er en stabil tilgang til systemerne. Her har man opnået en situation, hvor man kun har 4 

planlagte mindre nedetider om året, hver af 2-3 timers varighed. 

Der ligger en participatorisk tilgang til grund for organisering af planlægning, implementering og udvidelse af EPJ på en 

afdeling. Der nedsættes en arbejdsgruppe i afdelingen efter principperne nævnt tidligere i dette afsnit, hvor også 

kvalitetschefen er medlem. Med udgangspunkt i et partnerskabskoncept bliver medarbejdere hos leverandøren klædt 

på gennem ophold på den pågældende afdeling.  
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Som grundlag for at udforme kravspecifikationerne og bevidstgøre om mulighederne, udarbejdes arbejdsgangsanalyser 

af medarbejdere på afdelingen, som klarlægger og beskriver, hvordan man gør i dag. Viborg Amt har, i samarbejde 

med DSI, gennemført et større undervisningsprogram i arbejdsgangsanalyser for de involverede medarbejdere (mere 

end 60 personer). Erfaringen er, at der i praksis tages ejerskab af brugerne, at beslutningstagernes medvirken i 

arbejdsgrupperne sikrer mere effektiv implementering, at udarbejdelse af undervisningsmaterialet fremskyndes 

gennem den systematiske beskrivelse, og at det sundhedsfaglige indhold hermed sikres.  

Viborg Amt har anvendt SNOMED CT siden 1978, suppleret med nationale standarder, og deltager aktivt i det nationale 

SUNDTERM-projekt. Viborg Amt har været en af de aktive amter i forbindelse med udnyttelsen af SUP og har etableret 

2,5 millioner forløb på amternes fælles SUP-server. Den væsentligste gevinst er her, at Viborg Amts egne borgere kan 

skaffes tilgang til deres data, når de befinder sig uden for amtet. Viborg Amt forventer at SUP-tiltaget vil være nyttigt i 

forbindelse med regionsdannelsen. 

GEPJ 

Der er nedsat en central GEPJ-arbejdsgruppe, hvorfra personer deltager i alle lokale arbejdsgrupper, således at man 

sikrer, at GEPJ-relaterede beslutninger fødes direkte ind i arbejdsgrupperne. Den overordnede målsætning er at sikre 

GEPJ-kompatibilitet i de kommende systemudvidelser, og at særligt kompatibiliteten i medicin-, notat-, rekvisition og 

svar-funktionaliteterne prioriteres højt. 

Brugeruddannelse 

I forbindelse med systemspecifikationerne udvikles en undervisningshjemmeside og instruktionsmanualer. Der er 

indrettet særlige arbejdspladser til oplæring.  

Evaluering  

Viborg Amt evaluerer hvert år personsammensætningen af de lokale projektgrupper.  

6.15.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 95 – faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning i 2006 – 2008 for Viborg Amt 
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Figur 96 – faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med EPJ-moduler I 2005 og forventet dækning I 2006 – 2008 for Viborg Amt 

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

2003 2004 2005

% it af budget / samlet
sygehusbudget

 

Figur 97 – procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Viborg Amt 
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Figur 98 – udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 – 2008 for Viborg Amt 
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6.16. Århus Amt 
EPJ-projektet i Århus Amt tager oprindeligt udgangspunkt i en generel it-strategi fra 1995 [Århus Amt 2005] efterfulgt 

af en række amtspolitiske vedtagelser om et fællesamtsligt EPJ-projekt, som bygger på egenudvikling og en 

flerleverandørstrategi. Projektet gennemføres med en fællesamtslig organisation, der tager sig af alle faser i udviklings- 

og implementeringsforløbet. Amtet har også valgt selv at varetage den tekniske drift af EPJ-systemet. 

Både politikere, ledelsen og medarbejderne i Århus Amt har store forventninger til indførelsen af EPJ på sygehusene, 

som forventer, at: 

• EPJ vil bidrage til at gøre patientforløbene mere sammenhængende  

• EPJ vil bidrage til at sikre en høj kvalitet i behandling og pleje  

• EPJ vil forbedre arbejdsgangene og skabe udviklingsmuligheder for personalet  

• EPJ vil på lidt længere sigt bidrage til en højere produktivitet  

Århus Amt har som målsætning, at EPJ er udviklet og taget i drift på alle relevante kliniske afdelinger inden udgangen 

af 2007. 

6.16.1. Projektstatus 

I juni 2004 skiftede projektet fokus fra udvikling af systemet til at færdiggøre og implementere udvalgte dele af EPJ-

systemet. I 2004 begyndte amtet at implementere medicinmodul og bookingmodul, mens rekvisition og svar-modulet 

er planlagt til implementering fra januar 2006. 

EPJ-løsningen udvikles centralt til brug for alle sygehusene i amtet. Når et EPJ-modul er klar til implementering, 

udarbejdes en ”varedeklaration”, som på overordnet niveau beskriver, hvilke områder systemet dækker samt kendte 

områder, som ikke dækkes af systemet. Det er sygehusene, der har ansvaret for implementeringen af EPJ, både hvad 

angår økonomi, planlægning og konkret udførelse. En række implementeringsopgaver løses dog i fællesskab. Den 

amtslige implementeringsgruppe har derfor til opgave at udvikle ”redskaber”, der stilles til rådighed for alle sygehuse 

under implementeringen.  

Projektorganisation 

Århus Amt arbejder i øjeblikket på at beskrive en ny projektorganisation, som tager højde for, at projektets fokus rettes 

mod den kliniske anvendelse af EPJ, herunder at fastlægge det sundhedsfaglige indhold i EPJ (SFI) og især den del af 

EPJ, som kaldes klinisk proces. Desuden vil den nye organisationsplan tage højde for, at projektet er i en udviklingsfase, 

samtidig med at flere dele af EPJ er i fuld drift, med hvad det betyder for opfølgning og support.  

Samlet it-systemarkitektur 

Århus Amts EPJ-system er baseret på en trelags systemarkitektur, som vist på Figur 99. EPJ-systemet er bygget op 

omkring en integrationsplatform (EPJI), som skal sikre, at klinisk relevante informationer fra eksisterende systemer kan 

præsenteres og bearbejdes effektivt via en fælles brugergrænseflade. 
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Figur 99 - arkitektur for EPJ-løsningen i Århus Amt 

Det helt centrale i Århus Amts EPJ ligger i den udviklede Domæne Objekt Model – DOM’en [Bernstein et al. 2001]. 

DOM’en bliver i øjeblikket tilpasset til at understøtte informationsudveksling efter Sundhedsstyrelsens grundstruktur for 

EPJ (GEPJ). Den anvendes til at beskrive de enkelte informationselementer (hændelser), der skal kunne registreres. 

Samtidig giver DOM’en mulighed for at beskrive sammenhænge mellem informationer samt specifikation af 

standardforløb for patientbehandling ved hjælp af modelleringsværktøjer. Altafgørende er, at de enkelte hændelsers 

informationssammensætning og strukturen af de kliniske standardforløb kan ændres løbende. Dermed tages højde for 

den kontinuerlige udvikling i sundhedsforskning og behandling, idet ændrede arbejdsgange og nye sammensætninger 

af informationer kan integreres i systemet. 

Arkitekturen skal sikre 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. 

Arkitekturen består af følgende hovedkomponenter: 

• en databærende integrationsplatform (EPJI) 

• en række moduler: medicin, booking, rekvisition og svar, PAS og klinisk proces 

• en række fødesystemer, som udveksler data med EPJ (mikrobiologi, klinisk kemi, RIS/PACS mv.) 

Systemer og leverandører 

De væsentligste systemer i Århus Amt findes i Tabel 28. Flere af systemerne er under implementering.  
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Systemtype Produktnavn Leverandør Status 

Integrationsplatform EPJI Systematic Drift 

Medicinmodul - Systematic Drift 

Bookingmodul - Capgemini Drift 

Rekvisition og svar - Systematic Planlagt 

PAS (dele af) - Systematic Drift 

Klinisk proces-modul - Systematic Planlagt 

Klinisk kemi Labka (Labka II) CSC Datalab Pilotdrift 

Mikrobiologi MADS 
Klinisk Mikrobiologisk 
afdeling, Århus Amt 

Pilotdrift 

Patologi CoPathPlus Misys Planlagt 

PACS Broker og IMC AGFA Planlagt 

Radiologi KODAK RIS 2010 Kodak Planlagt 

Apotek ApoVision Navtilus Drift 

Opslag af CPR-oplysninger Sundhedsdatabanken CSC Scandihealth Drift 

Opslag af CPR for nyfødte CPR-registret CSC Scandihealth Drift 

Opslag af historiske data Sundhedsdatabanken CSC Scandihealth Planlagt 

Tabel 28 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Århus Amt 

Implementeringsresultater 

Medicinmodulet 

Århus Amt startede implementeringen af medicinmodulet som det første EPJ-modul i 2004. Implementeringen af 

medicinmodulet nærmer sig sin afslutning. De fleste afsnit, der mangler at ibrugtage medicinmodulet skal kun have 

læseadgang til medicinmodulet. Den 20. september 2005 var der 249 afsnit i gang med at anvende EPJ-medicin 

(svarende til en dækning på ca. 93 %), mens 20 afsnit manglede. 

Den udbredte anvendelse af medicinmodulet har betydet, at der er identificeret en række forbedringsmuligheder til 

systemet. En del af disse forbedringsmuligheder er indarbejdet i medicinmodulet hen ad vejen. Derfor opfattes det 

nuværende medicinmodul som version 2. I foråret 2006 lanceres et redesignet medicinmodul, som dels er tilpasset en 

ny udgave af integrationsplatformen (EPJI), dels begynder at blive integreret med andre dele af EPJ og dels er forberedt 

til fremtidige krav, f.eks. øget brug af beslutningsstøtte. 

Bookingmodulet 

I juni 2004 tog Plastikkirurgisk Afdeling på Århus Sygehus som de første EPJ-booking i brug. Alle eksisterende aftaler i 

afdelingen blev manuelt flyttet fra det grønne System til EPJ-booking på få dage. Herefter begyndte afdelingen først at 

booke alle aftaler i ambulatoriet via EPJ-booking og senere at booke planlagte operationer via EPJ-booking. 

Der er flere initiativer i gang for at fremme udrulningen af EPJ-booking. To afdelinger har meldt sig til at være 

”udstillingsvinduer” for EPJ-booking. Afdelingerne laver møder og arrangementer, hvor andre afdelinger kan komme på 

besøg og få en orientering om, hvordan man har grebet implementeringen af booking an. Af øvrige initiativer kan 
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nævnes, at der i øjeblikket afholdes et ekspertkursus for et antal nøglepersoner fra hvert sygehus for yderligere at 

kvalificere disse til håndtering af booking-implementeringsopgaven på sygehusene. 

Den 20. september 2005 var 52 afsnit i gang med at anvende EPJ-booking (svarende til en udbredelse på ca. 22 %.), 

mens 180 afsnit manglede.  

Primo oktober 2005 tages en overbygning til EPJ-booking, kaldet NEPO, i brug på den første operationsgang.  Hvor EPJ-

booking bruges til at lægge det optimale operationsprogram, skal NEPO anvendes til at afvikle operationsprogrammet 

på den mest effektive måde. 

Rekvisition og svarmodulet 

Det er besluttet, at når sygehusene primo 2006 tager et nyt laboratoriesystem i brug, så er det via EPJ, at man skal 

anvende rekvisitioner og svar. I juni 2005 har der været kørt en kortvarig pilotdrift af rekvisition og svar-modulet på 

Randers Centralsygehus. Efter pilotdriften er der dannet et overblik over, hvad der skal til for at gøre rekvisition og svar-

modulet klar til rigtig drift, så det kan erstatte Labka Sygehuspakken. Systematic, som er leverandør af rekvisition og 

svar-modulet til EPJ, forventer at levere et færdigt modul i oktober 2005. Udskiftningen af den nuværende Labka 

Sygehuspakke påbegyndes i starten af 2006. Implementeringen af rekvisition og svar er nøje tilrettelagt ifm. indkøb af 

nyt laboratoriesystem til sygehusene i Århus Amt. Der er valgt Labka II, og første sygehus skal overgå fra Labka til 

Labka II den 24. februar 2006, hvorefter øvrige sygehuse følger tæt efter. Til det tidspunkt skal udskiftningen til 

rekvirering mod klinisk kemi fra EPJ være tilendebragt. Implementeringsorganisationen er allerede nu gået i gang med 

at forberede udrulningen i form af undervisningsplaner, udarbejdelse af undervisningsmateriale, vejledninger og planer 

for udrulning. Umiddelbart efter ibrugtagning af rekvisition og –svar-modulet til Labka, skal rekvisition og svar klargøres 

til amtets mikrobiologisystem. 

GEPJ 

Århus Amts EPJ bliver udviklet i overensstemmelse med GEPJ. Funktionaliteten i klinisk proces-modulet opbygges 

således, at den skaber et sammenhængende arbejdsflow i Århus Amts EPJ efter GEPJ-modellen. 

I juni 2004 besluttede Århus Amt at indarbejde den nationale GEPJ-standard i integrationsplatformen (EPJI) i et særligt 

”GEPJ-lag”. 

Brugeruddannelse 

I Århus Amt vil der blive ca. 7000 brugere af EPJ fordelt på amtets 6 sygehuse og et antal institutioner (inkl. psykiatri) – 

i alt mere end 30 forskellige lokationer. Det kræver en del planlægning og organisation, og der har i Århus Amt været 

et større arbejde i gang i regi af den til formålet nedsatte implementeringsgruppe for at løse denne opgave. 

For at medarbejderne kan varetage deres opgaver i forbindelse med EPJ bedst muligt, er der iværksat en række 

uddannelsestilbud for følgende personalegrupper: 

• lederuddannelse 

• uddannelse for implementeringsansvarlige 

• uddannelse for EPJ-ansvarlige 

• superbrugere 

• slutbrugere 
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6.16.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 100 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2005 og forventet sengedækning i 2006 - 2008 for Århus Amt 
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Figur 101 - faktuel procentvis dækningsgrad af afdelinger med EPJ-moduler i 2005 og forventet dækning i 2006 - 2008 for Århus Amt 
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Figur 102 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Århus Amt 
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Figur 103 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2005 og forventet for 2006 – 2008 for Århus Amt 
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7. 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 
  
CEN Den Europæiske Standardiseringsorganisation (Comité Européen de Normalisation) 
  
CPOE Computerized Physician Order Entry  
  
DGMA Den Gode Medicinske Afdeling  
  
DICOM Digital Imaging and Communication in Medicine 
  
DOM Domæne Objekt Model 
  
DRG Diagnose Relaterede Grupper 
  
DVH Det Virtuelle Hospital  
  
EDI Electronic Data Interchange 
  
EMS Enstrenget MedicinhåndteringsSystem  
  
EPJ Elektronisk Patientjournal 
  
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 

  
EPM Elektronisk Patient Medicinering  
  
FLPR Forløbsorienteret Landspatientregister 
  
GEPJ Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal 
  
GEPKA GEPJ-prototyper og kliniske afprøvninger 
  
GEPKO GEPJ-koordinationsgruppe  
  
HEP Handlingsplan for Elektroniske Patientjournaler 
  
HISA Health Information Systems Architecture  
  
HL7 Health Level 7. Medlemsbaseret organisation som udvikler kliniske og 

administrative datastandarder 
  
ICD International Classification of Diseases fra WHO 
  
IP-telefoni Telefoni over Internettet 
  
It Informationsteknologi 
  
KVALIS Kvalitetssikring av elektronisk, sykehusbasert pasientjournal 
  
LAB(-system) Laboratorieinformationssystem 
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LIS Ledelsesinformationssystem  
  
LKD Landsdækkende kvalitetsdatabase 
  
LPR Landspatientregisteret 
  
MedCom Det danske sundhedsdatanet. MedCom er et samarbejde mellem myndigheder, 

organisationer og private firmaer med tilknytning til den danske sundhedssektor 
  
Medicinprofilen En elektronisk oversigt over alle danskeres køb af lægemidler på recept  
  
NBS det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet  
  
NIP Det Nationale Indikatorprojekt 
  
NIT 2003 National IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007  
  
OCES Offentlige Certifikater til Elektronisk Service  
  
PACS Picture Archiving and Communication System  
  
PAS Patientadministrativt system 
  
PDSM Proces- og dokumentationsspecifikationsmodul  
  
RIS Radiology Information System  
  
SAMBA SAMverkan, Begrepp och Arkitektur  
  
SEI Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem  
  
SFI Sundhedsfagligt indhold I EPJ  
  
SKS Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem  
  
SLIT Sveriges Landstings IT-chefer   
  
SNOMED (CT) Systematized Nomenclature of Medicine  
  
SOA Service Orienteret Arkitektur  
  
SUP Standardiseret Udtræk af Patientdata 
  
TIFF Tagged Image File Format, format til elektronisk lagring og udveksling af billeder 
  
TOPICA En web-baseret, klinisk database til dokumentation af forløb, udredning og 

behandling af lungecancer 
  
UML Unified Modelling Language 
  
VPN Virtual Private Network  
  
XML  Extensible Markup Language, specielt velegnet til datakommunikation i 

internetsammenhæng 
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udbredelsen	af	EPJ	i	det	danske	sygehusvæsen	er		
stigende,	og	knap	30%	af	sygehussengene	er	nu		
dækket	af	EPJ.	imidlertid	går	implementeringen	mange	
steder	ikke	så	hurtigt	som	planlagt,	og	der	er	fortsat	
behov	for	national	koordinering	på	mange	områder.

Det	er	nogle	af	konklusionerne	fra	EPJ-Observatoriets	
statusrapport	2005,	som	er	den	syvende	i	rækken.	På	
de	syv	år	er	der	sket	ændringer	af	implementeringsud-
fordringerne	og	dermed	i	EPJ-Observatoriets	emnevalg.	
Mens	det	tidligere	var	tekniske	udfordringer	og	udvik-
ling	af	modeller,	der	var	i	centrum,	er	det	nu	implemen-
tering,	koordinering	og	brugeraccept,	der	er	i	fokus.

i	år	er	den	nationale	kortlægning	og	analyse	af	EPJ-
udbredelsen	suppleret	med	beskrivelse	af	områder,	som	
har	stor	betydning	for	at	kunne	tilvejebringe	sammen-
hængende	EPJ-systemer	på	nationalt	niveau:		

•	generelle	krav	til	it-arkitekturer
•	praktisk	håndtering	af	sikkerhed
•	klinisk	kvalitetsudvikling	og	EPJ
•	webbaseret	udveksling	af	patientdata
•	GEPJ	og	suNDtErM
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