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Teknologirådets opgave er at
udbrede kendskabet til teknologi,
dens muligheder og dens
konsekvenser.
Teknologirådet skal derfor
fremme debatten om teknologi,
vurdere
teknologien, og rådgive
Folketinget og regeringen.
Teknologirådet er en uafhængig
institution oprettet af Folketinget i
1995
Teknologirådet modtager årligt et
tilskud via Finansloven på
omkring 10 mio. kroner.
Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling er
tilsynsførende myndighed for
Rådet, og Folketingets
Forskningsudvalg er
Teknologirådets faste kontakt til
Folketinget.

Teknologirådets projekter om:
• Elektronisk patientjournal (2002)
• Retssikkerhed og aktivt medborgerskab i
digital forvaltning (2005)

Projektets idé - Borgere som brugere
I ”National Strategi for IT i Sygehusvæsenet 2000-2002” blev det nævnt,
at det er vigtigt at inddrage brugerne i udviklingen af EPJ systemer. I
strategien defineres sundhedspersonalet som brugerne af EPJ
Men Teknologirådet fandt det vigtigt at belyse hvordan borgere og
patienter kunne tænke sig, at EPJ kan forbedre sundhedsvæsenet.
Formålene med projektet var derfor:
- At vurdere potentialet, perspektiverne og konsekvenserne af EPJ
- At supplere det teknologiske arbejde der er i gang på området, med
viden om borgernes ønsker og forventninger om den nye teknologi
- At rådgive Folketinget, amterne og sundhedsvæsenet på baggrund af
sådanne vurderinger, så styringen på området kan kvalificeres
- At afprøve metoden ”Udviklingsrum”.
Fremgangsmåde
· Projektet blev gennemført i samarbejde med en planlægningsgruppe,
som havde til opgave at tilse projektets gennemførelse
· Der blev samlet et borgerpanel bestående af 17 lægfolk
· Over tre weekender indgik borgerpanelet i en dialog om EPJ med
inviterede eksperter og med hinanden
·Til sidst blev der udarbejdet et slutdokument, der blev præsenteret for
offentligheden i oktober 2002.

Slutdokumentets hovedkonklusioner
1. Sundhedsdata i EPJ er patientens ejendom
2. - men EPJ er det sundhedsfaglige personales
arbejdsredskab
3. EPJ bør være tilgængelig for alle relevante
behandlere og patienten
4. - men sikret mod uvedkommendes adgang

Borgernes konsensus
Borgernes argumenter og anbefalinger falder
indenfor forskellige forestillinger:
Empowerment gruppen
Privacy gruppen
Den sundhedsfaglige gruppe
Centrallisterne
Decentrallisterne

Empowerment
”EPJ skal ændre patientens
status; fra passiv modtager af
behandling til aktiv deltager med
indflydelse på egen helbredelse
og behandling”
”På sigt kan der udvikles et
borger-kort eller et udvidet
sygesikringskort med
adgangskode.”
”Alle relevante personalegrupper
får adgang til at tilføje data til
journalen – patienten i et særligt
afsnit.”

Privacy
”Samlingen af oplysninger,
omkring den enkelte person,
skabte bekymring i forhold til
sikring af privatlivets fred. Derfor
har fokus blandt andet været
rettet mod ’patient samtykke’.”
”Derudover har det været et
ufravigeligt krav, at hindre
uvedkommendes adgang.”
”Der ønskes derfor differentieret
adgang til oplysningerne.”

De sundhedsfaglige
”Bekymringerne gik på, om alle
patienter kan tåle at læse følsomme
oplysninger i egen EPJ, f.eks. på
Nettet.”
”Ved information om terminale/
alvorlige sygdomme skal det sikres,
at patienten får personlig besked hos
lægen ”face to face”, før
informationerne bliver tilgængelige i
EPJ.”
”Det er vigtigt at få personalet med,
for at sikre en så god indførelse og
start på EPJ som muligt. ”
”På sigt håber vi, at EPJ vil lette
arbejdsgangen for plejepersonalet,
så de får mere tid til patientkontakt
og egentlig pleje og omsorg.”

Central eller decentral koordineret udvikling?
Borgerne opnåede ikke konsensus – og dog…
”Flere amter er gået i gang med et samarbejde og
der derfor allerede er tale om regionale decentrale
systemer. Det er ikke utænkeligt, at forestille sig,
at dette samarbejde vil kunne brede sig til et
nationalt samarbejde, men det er væsentligt at
fastholde muligheden for, at bevare den lokale
indflydelse på hverdagen.”

Hvordan ser en EPJ ud der tager hensyn til
forskellige borgeres interesser? (1/2)
•
•
•
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•
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EPJ skal indrettes, så det bliver nemt for borgeren at give et frivilligt,
specifikt og informeret samtykke til videregivelse af data.
Borgeren skal have mulighed for selv at gøre optegnelser i EPJ.
EPJ skal indrettes så kun de nødvendige data gøres tilgængelige.
Borgerne skal via EPJ have adgang til oplysninger om, hvem der
opretter, ser på, ændrer, videregiver eller modtager oplysninger om
borgeren. Indsigten skal gives et sprog, der er til at forstå, så man
kan se en liste over medarbejdere, der har kigget på ens data,
hvornår det er foregået, om data er sendt videre til andre, om data
er printet ud, om der er rettet i data osv.
Det skal klart fremgå af journalen, om persondata- og
forvaltningsretlige krav er overholdt,
Medarbejderes adgangsrettigheder skal være begrænset til deres
arbejdsområde. Arbejdsområder skal ikke kunne defineres som ”alle
områder”, sådan at man reelt indfører en enhedsforvaltning.

Hvordan ser en EPJ ud der tager hensyn til
forskellige borgeres interesser? (2/2)
•

EPJ-systemerne skal være teknisk tilgængelige, herunder overholde
gældende standarder, så eksempelvis også f.eks. blinde kan benytte sig af
systemerne. EPJ skal kunne udbredes på nye teknologiske platforme, så
kontakten fremover også kan foregå via andre platforme, så som digital tv,
mobiltelefoner m.v. Borgeren skal så vidt muligt kunne vælge den
informations- og kommunikationsteknologi der passer dem. For borgere der
ikke råder over det nødvendige udstyr, skal myndighederne give borgeren
adgang og vejledning.

•

EPJ-systemer bør altid testes på repræsentanter for brugerne - såvel
borgere som behandlere - så man sikrer sig den bedst mulige
brugervenlighed i de valgte systemer. Mens traditionelle test af
brugervenlighed typisk handler om at afprøve og optimere stort set
køreklare systemer, vil inddragelse af borgere og behandlere på et tidligere
tidspunkt af udviklingen kunne bidrage positivt til at man får systemer som
bliver brugt og værdsat. – og dermed får man også den største
samfundsmæssige gavn af IT-investeringerne.

Tak for opmærksomheden

