A1 Medicinmoduler
• Jerke Smed Christensen: Leverandørsamarbejde – LevMedprojektet
– Live demonstration af brugergodkendt overlevering mellem
forskellige medicinmoduler af G-EPJ’s
medicineringseksempler
– Flerleverandør samarbejde giver styrke

•

Ole Nyvad: Et tilbud til amterne – en fælles kravspecifikation
– Shortlist over ARF’s kravspecifikationer til medicinmoduler
– Mulighed for oprettelse af afdelingsspecifikke segmenter

•

Michael Busk-Jepsen: Medicinering og overleveringssituationer
Succes forudsætter
– Sammenhængende
• vision
• sundhedssektor

– Struktureret datadeling og udveksling
– Standarder
– Integration

•

Sanne Jensen: Ét medicinmodul til alle
– Mønsterpræsentation af aktuelle H:S erfaringer
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A2 Notatmoduler/Klinisk proces
• Pia Kopke & Jens Mølvig Klinisk proces – krav til fælles
journal
– Anskaffelsesprojekt a.m. H:S fælles projektmodel
– Medicin modul – rekv./svar modul - Booking modul
– Tager hensyn til akkrediterigsstandarderne
– Er nået til version 0.2 af use cases
Efterfølgende to slides er taget fra Jens Mølvigs præsentation

“Notatmodul er et dårligt ord – Klinisk proces bedre” (Hagerup)
C. Binder Okt. 2003
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Planer
• Færdiggørelse af funktionalitetskrav – ultimo 2003
– Review kommentarer indarbejdes i use cases version 1,0
– Funktionalitetskrav
– Databeskrivelser
– Brugergrænsefladekrav m.m.

• Tværgående analyse af kravspecifikationen – primo
2004
• Kontrakt med leverandør – medio 2004
• Udvikling og pilottest – primo 2005
• Implementering – (primo) 2005
Fastlæggelse af det sundhedsfaglige indhold i EPJ
C. Binder Okt. 2003
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Klinisk Proces overvejelser
• Det sundhedsfaglige indhold har afgørende
betydning for klinikerens oplevelse af EPJ
• Den sundhedsfaglige erfaring og viden, der i
form af skemaer er tilgængelig i
papirjournalen, skal også være tilgængelig i
EPJ
• Fortsat tæt samarbejde mellem klinikere og
sundhedsinformatikere vigtig
Sundhedsfagligt indhold inkl. arbejdet med
skemaer skal prioriteres højt
C. Binder Okt. 2003
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A2 Notatmoduler/Klinisk proces
•
•

Pia Kopke & Jens Mølvig Klinisk proces – krav til fælles journal
Bo Hejl: Erfaringer og planer med implementering af klinisk proces
–
–
–
–
–

•

Klinisk accept af G-EPJ – på overfladen
Det er svært at få klinikerne til at abstrahere til/om et system
Kan næppe lære uden et kørende EPJ IT system
Uden live system er det svært at overbevise klinikeren om EPJ fordele
Behov for en overordnet klinisk og teknisk (i den rækkefølge) koordinering
af det samlede system

Allan Kofoed-Enevoldsen: Klinikernes opfattelse af notatmodulsfunktionalitet
baseret på G-EPJ
– Opleves - forstås - bruges trekanten
– Sygepl. har forstået sammenhængen - lægerne har ikke
– Et bud på evaluering, der lægger op til konkrete mål og gentaget måling

•

Torben Pindborg: EPJ på en medicinsk afdeling
–
–
–
–
–

Overskueligheden ikke god nok
Kvalitetsniveau øget
Tidtro
Mindre fejlrisiko
Ikke sparet tid
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A3: EPJ på tværs af sektorer
•

Dorthe Skou Lassen: Elektronisk kommunikation mellem sygehus og
kommune – nu sker det
– MedComs kommune projekter
– Spor 1 Spydspidsprojekter
• Advis kommunikation = Elektronisk kontakt
• MedCom projekt med Fyns amt Frederiksborg amt Storstrøms amt under-støttet
af Den Digitale task force

– Spor 2 Sygehus-kommune XML
• Kommunerne foran med fælles sprog

•

Jesper Lundh: Koordineret informationsflow mellem praksis og hospitaler
– ”øvrigt mener jeg telefaxen bør ødelægges”
– Styrke
• At pt. kommer til at opleve et sammenhængende sundhedsvæsen
• At det bliver landsdækkende
• Bedre pt. behandling

– Svaghed
• Ikke alle føler sig forpligtiget til at give og modtage information

– Muligheder
• At der bliver integreret i sundhedsportalen

– Trusler
• At kvaliteten af sygehusenes epikriser vil falde – der er jo adgang til systemet
C. Binder Okt. 2003
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A3: EPJ på tværs af sektorer
• Dorthe Skou Lassen: Elektronisk kommunikation mellem
sygehus og kommune – nu sker det
• Jesper Lundh: Koordineret informationsflow mellem
praksis og hospitaler
• Alice Kristensen: Samarbejde mellem sygehus og
kommune i Fyns amt - Hvorfor tager det så lang tid at
komme i gang
– Problemer
•
•
•
•
•
•
•

•

Forsinkelse pga. af EU licitation
Ventetid hos KMD
Ventetid hos Rambøll pga. ny version
Sommerferie
Fejl i S&A opsætning
Snitfladenedbrud
Mange samarbejdspartnere

Claus Nielsen: Elektroniske omsorgssystemer er også EPJ
systemer

C. Binder
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af det mobile trådløse koncept
– Bruger SKS systemet
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A4 Klinisk afprøvning af EPJ - GEPKA
•

Jens Hvidberg: Den danske kvalitetsmodel for sundhedsvæsenets
forventede samspil med EPJ-udviklingen
– www.med-info.dk

•

Niels Gundtoft, CSC: Medicineringsprocessen og G-EPJ
– Udfordringer
•
•
•
•
•

Hurtig registrering – hvor mange detaljer
Tværfaglig registrering
Forretningsregler
Strukturerede data – strukturerede processer
Overblik

– Mulige løsninger
• Protokoller = procedurebeskrivelser
• Vejledninger on-line

•

Jesper Thuun-Petersen: WM-data’s notatmodul
– Viser udvalg af AAA-EPJ
• Forløbsorienteret (hændelsestyper) i mt. G-EPJ, der går på tværs af forløb
(netorienteret)

– GEPKA-navigator
• Diagnoser
• Fokuserede oplysninger
• Interventioner
C. Binder Okt. 2003
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A4 Klinisk afprøvning af EPJ - GEPKA
•

Jens Hvidberg: Den danske kvalitetsmodel for sundhedsvæsenets
forventede samspil med EPJ-udviklingen
– www.med-info.dk

•
•
•

Niels Gundtoft, CSC: Medicineringsprocessen og G-EPJ
Jesper Thuun-Petersen: WM-data’s notatmodul
Jon H. Nørlykke: Acure’s notatmodul
– Det var live - det var lovende og gennemtænkt
– Hjælpemidler for at komme rundt i cirklen
• Standardplaner/-forløb/-protokoller
• Skema til resultatregistrering

•

Anette Bang: B-DATA’s PAS-modul
– Åbenbart en succes, der faltisk gennemførete hele casen
– men det var svært at følge præsentationen måske p.gr. af teknik
problemer
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