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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 ét kontinuert forløb, selv om de er i kontakt med
flere dele af sundhedsvæsenet. Udveksling af patientdata skal derfor foregå gnidningsfrit. Endeligt giver it en række
muligheder for, at borgerne/patienterne mere direkte kan få indflydelse på og deltage aktivt i egen behandling.

•

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

•

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

Der er således tilvejebragt et grundlag for udvikling og indførelse af forskellige sundheds-it-systemer – herunder EPJ - i
sundhedsvæsenet i et omfang, der aldrig er set tidligere. Dette vil utvivlsomt afstedkomme store udfordringer for alle aktivt
involverede parter: sundhedsmyndighederne, sygehusejerne, det kliniske personale og ikke mindst leverandørerne. Sidst og
ikke mindst vil det medvirke til løbende at påvirke den sundhedspolitiske dagsorden. Der vil være behov for store
investeringer, men hvor store? 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
informationssystem, der rummer de nødvendige funktionaliteter og data til at være samlende om arbejdet med patienten, og
som er en værdig arvtager til de papirbaserede patientjournaler, der i sig selv repræsenterer en hundredårig tradition om
dokumentation og vidensdeling i det kliniske arbejde.

EPJ-Observatoriets baggrund og formål
EPJ-Observatoriet blev etableret i 1998 med henblik på at følge og vurdere 13 EPJ-projekter, som 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 EPJObservatoriets 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 Statusrapport 2002
[Andersen et al. 2002] og EPJ-Observatoriets Statusrapport 2003 [Bruun-Rasmussen et al. 2003].
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I den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 er EPJ-Observatoriet indskrevet i initiativ 9. Her anføres det, at ”EPJObservatoriet 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

•

påvisning og vurdering af 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, interviews, site-visits og webservice

•

formidling: konferencer, rapporter, publikationer og websider

•

feedback: notater og workshops

EPJ-Observatoriets organisation
EPJ-Observatoriet udgøres af partnerne:
•

Aalborg Universitet (AAU)

•

MEDIQ

som begge er deltagere i Virtuelt Center for Sundhedsinformatik [V-CHI]. V-CHI 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 2004 ligesom de tre 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 undersøgelsen. Mødet resulterede i en række forbedringer af
spørgeskemaet.
I modsætning til EPJ-Observatoriets tidligere EPJ-statusundersøgelser har man i år valgt ikke at kortlægge EPJ-projekter. Sagen
er, at EPJ-projektbegrebet er blevet for diffust til at sige noget validt om EPJ-implementeringen hos sygehusejerne.
I stedet for har EPJ-Observatoriets repræsentanter gennemført en interviewrunde med alle sygehusejerne og i den forbindelse
spurgt ind til EPJ og EPJ-relaterede aktiviteter og projekter. På det grundlag er der foretaget en summarisk beskrivelse af hver
sygehusejers EPJ-status ved at beskrive sygehusejerens:
•

EPJ-organisation

•

strategi og mål

•

gennemgang af vigtige projekter

•

aktuelle (handle)planer

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.
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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 er visionen om: ”den allestedsnærværende
informationscontainer med patientens data, der sikrer adgang for alle interessenter i og omkring patientens situation”. Som
sådan er EPJ-systemet eksponent for en forandringsproces inden for diagnostik, behandling, pleje og forebyggelse i
sundhedssektoren, der følger af at udnytte de muligheder, it adderer hertil.
EPJ-systemer forventes som nævnt i begyndelsen af dette kapitel at skabe helhed og kontinuitet og at skabe bedre
dokumentation og information til patienten og de sundhedsprofessionelle.
Der er også knyttet en række mere konkrete forventninger til, at EPJ forbedrer arbejdssituationen ved, at:
•

patientens journal altid er til stede ved nærmeste ”skærm”

•

information og data kun skal inddateres en gang

•

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

•

resultater 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 database systemer 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. EPJsystemet har funktioner, som muliggør, at kvalificerede personer kan dele informationen sikkert og brugervenligt

Rapporten er forsynet med en ordliste over hyppigt anvendte forkortelser (se indholdsfortegnelsen).

Læsevejledning
Dette års statusrapport rummer en ny struktur i forhold til tidligere. EPJ-udviklingen viser sig nemlig at være 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, udformning 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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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.
Et af de vigtigste udviklingstiltag er fremkomsten af Sundhedsstyrelsens ”Grundstruktur for EPJ” – GEPJ. Den fungerer som det
basale vidensgrundlag for de konkrete udformninger af systemerne. Systemerne på dette fundament findes i form af GEPKAprojekterne, som har været implementeret i pilotudgaver i en række sygehuse. Sammen med andre eksisterende systemer
beskriver dette den aktuelle status i amterne.
Den nationale it-strategi, opgørelserne af den aktuelle situation i statusrapporterne samt erfaringerne fra de tre faser i EPJforandringsprocessen 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.
Nogle af de svar, der kommer frem, vil afdække behovene for ny viden på EPJ-området.
Modellen i Figur 2 for forståelsen af EPJ-områdets udviklingsdynamik ligger til grund for udarbejdelsen af EPJ-Observatoriets
Statusrapport 2004.
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Figur 2 - illustration af strukturprincippet for denne rapport

Den konkrete struktur for rapporten rummer en række 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: Rummer en overordnet beskrivelse af væsentlige forudsætninger og muligheder for at tilvejebringe
sammenhængende EPJ-systemer i Danmark

•

Kapitel 4: Det kliniske personales synsvinkel: på vej mod sammenhængende EPJ. Følgende emner er behandlet her:
•

gennemgang af centrale valgte udformningsprincipper og erfaringer hermed for tilvejebringelsen af
sammenhængende EPJ-systemer (herunder GEPKA, terminologi og integration)

•

gennemgang af den nationale EPJ-status. Denne er i henhold til Figur 2 overvejende anvendelsesorienteret.
Eksempelvis er her en beskrivelse af den nationale EPJ-udbredelse, investeringer og væsentlige EPJrelaterede samarbejdsprojekter på tværs af sygehusejere

•

Kapitel 5: Ledelsernes muligheder med EPJ. Der ses her på EPJ som dataleverandør til forskellige former for
ledelsesinformation, klinisk såvel som administrativ

•

Kapitel 6: Patienters og borgeres muligheder pga. EPJ. Her ses konkret på Sundhedsportal.dk og
samspilsmulighederne med EPJ

•

Kapitel 7: Sælgere og købere af EPJ-systemer. Der ses her dels på forskellige koordinations- og samarbejdstiltag
blandt sygehusejerne i forbindelse med anskaffelsesforretninger af EPJ og dels på EPJ-leverandørerne

•

Kapitel 8: Rummer en summarisk gennemgang af EPJ-status og -planer for de enkelte sygehusejere

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 Marianne Sørensen for korrektur, lay-out og sikring af logistikken i fremstillingsprocessen af denne rapport.
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2. Vurderinger og anbefalinger
I dette kapitel gennemgås rapportens samlede konklusioner og anbefalinger. Der samles op på de analyser, der findes i de
efterfølgende afsnit, og der konkluderes på tværs af disse.

2.1. Væsentlige forudsætninger for sammenhængende EPJsystemer i det danske sundhedsvæsen
Den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 fastslår – med udgangspunkt i de sundhedspolitiske målsætninger –
at EPJ skal indføres bredt i den danske sundhedssektor i løbet af den nærmeste årrække. Visionen er, at borgere,
sundhedsprofessionelle, myndigheder og administratorer har adgang til tidstro, relevant information. EPJ-Observatoriet
vurderer, at it-strategien har et meget højt, men nødvendigt ambitionsniveau, som svarer til niveauet for it-anvendelsen i
andre sektorer. Der er ingen tvivl om, at det beskrevne ambitionsniveau vil have stor betydning for, at EPJ i fremtiden kan
danne grundlag for sammenhængende behandlingsforløb og kvalitetsudvikling i sundhedssektoren.

2.1.1. Tre sundhedsinformatiske forudsætninger: GEPJ, et dansk terminologisystem og
sundhedsfagligt indhold.
Der er en lang række forudsætninger, som skal opfyldes, førend dette mål kan nås. I det følgende trækkes tre væsentlige
sundhedsinformatiske forudsætninger op, som EPJ-Observatoriet vurderer er helt centrale i de kommende års EPJ-udvikling:
1.

Det er nødvendigt med en fælles informationsmodel for klinisk dokumentation. Sundhedsvæsenets parter har peget
på GEPJ som den fælles model.

2.

Fremkomsten af en fælles sundhedsfaglig terminologi, der er dækkende, sammenhængende og detaljeret nok til at
beskrive og klassificere klinikkens mangeartede begreber entydigt.

3.

Fastlæggelse af sundhedsfagligt indhold i EPJ, det vil sige skabeloner til dokumentationsstøtte, processtøtte og
beslutningsstøtte for generelle (ikke-sygdomsspecifikke) og sygdomsspecifikke aktiviteter.

Det omfattende arbejde, der er hidtil er gjort med at udvikle og afprøve GEPJ, bør suppleres med de øvrige elementer, der er
nødvendige for at muliggøre genbrug og udveksling af informationer på tværs af sundhedsvæsenet. EPJ-Observatoriet
anbefaler, at indsatsen på områderne terminologi og sundhedsfagligt indhold intensiveres både på regionalt og nationalt plan i
tæt samspil med GEPJ-krav.
Der er i årets løb gennemført en omfattende afprøvning af GEPJ i GEPKA-projektet, hvor GEPJ-kompatible EPJ-prototyper er
blevet udviklet og afprøvet. Det kraftige datalogiske fokus, som udviklerne i sagens natur anlagde på GEPJ, har betydet, at
brugervenligheden i de udviklede prototyper ikke var tilfredsstillende for den daglige drift i klinikken. En væsentlig udfordring
for leverandørerne er fremover at udvikle systemer, som i større grad understøtter de kliniske arbejdsgange og samtidigt
opfylder GEPJ.
Sundhedsstyrelsen har vurderet, at SKS i sin nuværende udformning ikke kan dække de klassifikationsbehov, som EPJ stiller. 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. Konsekvensen af en overgang til SNOMED CT for sygehusejere,
kliniske brugere og leverandører bør analyseres nærmere – herunder hvordan SNOMED’s tilpasningsmuligheder kan udnyttes,
og hvordan EPJ kan understøtte brugeren i hurtigt at finde den relevante term.
For at udbrede EPJ succesfuldt på sygehusene er det, udover udviklingen af en fælles informationsmodel (GEPJ) og et
omfattende terminologisystem (SNOMED CT), også nødvendigt at definere det sundhedsfaglige indhold i journalerne. Dette
omfatter stillingtagen til hvilke typer information, der skal registreres i givne arbejdsprocesser, og hvordan informationen hertil
skal struktureres. Her står udarbejdelsen af specifikke dokumentationsskabeloner og standardplaner centralt.
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I relation til udviklingen af referenceprogrammer vurderer EPJ-Observatoriet, at der er behov for at strukturere
referenceprogrammer, så de kan benyttes direkte i EPJ-systemerne – det betyder, at referenceprogrammer skal kunne udtrykkes i et formelt sprog. Formelle sprog for at modellere og udveksle referenceprogrammer/kliniske guidelines (GEM, DeGeL,
GLIF) bør vurderes, og et af dem bør anbefales for brug i Danmark. Perspektivet i dette er, at videnskabelig evidens via EPJ
langt hurtigere kan overføres til klinisk praksis end tilfældet er uden EPJ.
I relation til udviklingen af standardplaner for integreret brug i EPJ vurderes det, at arketyper kan give et væsentligt input til
den videre implementering. Formelle sprog for arketyper (f.eks. ADL og OWL) bør vurderes, og et af dem bør anbefales for brug
i Danmark.
OBS 1

Vurdering

Det kommende store arbejdsfelt for EPJ-udviklingen er udformningen af en hensigtsmæssig vekselvirkning imellem:
•
GEPJ
•
et dækkende klinisk terminologisystem
•
fastlæggelse af sundhedsfagligt indhold i form af dokumentationsskabeloner og standardplaner

OBS 2

Anbefaling

Denne udformning er omfattende og skal ske over en årrække. Der er derfor behov for, at:
•
der etableres et nationalt og regionalt samarbejde om opgaven
•
der anvendes relevante metoder og it-værktøjer til gennemførelsen
•
man sørger for at bygge på klinisk evidens f.eks. i form af referenceprogrammer ved udarbejdelse af
standardplaner
•
implementering af dokumentationsskabeloner og standardplaner afprøves i pilotimplementeringer

2.1.2. Datalagring og -adgang
Også med den kommende regionsstruktur bliver der behov for at kunne genbruge data på tværs af geografi, afdelinger,
sektorer og faglige specialer. Der mangler imidlertid en beslutning om, hvordan lagring og kommunikationen skal foretages, og
hvordan data kan tilgås på en sikker måde. Det tekniske grundlag findes, bl.a. i form af GEPJ’s specifikation til kommunikation
af data og i det internetbaserede sundhedsdatanet.
Umiddelbart vurderer EPJ-Observatoriet, at der er flere forskellige mulige scenarier, blandt andet:
1.

systemet anmoder om en patients journalindhold fra alle sygehusene (EPJ-databaserne)

2.

via et nationalt patientindeks, som indeholder links til eksisterende EPJ-data, markeres hvilket journalindhold, der
ønskes

3.

der etableres en national database, hvor alle journaloplysninger lagres

OBS 3

Anbefaling

Det anbefales, at der igangsættes et udredningsarbejde, som vurderer, hvordan EPJ-data skal lagres i fremtiden, og hvordan
sundhedsprofessionelle og patienter får adgang til data. Der foreslås, at der igangsættes et pilotprojekt, som afprøver og
evaluerer et eller flere scenarier – baseret på deltagelse af sundhedsvæsenets parter og leverandører.

2.2. Status på sygehusejernes EPJ-implementering
I april til juni 2004 gennemførte EPJ-Observatoriet den årlige spørgeskemaundersøgelse om EPJ blandt alle sygehusejerne.
Spørgeskemaet har igen i år været kommenteret af repræsentanter fra Amtsrådsforeningens temagruppe for sundheds-it,
hvilket har kvalificeret spørgsmålene. Mange af spørgsmålene har været stillet flere år i træk for på den måde at kunne
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kortlægge udviklingstendenser. Sygehusejerne er blevet bedt om at svare på en række spørgsmål inden for følgende
hovedtemaer:
•

it og økonomi

•

national EPJ-dækning og forventet udbredelseshastighed

•

gevinster og barrierer for indførelsen af EPJ

•

evaluering af EPJ-projekterne

•

uddannelse af personale

•

funktionalitet og integration

Tendensen til at øge allokeringen af ressourcer til drift og udvikling af sundheds-it fortsætter – dog ikke med samme stigning
som sidste år. Budgetterede midler til drift og udviklingsinvesteringer i forhold til de samlede sygehusbudgetter voksede på
landsplan fra 1,23% i 2002 over 2,45% i 2003 til 2,99% i 2004. Sygehusejerne benytter tilsyneladende vidt forskellige metoder
til opgørelse af disse tal, men der er næppe tvivl om, at tendensen er et voksende investeringsområde. I forhold til mange
andre lande er dette tal imidlertid ganske højt. Der findes ikke nogen præcise internationale opgørelser over investeringer i
sundheds-it, men tilsyneladende er det kun lande som England og måske USA, der investerer flere midler i it til denne sektor.
Sammenlignet med andre sektorer er investeringsniveauet imidlertid lavt.
De enkelte sygehusejeres budgetter og økonomioversigter udviser en meget stor variation med hensyn til detaljeringsniveau,
fordeling af udgifter og gennemsigtighed. Det vanskeliggør selvfølgelig en tolkning af det talmateriale, som EPJ-Observatoriet
samler ind. Forskellene har været der gennem de undersøgelser, der er foretaget, så tolkningerne fokuserer væsentligst på
tendensbilleder. Karakteren af økonomitallene vanskeliggør imidlertid udveksling af erfaringer med hensyn til, hvordan man på
en rationel måde kan styre og forvalte et så stort infrastrukturprojekt som EPJ i Danmark.
Den nationale EPJ-dækning har væsentligst været beskrevet ved en optælling af hvor mange senge, der er dækket med EPJsystemer. Der har været mange usikkerhedsmomenter i denne parameter, men der er efterhånden relativ konsensus om, at
EPJ-systemet skal indeholde funktioner til medicinering og notater for at kunne betegnes som et EPJ-system. Sengedækningen
er vokset fra 7% i 2002 over 13% i 2003 til 22% i 2004. Forventningerne til sengedækningen de kommende år viser, at de
fleste sygehusejere forventer at have 100% dækning primo 2006, og de sidste når de 100% året efter. Opgørelser over
sygehusejernes forventninger har gennem de seneste tre år vist sig at være systematisk overvurderede, og de nedjusteres lige
så systematisk det efterfølgende år. Fortsætter dette mønster er det ikke sandsynligt at nå en 100% dækning af alle sygehuse
i starten af 2007.
Opgørelsen af sengedækningen har været suppleret med opgørelser af en række nøgleparametre. Som tilfældet er med
opgørelserne over økonomiske nøgletal, udvises der en meget stor variation i, hvorledes sygehusejerne planlægger at
bemande systemerne, samt hvor mange arbejdsstationer der er nødvendige for at dække betjeningen af en seng. EPJObservatoriets undersøgelser har ikke fundet et rationelt forklaringsgrundlag for denne variation, så der må ligge et meget
stort læringspotentiale inden for dette område.
Sygehusejerne er blevet spurgt om, hvilke nytteværdier de anser for at være de væsentligste. Her er der ikke stor variabilitet i
svarene, men til gengæld er der ingen sygehusejere, der anser ledelsesinformation og forskningsmuligheder som væsentlige
nytteværdier. Med hensyn til barrierer for indførelsen af EPJ-systemer er man begyndt at frygte modstand mod forandring.
Dette aspekt har ikke været nævneværdigt tidligere, og forandringsparathedsundersøgelser, som EPJ-Observatoriet har
gennemført, har ikke kunnet berigtige frygten. Men dermed ikke sagt, at den ikke kan være reel. I så fald burde den afføde en
langt højere opmærksomhed på uddannelsesaspekter, end det er tilfældet.
Der er fortsat kun lidt opmærksomhed på at foretage grundige evalueringer af EPJ-projekterne. Der planlægges evalueringer,
men kun i absolut begrænset omfang. Der følges ikke op på, om målsætningerne indfris, og man går glip af muligheden for at
få feedback på de initiativer, der sættes i værk.
Funktionaliteter til medicinordination samt notater/klinisk proces planlægges af de fleste sygehusejere til at være en
bestanddel af EPJ-systemet og prioriteres meget højt til implementering inden 2006. Men en række af de funktionaliteter, der i
øvrigt skal være på plads for at kunne understøtte de fremsatte visioner og erklærede mål i den nationale it-strategi, har
fortsat en lav prioritet.
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2.2.1. Resultater fra GEPKA-projektet
GEPKA-projektets hovedformål var:
•

at G-EPJ blev klinisk afprøvet, hvad angår begrebsmodellen, og der blev konstateret i hvilken udstrækning, den
dækkede de væsentligste kliniske behov for dokumentation og informationsudveksling

•
•

at udveksling af G-EPJ data blev teknisk afprøvet og afklaret
at de teknologiske såvel som organisatoriske forudsætninger for og konsekvenserne af implementering af G-EPJ blev
diskuteret og beskrevet

EPJ-Observatoriet fik tildelt opgaven med at evaluere GEPKA-projektet inden for 3 områder:
•

prototypeevaluering

•

udvekslingstest

•

klinisk validering

I det følgende er anført hovedkonklusionerne inden for disse tre områder.

Prototypeevaluering
Formålet med prototypeevalueringen var bl.a. at afdække systemets overensstemmelsesgrad med specifikationerne i GEPJ. I
den forbindelse har EPJ-Observatoriet gennemført en lang række conformance tests ved hjælp af Sundhedsstyrelsens test-set.
Derudover er der overordnet set på andre væsentlige egenskaber ved prototyperne, herunder performance. Alle disse
benævnes samlet som ”prototypetesten”.
Prototypetesten viste, at systemerne havde implementeret de centrale dele af GEPJ – specielt i relation til diagnoser og
interventioner.
På baggrund af erfaringerne i GEPKA-projektet vurderes det, at Sundhedsstyrelsens test-set er et godt udgangspunkt for at
teste, i hvilken grad et EPJ-system har implementeret G-EPJ. Ved anskaffelse af et EPJ-system kan testen med fordel suppleres
med lokale krav.
Ved udførelse af GEPKA-prototypetesten er det dokumenteret, at brugergrænsefladerne i prototyperne var meget
komprimerede og umodne. GEPJ-modellen og dens tilhørende databasestruktur afspejles for direkte i brugergrænsefladen,
hvorved prototypernes skærmbilleder og funktioner ikke understøttede de konkrete arbejdsprocesser, som udføres i
dagligdagen, på en klinisk hensigtsmæssig måde.

Datakommunikation
Datakommunikationsafprøvningen fokuserede på prototypens evne til at indberette patientdata til FLPR. Denne test er kun
udført for projektet på Amager Hospital, og denne test blev gennemført uden fejl i udtræk og indberetninger. Ud fra
erfaringerne hermed anbefales det at igangsætte en FLPR-test-service for leverandørerne, som simulerer på en FLPRindberetning. En FLPR-test-service vil være særdeles nyttig for harmonisering af GEPJ-implementeringer og sikre, at GEPJ
løbende implementeres korrekt i de forskellige EPJ-systemer.

Klinisk evaluering
Formålet med den kliniske evaluering var:
•

at undersøge, om GEPJ var et tilstrækkeligt medie til at fastholde og formidle klinisk dokumentation under realistiske
forhold

•
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Evalueringen afdækkede følgende hovedpunkter:
•

Undervisningen i brugen af EPJ og GEPJ har vist sig at være utilstrækkelig. Eksempelvis afdækkedes det, at temmelig
mange blandt personalet aldrig har anvendt en pc, mus og tastatur tidligere. De afsatte ressourcer for at bringe
personalet op på et niveau, som betyder, at de kan anvende et EPJ-system, er undervurderet i projektet.

•

Prototypens kliniske anvendelighed har ikke været tilfredsstillende. Dette skyldes overvejende, at systemet har
været funktionelt umodent formodentligt på grund af, at de afsatte ressourcer har været brugt på at implementere
datalogiske aspekter ved GEPJ, hvorved fokus på brugergrænsefladen er blevet nedprioriteret.

•

Generelt udtrykker klinikerne, at GEPJ er en anvendelig model til logisk at kunne rumme klinisk dokumentation på
en stringent og entydig måde. Dette danner et hensigtsmæssigt grundlag for EPJ-udviklingen, da den er
sammenfaldende med den nuværende kliniske proces. Den kliniske vurdering af GEPJ er foretaget på baggrund af en
teoretisk indgang til GEPJ og ikke på baggrund af den afprøvede prototype.

•

Den kliniske afprøvning har vist, at tværfaglighed er blevet velunderstøttet i afprøvningen af prototyperne.

OBS 4

Vurdering

GEPKA-projektet har på mange måder været en succes. Der har været en god opbakning til projektet, dels blandt de
deltagende sygehuse og dels blandt leverandørerne. På den anden side må det erkendes, at en række forhold, som skal
være i orden, inden systemer kan tages i anvendelse med succes, har været undervurderede. Her skal følgende fremhæves:
•
den datalogiske systemudviklingsopgave har været langt større end oprindeligt estimeret
•
brugergrænsefladen har været for umoden til at kunne anvendes klinisk
•
de organisatoriske forudsætninger, herunder behovet for undervisning i anvendelse af it samt forståelse for GEPJlogikken, har ikke været opfyldte
•
klinikerne er generelt set positive overfor GEPJ-logikken
Der er samlet set tilvejebragt et godt grundlag for den fortsatte EPJ-udvikling baseret på fælles standarder og retningslinier i
det danske sundhedsvæsen, selv om opgaven er mere omfattende end oprindeligt antaget.

2.2.2. EPJ og ledelsesinformation
EPJ må forventes at blive den største dataleverandør til ledelsesinformation og klinisk forskning. Dette forudsætter, at EPJsystemerne bliver udformet på en måde, så dette formål effektivt understøttes. Dette fordrer dels en arkitektur, der tillader
omfattende beregninger til dataanalyse og rapportgenerering uden at belaste EPJ-systemets performance i klinisk
”produktion”, og dels anvendelse af en klinisk stringent terminologi, der sikrer den fornødne datakvalitet.
Der sondres mellem administrativ og klinisk ledelsesinformation. Administrativ ledelsesinformation har man anvendt længe i
forbindelse med monitorering af produktion og omkostninger, hvorimod klinisk ledelsesinformation først for nyligt er ved at
vinde indpas gennem f.eks. landsdækkende kliniske databaser og klinisk indikatormonitorering.

OBS 5

Vurdering

Der er generelt for lidt fokus på generering af sammenhængende ledelsesinformation baseret på data fra bl.a. de EPJsystemer, der er implementeret og under udvikling. Ledelsesinformationsmetoder og –systemer, der findes i dag blandt
sygehusejerne, er fragmenterede. Herved er der risiko for at besværliggøre mulighederne for at udtrække EPJ-data til
ledelsesinformation, der mere eller mindre automatiseret vil kunne tilvejebringe værdifuld feedback til klinikere og
afdelingsledelser om klinisk relevante processer og resultater.
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OBS 6

Anbefaling

Der er behov for en samlet strategi for ledelsesinformation i sundhedsvæsenet, der har som målsætning at etablere et
samlet sæt af nøgleparametre, som er nødvendige for at kunne danne et databaseret grundlag for den samlede styring af
sundhedsvæsenet. Der vil i den forbindelse ikke være behov for at sondre imellem administrativ og klinisk
ledelsesinformation, men at anskue dem som integrerede størrelser. Det vil være hensigtsmæssigt at hjemtage
udenlandske erfaringer på dette område.

2.2.3. EPJ og borgeren
Borgerne, pårørende og patienter søger i stigende grad informationer om sundhed, sygdom, sundhedsvæsenets tilbud og
informationer om deres egne forhold.
Den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet anfører bl.a., at anvendelsen af it er et middel til at nå borgerne direkte og til
bedre at udnytte den information, som borgerne selv kan bidrage med. Sundhedsportalen tager hånd om en del af dette
behov, men der vil stadig være behov for en kobling til informationer, som stammer fra i EPJ-systemerne. Man kunne derfor
godt forvente, at der i udviklingen og implementeringsplanerne for EPJ var sat større fokus på patientperspektivet, og at man
fokuserede mere direkte på borgernes behov.

OBS 7

Vurdering

Grundstrukturen for EPJ fokuserer væsentligst på hospitalsverdenen og ikke på patienten. Systemer opbygget på GEPJgrundlag er mindre egnet til at producere læselige udskrifter, så andre og patienterne selv kan få overblik over deres
behandlingsforløb, endsige bruge systemerne til egne notater.

OBS 8

Anbefalinger

Der bør fokuseres mere på borgenes behov i arbejdet med at udvikle og implementere EPJ-systemer.

2.2.4. EPJ købere og sælgere
Der er gennemført en række initiativer fra såvel sygehusejeres side som fra leverandørers side, som skal sikre det bedst mulige
forløb, når den enkelte sygehusejer skal komme fra kravspecifikationer til gennemførelse af udbudsforretning. I forbindelse
med arbejdet omkring specifikation og udbud af medicinmodulet er der foregået et væsentligt samarbejde sygehusejerne
imellem, som har resulteret i rammeudbud, der er brugbare for alle sygehusejere. Et lignende arbejde omkring notatmodulet
er næsten færdigt.
Det er målet, at en fælles arkitektur med hertil hørende fælleskomponenter skal kunne realiseres inden for den nærmeste
årrække. Der er allerede gennemført et stort samarbejde blandt sygehusejerne på EPJ-området, såvel som blandt
leverandørerne, der har sat rammer for en åben dialog. Der er nedsat en række udvalg på tværs af sygehusejere,
Sundhedsstyrelsen, interesseorganisationer og leverandører, som håndterer it-arkitektur-relaterede emner, men det vurderes,
at der også fremover bør sikres ressourcer og fremdrift her, for at målet kan opfyldes.
Endelig skal man være opmærksom på, at der inden for it-arkitektur er mange niveauer, hvor forskellige abstraktionsniveauer
kan udtrykke forskellige behov mht. åbenhed. F.eks. er det på det semantiske niveau absolut nødvendigt med en åbenhed, der
tillader fri udveksling af information, mens der på tekniske niveauer kan være leverandører, der i en konkurrencesituation har
behov for ikke at offentliggøre forretningslogik, men kun interface til denne.
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OBS 9

Vurdering

Det er vigtigt, at der også i bestræbelserne på at få en fælles EPJ-arkitektur, systematisk arbejdes på at holde den optimale
balance mellem, hvad der er åben viden, som er tilgængelig for alle, og hvad der den enkelte leverandørs proprietære viden.
Man skal sikre, at sammenhængende systemer, fælles referencerammer og åben dialog sameksisterer med muligheder for
skabe en fornuftig konkurrencesituation for leverandører af sundheds-it.

2.3. Samlet konklusion
I det forgangne år har der været høj aktivitet i EPJ-udviklingen i Danmark.
Grundstrukturen for EPJ har været et gennemgående træk i de udviklingsinitiativer, der er lanceret. Sygehusejerne anser GEPJ
som fundamentet for de EPJ-systemer, der skal være med til at forme sundhedsvæsenet i Danmark de næste mange år.
Grundstrukturen har været afprøvet i praksis i en række projekter, og resultaterne af afprøvningen viser, at en modningsproces
er i gang, som giver et godt grundlag for planlægning af den fortsatte indsats de kommende år. Aktuelt er den positive
opbakning bag GEPJ af mere intentionel karakter end udtryk for et praktisk gennemslag. Den udbredelse af EPJ-systemer, som
er afdækket i denne rapport, viser således, at der indtil videre ikke er implementeret systemer, der bygger på GEPJ.
Modelarbejdet, der strukturerer den kliniske dokumentation, har således domineret EPJ-aktiviteterne i Danmark. I den
kommende tid vil det være helt centralt at koncentrere indsatsten om også at udvikle kliniske terminologisystemer, som kan
tilfredsstille de klassifikationsbehov, som EPJ stiller. Desuden vil der være behov for at arbejde med skabeloner til støtte af
klinisk dokumentation, proces og beslutninger i EPJ, også kaldet ”sundhedsfagligt indhold”.
På mange kliniske afdelinger har man haft travlt med de konkrete implementerinsaktiviteter, og man har fået erfaringer for,
at et EPJ-system ikke nødvendigvis er fuldt fungerende, blot fordi det er sat i drift. Der skal gennemføres gennemgribende
ændringer af personalets arbejdstilrettelæggelse og kvalifikationssammensætning. Ændringsprocesser, som kræver grundig
planlægning og god tålmodighed i gennemførelsen, og som man kun lige har taget hul på.
Endelig har aktiviteterne i det forgange år været med til at give et mere nuanceret syn på de politiske mål for EPJ-udbredelsen
i Danmark
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3. It-strategien – visioner og ambitionsniveau
3.1. Visionen og ambitionsniveauet
I den Nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 [Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003] beskrives visionen og
målene for brugen af it i sundhedsvæsenet.
It-anvendelsen i fremtidens sundhedsvæsen beskrives til at være central og et middel til at effektivisere informationsadgang,
kommunikation og kvalitetssikring.
I visionen er det tanken at tilgodese alle gruppers interesser, hvor de primære næves til at være borgernes, de sundhedsprofessionelles og samfundets.
•

For de sundhedsprofessionelle vil it være et redskab (den kliniske arbejdsplads) til at registrere og finde informationer om patientbehandlingen. It vil i denne sammenhæng også være et redskab, som kan bruges til at kommunikere med andre sundhedsprofessionelle på tværs af organisationer og sektorer.

•

Set i et samfundsmæssigt perspektiv vil it optimere sundhedsvæsenet ved at give adgang til information, som kan
give en bedre styring og bedre udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. It forventes desuden at være en løftestang
til at modernisere arbejdsgangene, hvilket vil betyde øget kvalitet og bedre styring.

•

Borgerne har nogle forventninger om høj kvalitet og service, sammenhængende forløb, information, mulighed for at
vælge samt indflydelse. Via sundhedsportalen kan borgerne få oplysninger om behandlingstilbud, valgmuligheder,
ventetider samt adgang til egne journaloplysninger.

I it-strategien tages der udgangspunkt i de sundhedspolitiske målsætninger:

NIT 2003-2007: De sundhedspolitiske målsætninger
•
•
•
•
•
•

høj sundhedsfaglig kvalitet
klar besked og korte ventetider
høj brugertilfredshed
bedre information om service og kvalitet
effektiv ressourceanvendelse
frit valg

I strategien anføres det desuden, at ”effektiv udnyttelse af informationerne i sundhedsvæsenet medfører (derfor) voksende
krav om kommunikation og koordinering mellem sundhedsvæsenets personer og parter. Disse krav kan imødekommes med
sammenhængende brug af digital informationsteknologi”.
Strategien beskriver, at udvikling af fælles standarder og begreber er grundlaget for, at EPJ i fremtiden kan understøtte det
tværfaglige arbejde og sikre, at patienternes oplysninger kan gøres tilgængelige og deles. Man forventer, at sygehusene
anvender forskellige leverandører og systemer. I strategien er det en offentlig målsætning at bevare et marked med flere
leverandører af EPJ-systemer for at sikre konkurrence og undgå monopoltilstande.
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Visionen i it-strategien er beskrevet klart og tager udgangspunkt i de sundhedspolitiske målsætninger. Visionen er, at
borgere, sundhedsprofessionelle, myndigheder og administratorer har adgang til tidstro relevant information. It-strategien
vurderes at have et højt, men realistisk ambitionsniveau, som sammenlignet med andre sektorer svarer til niveauet for itanvendelsen. Der er ingen tvivl om, at det beskrevne ambitionsniveau vil have stor betydning for, at EPJ i fremtiden kan
danne grundlag for sammenhængende behandlingsforløb og kvalitetsudvikling i sundhedssektoren.

3.2. Strategiens initiativer for indførelse af EPJ
Formålet med it-strategien er at udpege de initiativer, som er nødvendige for, at hele sundhedsvæsenets it-anvendelse kan
understøtte arbejdet med at realisere de overordnede målsætninger.
Hovedparten af initiativerne, der er gældende for den første periode af strategien (2003-2005), vedrører udvikling og
indførelse af EPJ. Ved indførelsen er der lagt vægt på, at det sker som en ”storskala-udvikling” baseret på fælles standarder.
Det betyder, at der i den første periode af strategien er særligt fokus på de initiativer, som sigter på at udvikle fælles
standarder, begreber, klassifikationer mv., samt initiativer der skal sikre en god integration mellem EPJ og de øvrige itsystemer, som findes i sundhedsvæsenet.
It-strategiens målsætning om, at alle landets sygehuse skal indføre EPJ baseret på fælles standarder inden udgangen af 2005,
har vist sig at være et vigtigt initiativ, som har betydet, at stort set alle amter/H:S har igangsat projekter. At indføre en EPJ som
erstatning for den nuværende papirjournal er et meget ambitiøst mål. Det er af amterne blevet fortolket og operationaliseret
til minimum at omfatte implementeringen af et medicinmodul og et notat/klinisk procesmodul.
I juni 2003 igangsatte Sundhedsstyrelsen et nationalt projekt GEPKA (GEPJ Prototype og Klinisk Afprøvning), der går ud på, at
en række sygehusejere i samarbejde med deres leverandører udvikler og afprøver EPJ-prototyper baseret på GEPJ. GEPKAprojektet er beskrevet i EPJ-Observatoriets Statusrapport 2003 [Bruun-Rasmussen et al. 2003]. GEPKA-projektet udspringer af
initiativer i den nationale it-strategi og involverer en række sygehuse og leverandører i et projekt, som skal danne grundlaget
for den samlede EPJ-implementering på landets sygehus. GEPKA-projektet har understøttet processen om at indføre EPJ
nationalt og er siden juni 2003 blevet fulgt tæt af en større projektgruppe sammensat fra sygehuse og leverandører. EPJObservatoriet har gennemført en evaluering af GEPKA-projektet, som er beskrevet nærmere i kapitel 4.3.

3.3. Strategiens betydning for adgang til information
Som nævnt er ambitionen i it-strategien høj, men der er også et stort potentiale i at modernisere og effektivisere sundhedsvæsenet.
Visionen i it-strategien kan i al sin enkelhed udtrykkes som et ønske om at have styr på aktiviteterne, kvaliteten og
produktionen i sundhedsvæsenet. Det betyder, at målene med EPJ-implementeringen minder om målene for it-systemer, som
indføres i industrivirksomheder. Det gør ikke den kliniske proces til en industriproces. Men modsat vil det være en fejl ikke at
udnytte principper, metoder og erfaringer fra andre sektorer og industrien.
EPJ opfattes som klinikernes redskab til at dokumentere og finde informationer om den enkelte patient. Udviklingen af EPJsystemerne skal baseres på fælles standarder (GEPJ), hvilket skal sikre, at de registrerede data kan kommunikeres og deles
mellem sundhedsprofessionelle.
Netop brugen af fælles standarder på nationalt niveau betyder, at data kan aggregeres og analyseres på et højere niveau. De
kliniske data fra mange EPJ-systemer kan på sigt opfattes som en stor logisk database, hvor indholdet er udvalgt til analyser
(datawarehouse), se Figur 3.
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Figur 3 - principskitse for datawarehouse

Ideen i ”datawarehouse” er, at EPJ-oplysninger, som er lagret i EPJ, samt oplysninger som skønnes at være relevante for
forskellige analyser, gøres tilgængelige. Adgang til EPJ-oplysninger og den påtænkte anvendelse skal naturligvis ske i
overensstemmelse med den gældende lovgivning, men mulighederne er langt større end det, man kan i dag.
Ved hjælp af dedikerede systemer til analyser kan man så via ”datawarehouse” sammenligne og analysere data på tværs, idet
alle systemerne bygger på fælles standarder. Mellem ”datawarehouse” og systemerne, som anvender data til sammenligninger af analyser, er der indsat et ”filter og anonymiseringslag”, som sikrer, at adgang til data sker sikkert og overholder
formålet med analysen. F.eks. skal det sikres, at data, som anvendes til forskning, udtrækkes på basis af, at patienterne
anonymiseres.
Adgang til kliniske, strukturerede data, som er opsamlet via EPJ, giver lige pludselig mulighed for at anvende oplysningerne på
en helt ny måde og i teorien med alle de danske patientjournaler som grundlag.
F.eks. kan data i langt større omfang, end vi kender det fra de kliniske databaser, stilles til rådighed for forskning og
kvalitetsudvikling og får nu lige pludselig en ny dimension, idet man inden for udvalgte specialer kan følge den kliniske proces.
Det betyder, at man hurtigt kan dokumentere flaskehalse i systemet, svagheder i samarbejdet tværsektorielt samt udpege
områder for efteruddannelse af det kliniske personale.
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4. Vejen mod en sammenhængende EPJ
En sammenhængende EPJ skal skabe grundlaget for de visioner og målsætninger, som it-strategien udpeger. Amterne, H:S,
Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen har igangsat en lang række initiativer, som bringer udviklingen i
Danmark nærmere målsætningerne. Status på nogle af de centrale initiativer beskrives i dette kapitel. Dels gennemgås og
analyseres status for sygehusejernes it (afsnit 4.2), som er baseret på EPJ-Observatoriets spørgeskemaundersøgelse og
efterfølgende interviewrunde hos sygehusejerne, dels gives der en status for teknisk og klinisk afprøvning af GEPJ (GEPKA) med
fokus på EPJ-Observatoriets evaluering af projektet (afsnit 4.3). Desuden analyseres sygehusejernes behov for uddannelse med
udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen (afsnit 4.4).
Statusundersøgelsen tyder på, at vejen mod en sammenhængende EPJ er lang – og måske også længere end nogle havde
forestillet sig. For at nå frem til en sammenhængende EPJ er der en nogle forudsætninger, som skal være opfyldt. Gennem
udviklings- og implementeringsprocessen er det blevet tiltagende klart, hvad disse forudsætninger indeholder, hvordan man
kan bygge på internationale erfaringer, og hvilke tilpasninger der skal gøres for at optimere processen i Danmark. Nogle
grundlæggende forudsætninger – integration, modeller, terminologi, sundhedsfagligt indhold og adgang til data – er beskrevet
i det næste afsnit, 4.1.

4.1. Nogle grundlæggende forudsætninger
4.1.1. Integration
Flere af de nuværende EPJ-projekter i Danmark har allerede erkendt, at opgaven med at kunne genbruge data fra forskellige
EPJ-systemer eller EPJ-moduler på tværs af faglige specialer er sværere end forventet og tager længere tid end planlagt.

EPJsystem
system
EPJ
som
kan
udveksle
oggenbruge
genbrugedata
data
som kan udveksle og

Proces
Proces
model
model

Terminologi
Terminologi
system
system

Sundhedsfagligt
Sundhedsfagligt
indhold
indhold

Figur 4 – EPJ-system, som kan udveksle og genbruge data, skal baseres på en procesmodel, terminologi og klinisk indhold

Der er ingen tvivl om, at udviklingen af en EPJ (som skal overholde strategien og ambitionen) er en læreproces. I Danmark har
man arbejdet med udvikling af EPJ i 10-15 år, uden at der findes færdige produkter på markedet, som er blevet købt og
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udbredt til en større brugerkreds. Nogle vil måske hævde, at årsagen skyldes, at det sundhedsfaglige personale ikke har ønsket
en omlægning fra papir, samt sundhedssektorens manglende evne til at tage beslutninger. Men årsagen skal nok snarere
søges i erkendelsen, at man endnu ikke har fundet en endegyldig løsning og udviklingsmetode, som giver brugervenlige
systemer, hvor data nemt kan kommunikeres og genbruges på tværs af afdelinger, sektorer og faglige specialer.
Problemet med at ikke at kunne genbruge data på tværs af afdelinger, sektorer og faglige specialer opstår bl.a. ved, at man
ikke altid forstår og anvender begreber på den samme måde på tværs af it-systemerne og på tværs af de faglige specialer.
Hvis man definerer og anvender begreber på den samme måde, kan man opnå semantisk integration – altså samme
betydningsindhold på tværs af systemer. I mange år har man ment, at blot man definerede sine begreber, kan de registrerede
oplysninger i journalen kommunikeres og anvendes af andre. Resultatet af de seneste par års udviklingsarbejde, såvel i
Danmark som internationalt, viser, at det ikke er nok.
De sidste par års intensive udviklingsarbejde har løbende været fulgt tæt af EPJ-Observatoriet. Udviklingsarbejdet i de
forskellige projekter har inkluderet afprøvning af GEPJ, terminologi, standardplaner mv. Resultatet er, at der efterhånden
tegner sig et samlet billede (se Figur 4) af tre områder, som der skal tages højde for:
1.

En fælles model, som sikrer, at data lagres i journalen med nødvendige indbyrdes referencer og sammenhænge.
Sundhedsstyrelsens GEPJ-model er en begrebsmodel, som er procesorienteret. GEPJ-specifikationen stiller en række
krav til, hvordan data dokumenteres, og tilhørende relationer skal repræsenteres (informationsmodel).

2.

Anvendelsen af et terminologisystem er nødvendig for, at man kan strukturere og entydigt kode den kliniske dokumentation i journalerne. I GEPKA-projektet har man afprøvet SNOMED CT-klassifikationen i et tilpasset dansk sub-set.

3.

Det sundhedsfaglige indhold i journalerne skal desuden fastlægges inden for udvalgte områder for at sikre, at oplysningerne er opbygget og struktureret, så de efterfølgende kan aggregeres og analyseres på tværs af faglige specialer.

De tre områder kan beskrives og dokumenteres separat, men der er i processen også brug for at beskrive afhængighederne
mellem de 3 områder.
Den fælles model (GEPJ) er grundlæggende og nødvendig for, at de kliniske begreber og de indbyrdes relationer repræsenteres
efter den samme model. GEPJ-modellen er imidlertid generisk og specificerer ikke det kliniske indhold eller detaljeringsgraden.
Terminologisystemet skal sikre, at man kan kode alle mulige eller flest mulige af de kliniske begreber. F.eks. skal der i
terminologisystemet findes koder for diastolisk blodtryk, systolisk blodtryk, patienten er ryger, operationsplan mv. Når de
enkelte begreber identificeres entydigt, kan de relateres til GEPJ, og dermed sikres der en entydig placering af begrebet i
modellen.
Det tredje område er det sundhedsfaglige indhold. Dette område tager udgangspunkt i klinikken og det daglige arbejde med
patienterne, som bl.a. omfatter diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering. For de fleste sygdomsforløb findes der lokale
behandlingsinstrukser, og for enkelte sygdomsforløb findes der nationale referenceprogrammer, som beskriver, hvordan
behandlingen skal udføres. Disse beskrivelser siger dog ikke noget om, hvordan behandlingen skal dokumenteres i journalen.
Der er derfor behov for at igangsætte et større arbejde med at præcisere de aktiviteter og begreber, som indgår i
behandlingen. Resultatet af dette arbejde vil kunne kodes med terminologisystemet, som dermed sikrer, at data er entydigt
registreret og kan genbruges.
Et af GEPKA-projekterne, Københavns Amts BRUG-GEPKA-projekt, har samlet beskæftiget sig med de tre områder, som er
nævnt ovenfor. I det følgende benyttes eksempler og erfaringer fra projektet, og det skal derfor kort refereres her.
Projektet tog udgangspunkt i den GEPJ-prototype, der blev udviklet på Amager Hospital, men søgte at udvikle en bedre brugergrænseflade, som i større grad kunne understøtte de kliniske arbejdsprocesser. Projektet inddrog både referenceprogrammer
og arbejdsgangsanalyser, standardplaner, terminologi (SNOMED CT) og GEPJ som grundlag for den nye prototype. Arbejdet blev
udført i samarbejde med klinikere, som også gennemførte en usability-test på den udviklede prototype.
Standardforløbet var afgrænset til sygehusforløbet for patienter med akut koronart syndrom (AKS) uden ledsagende STsegmentelevation i EKG’et (NSTEMI) – en gruppe patienter, som der findes et dansk referenceprogram for.
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Projektet blev gennemført af Københavns Amt i samarbejde med Sundhedsstyrelsens enhed for sundhedsinformatik (SeSI) og
Sekretariat for referenceprogrammer (SfR), Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering [BRUG GEPKA hjemmeside
2004].
Projektet viste, at den anvendte metode - hvor både model, terminologi og sundhedsfagligt indhold adresseres – kan fungere
som en model for fremtidige afprøvningsprojekter [Bernstein et al.2004].
Områderne model, terminologi og sundhedsfagligt indhold beskrives i de følgende afsnit.

OBS 11

Anbefaling

Det omfattende arbejde, der er gjort på modelområdet, bør suppleres med de øvrige elementer, der er nødvendige for at
muliggøre genbrug og udveksling af informationer i EPJ. EPJ-Observatoriet anbefaler, at indsatsen på områderne terminologi
og sundhedsfaglig indhold intensiveres både på nationalt og regionalt plan.

4.1.2. Begrebs- og informationsmodeller
Som beskrevet ovenfor, er en fælles model et nødvendigt element for genbrug af data – både i et givet EPJ-system, til
udveksling og indberetning. Sundhedsstyrelsen har stået for udvikling af ”Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal” – GEPJ og udsendte i april 2004 version 2.0 af modellen [Sundhedsstyrelsen 2004]. GEPJ-version 2.0 har den samme logiske kerne
som version 1.0, der blev udsendt i december 2001, men er blevet udbygget og er nu mere detaljeret. Den nye version bygger
på erfaringer fra pilotimplementeringerne og afprøvningerne af GEPJ, i bl.a. GEPKA-, FLPR- og LevMed-projekterne.
Specielt de praktiske erfaringer og tilbagemeldinger fra GEPKA-projektet har medført en række opdateringer af version 1.
Imidlertid har de centrale dele af modellen – herunder diagnose- og interventionsområderne – været stabile i en længere
periode.
GEPJ-modellen er beskrevet detaljeret i EPJ-Observatoriets tidligere statusrapporter [Bernstein et al. 2001], [Andersen et al.
2002], [Bruun-Rasmussen et al. 2003]. I dette afsnit beskrives GEPJ kort og desuden nogle af de funktionelle krav til EPJ, som
modellen og forretningsreglerne medfører.

GEPJ-modellen
Sundhedsstyrelsen har beskrevet GEPJ i to niveauer: begrebsniveauet og det datalogiske niveau.
Begrebsniveauet er en struktureret beskrivelse af domænets begreber og processer. Begrebsniveauet specificerer således ikke
noget om, hvordan dette kan eller skal implementeres, eller hvordan man kan bruge det til udveksling af data mellem
forskellige it-systemer. Begrebsniveauet fokuserer bl.a. på den kliniske proces og illustreres ofte med ”proces-hjulet”, som
generelt afspejler en rationel beslutningsproces (se Figur 5).
I proces-hjulet er illustreret de fundamentale proceselementer: vurdering, planlægning, udførelse og sammenligning (røde
cirkler), og de fundamentale informationselementer (blå bokse). Hvert trin i processen efterfølges af en dokumentation i
journalen af denne proces. Den sundhedsprofessionelles vurdering af patientens tilstand dokumenters med en diagnose.
”Diagnose” omfatter ikke kun medicinske diagnoser, men også ”problemer”, symptomer, kendetegn, risiko-tilstande etc., som
klassificeres af den sundhedsprofessionelle. Efter planlægning dokumenteres dels de interventioner (sundhedsaktiviteter), som
skal udføres, dels de operationelle mål med interventionerne. Efterhånden som interventionerne udføres, genereres resultater,
som kan sammenholdes med målene.
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Figur 5 - illustration af GEPJ’s begrebsmodel med fire fundamentale proceselementer (røde cirkler) og fire fundamentale
informationselementer (blå bokse)

Dokumentationen af GEPJ er som nævnt beskrevet i et begrebsniveau og et datalogisk niveau. GEPJ’s specifikation af begrebsniveauet indeholder:
•

definition og afgrænsning af relevante begreber

•

definition og afgrænsning af relevante processer

•

beskrivelse af, hvorledes processer og begreber har indbyrdes sammenhæng

På det datalogiske niveau er der udarbejdet flere typer dokumentation, som skal benyttes af de leverandører, som skal udvikle
EPJ-systemerne. Specifikationen af den logiske struktur i modellen og de tilhørende forretningsregler har i mange tilfælde en
indflydelse på, hvordan systemet kommer til at fungere.
Det datalogiske niveau bygger på en objektorienteret tilgang, som er dokumenteret i UML (Unified Modeling Language). GEPJ’s
specifikation af det datalogiske niveau indeholder:
•

klassediagrammer

•

tilstandsdiagrammer

•

use case-diagrammer og beskrivelser

•

regler

•

XML-skemaer

Funktionelle krav
I dette afsnit beskrives nogle af de funktionelle krav til EPJ, som begrebsmodellen, informationsmodellen og
forretningsreglerne medfører. Det er bl.a. disse krav, som har været årsagen til udformningen af brugergrænsefladen i GEPKApiloterne. Leverandørerne har brugt mange ressourcer på at implementere GEPJ i kernen af deres systemer. Den kraftige fokus
på GEPJ har betydet, at der ikke endnu er udviklet tilfredsstillende brugergrænseflader for den daglige drift i klinikken. En
væsentlig opgave for leverandørerne er fremover at udvikle systemer, som i større grad understøtter de kliniske arbejdsgange
og samtidigt opfylder GEPJ.
Nedenfor gengives nogle af de centrale krav og udvalgte use cases fra GEPJ.
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Sammenhæng i den kliniske proces
GEPJ lægger op til, at informationen i journalen er struktureret. Det tilstræbes bl.a., at indberetning og registrering skal være et
”bi-produkt” af den kliniske dokumentation. Desuden bygger GEPJ på, at dokumentationen skal være tværfaglig, således at
information kan genbruges uanset hvilken faggruppe, der har udført dokumentationen. Ifølge GEPJ skal journalen være
problemorienteret og forløbsorienteret. Desuden spiller den procesorienterede model en stor rolle i GEPJ. Dette giver mulighed
for at skabe en god sammenhæng mellem grundlaget for en behandling, den sundhedsfaglige indsats og resultatet. GEPJ
skaber dermed mulighed for et datagrundlag, der kan bruges både klinisk, kvalitetsmæssigt og ledelsesmæssigt.
Modelmæssigt betyder det, at GEPJ stiller krav om bestemte sammenhænge mellem informationerne (se Figur 6):
•

en diagnose skal begrundes med oplysninger i journalen (såkaldte ”fokuserede oplysninger”)

•

der skal angives (mindst) en indikation (diagnose) for en intervention

•

et resultat skal altid kunne henføres til en intervention

•

der skal kunne opstilles mål for interventionerne, som skal kunne evalueres i forhold til resultaterne

Patientforløb
GEPJ baseres på, at informationerne kan knyttes op på patientforløb. En patient kan således have en række forløb, identificeret
med hvert deres problem (forløbsdiagnose). Et forløb kan strække sig over flere ”kontakter”, f.eks. indlæggelser,
ambulatoriebesøg etc. GEPJ indeholder en række krav i forbindelse med forløb, håndtering af grupper af patienter samt den
enkelte patient, bl.a. ved indskrivning af en patient (se Figur 6).
•

patienter skal kunne søges frem efter en række kriterier

•

systemet skal kunne indskrive en patient, enten på grundlag af en eksisterende aftale (i systemet), eller når
patienten ankommer uden aftale

•

en indlæggelse er en speciel form for intervention (en såkaldt tilstedeværelse), hvor patienten tildeles en seng (en
såkaldt pladsressource), og der tilknyttes en plejeansvarlig enhed

•

der skal oprettes en forløbsdiagnose til forløbet, og denne skal begrundes. Begrundelsen sker ved at fokusere
allerede registrerede oplysninger i journalen eller oprette såkaldte ”Spontant Opståede Oplysninger” (SOO) fra
henvisningsseddel el. og fokusere disse

•

der skal anføres hvilken afdeling og evt. person, der er ansvarlig for patientforløbet

•

desuden skal der kunne knyttes pårørende til forløbet – og evt. forskellige pårørende til forskellige forløb

Interventioner
GEPJ kræver, at interventioner skal kunne opbygges i hierarkier på lignende måde som diagnoser:
•

interventionshierarkiet udtrykker en overordnet intervention med tilhørende del-interventioner

•

formålet med interventionen skal angives

•

GEPJ giver mulighed for at opbygge en behandlings- eller plejeplan, som senere kan benyttes til at dokumentere, at
planen faktisk er udført

•

GEPJ giver mulighed for en information om et ”interventions-livsforløb”, fra det er planlagt, til det er afsluttet.
Modellen giver også mulighed for at styre effektuering af en plan i forhold til et bookingsystem. Der benyttes derfor
en relativt kompleks model for interventioners tilstande og statusskift
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Fokuseret
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Første gang:
Opret SOO og
fokuser

Diagnose
Diagnose
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Operationelt
Operationelt
mål
mål

InterventionsInterventionsresultat
resultat

Intervention
Intervention

Formål
Plejeansvar skal
angives for en
tilstedeværelse

Figur 6 - krav til sammenhæng mellem GEPJ-informationselementerne

Resultater og operationelle mål
GEPJ giver mulighed for både ustruktureret og struktureret registrering af resultater. I GEPKA-projektet er der afprøvet en høj
strukturering ved brug af en dansk terminologi baseret på SNOMED CT-klassifikationen.
•

det betyder, at kommende EPJ-systemer skal kunne håndtere multiaksiale klassifikationer. Ud over at benytte en
term fra klassifikationen for selve resultatet, benyttes (kodede) termer for andre karakteristika ved resultatet, bl.a.
ved angivelse af type, lokation, prøvemateriale, morfologi, agens/komponent

•

GEPJ bygger desuden på, at et opstillet mål kan sammenlignes med et fundet resultat, evt. ved en automatisk
sammenligning

•

i GEPJ skal der også kunne etableres reference fra resultaterne og til kvalificering af diagnoser (som ”fokuserede
oplysninger”)

OBS 12

Vurdering

Leverandørerne har brugt mange ressourcer på at implementere GEPJ i kernen af deres systemer. Den kraftige fokus på GEPJ
har betydet, at der ikke endnu er udviklet tilfredsstillende brugergrænsefladede for den daglige drift i klinikken. En væsentlig
opgave for leverandørerne er fremover at udvikle systemer, som i større grad understøtter de kliniske arbejdsgange og
samtidigt opfylder GEPJ.

4.1.3. Terminologi
GEPJ bygger som nævnt på, at man skal benytte strukturerede data. Kun ved at strukturere data og foretage en systematisk
klinisk dokumentation bliver det muligt at genbruge data i klinikken og på tværs af faggrænser. Strukturering er også
nødvendig for at kunne bygge beslutningsstøtte og processtøtte ind i EPJ-systemerne. Strukturerede data er også en
forudsætning for at kunne genbruge data til kvalitetssikring, forskning, planlægning og drift af sundhedsvæsenet etc. Et robust
terminologisystem er derfor nødvendigt for at opfylde nogle af it-strategiens målsætninger.
Behovet for at styre hvilke ord og udtryk (termer), der skal bruges for at strukturere informationen i kliniske it-systemer, er
ikke nyt. Der er da også udviklet en række lister med termer (kontrollerede vokabularer) og mere komplekse
klassifikationssystemer (begrebssystemer), hvor hver term og begreb er knyttet til en entydig identifikation (”kode”). Fokus

30

EPJ-Observatoriet

har traditionelt været på at få indholdet i klassifikationen så omfattende og dækkende som muligt. Imidlertid har klassifikationssystemerne oftest været udviklet med et bestemt formål – f.eks. til brug i sygeplejen – og kan derfor ikke være dækkende
for andre formål.
Jim Cimino har, på basis af litteraturstudier, samlet en række krav til et vokabular [Cimino 1998]. Mange af disse krav er
relevante for anvendelse i danske EPJ-systemer og er gengivet nedenfor:
•

vokabularet bør være dækkende for fagområdet

•

vokabularet bør kunne dække mange formål
det bør for eksempel kunne bruges til at dokumentere kliniske fund og den kliniske proces, repræsentere
sundhedsfaglig viden, indeksere journaler og medicinsk litteratur

•

vokabularet bør bygge på anvendelse af begreber
begreberne bør have en entydig identifikation (kode), men kan være udtrykt med flere termer – en foretrukken
term samt synonymer

•

vokabularet bør bygges som et polyhierarki – således at et begreb kan findes under flere hierarkier
der bør være mulighed for forskellige perspektiver på systemet, som alle er konsistente. For eksempel kunne
øjensygdom betinget af diabetes findes både under øjensygdomme og under stofskiftesygdomme

•

vokabularet bør indeholde formelle definitioner, for eksempel i form af relationer mellem begreberne
for eksempel kan en lungebetændelse (pneumoni) som skyldes pneumococ-bakterier, med en ”IS-A” relation og en
”CAUSED-BY” relation udtrykkes således: pneumococ pneumoni ”IS-A” lunge infektion ”CAUSED-BY” pneumococcer

•

desuden bør vokabularet indeholde regler og begrebsspecifik information om, hvordan begreber kan organiseres
der bør være information om, hvad der er fornuftigt at udtrykke om et begreb, således at ”pneumococ pneumoni”
ikke kan karakteriseres med en Dukes-stadieinddeling for cancer

•

vokabularet bør give mulighed for forskellige detaljeringsniveauer (granuleringsniveauer)

GEPJ forudsætter ikke, at man skal anvende et bestemt klassifikationssystem, men Sundhedsstyrelsen har vurderet, at den
eksisterende SKS (Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem) ikke er tilstrækkelig til at opfylde de ønsker, der er til strukturering
af EPJ-information. Sundhedsstyrelsen har derfor foreslået, at der skal udarbejdes en ny dansk terminologi baseret på SNOMED
Clinical Terms (SNOMED CT). SNOMED CT opfylder mange af de krav, som er nævnt ovenfor. Sundhedsstyrelsens analyse viser,
at SNOMED CT udgør et godt grundlag for en dansk klinisk terminologi og skønner, at de relevante dele af terminologien kan
oversættes i løbet af halvandet til to år. Til brug for GEPKA-projekterne har Sundhedsstyrelsen oversat dele af SNOMEDklassifikationen, den såkaldte GEPKA-klassifikation.
SNOMED CT er klinisk terminologisystem, der er udviklet ved at kombinere en tidligere SNOMED-version, udarbejdet af den
amerikanske patologiorganisation (CAP), med Clinical Terms version 3, udarbejdet af det britiske sundhedsvæsen (NHS).
[SNOMED 2004].
SNOMED CT indeholder blandt andet:
•

begreber (350.000)

•

termer (800.000) inkl. synonymer

•

hierarkier (18 på top-niveau)

•

relationer (1.300.000)

Det er nærmest umuligt at benytte papirudgaver til at finde rundt i SNOMED-klassifikationens mange termer, hierarkier og
relationer. Der findes forskellige it-værktøjer, og Sundhedsstyrelsen benytter systemet ClueBrowser til at arbejde med SNOMED
CT (se Figur 7).
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Beskrivelser:
Fuldt navn,
foretrukket term,
evt. synonymer

Fritekst søgning

Begreber og
deres
indplacering i
hierarkiet

Relationer:
FINDING -SITE
for AKS er
koronar arterie

Kvalifikatorer :
Diagnosen kan
præciseres,
f.eks. med
angivelse af en
sværhedsgrad

Figur 7 - skærmbillede fra et SNOMED-værktøj. Det viser samtidigt nogle af SNOMED’s hovedelementer: begreber, hierarkier, termer,
relationer og kvalifikatorer. Der er søgt på Akut Koronar Syndrom, AKS

Eksemplet i skærmbilledet viser samtidigt nogle af hovedelementerne i SNOMED CT:
•

begreberne og deres placering i hierarkier (styres med IS-A-relationen)

•

attributrelationer, som sætter begreberne i forhold til hinanden (f.eks. FINDING-SITE, ASSOCIATED-MORFOLOGY)

•

synonymer og foretrukne termer

•

kvalifikatorer, som der kan knyttes begreber til, for yderligere at karakterisere og præcisere dem

Den kliniske udfordring
Dokumentation med SNOMED CT bygger på, at man kombinerer et bestemt begreb for tilstande, interventioner, resultater etc.
med en række attributter (”tillægskoder”). Dette betyder, at man ved registrering af en tilstand – ud over at vælge tilstanden
fra tilstandshierarkiet – skal tilføje attributter for at præcisere tilstandens lokation, morfologi, agens etc. (se Figur 8). Ofte vil
kun nogle af tillægskoderne være anvendt.
Erfaringen fra GEPKA-projekterne (se kapitel 4.3) har været, at det er uoverkommeligt at foretage en manuel registrering af
begreber med mange attributter. I de først udarbejdede prototyper skulle brugeren for hver attribut vælge en værdi ud fra en
liste med mange valgmuligheder. Endvidere er der for top-niveau-hierarkierne (tilstande, interventioner, resultater etc.) så
mange muligheder og så dybe hierarkier, at det kan være svært at finde det ønskede begreb.
Denne udfordring for klinikerne kan imødekommes på flere måder. Dels skal nogle af de konfigurationsmuligheder, der ligger i
SNOMED CT, udnyttes, f.eks. præ-koordinering og sub-set-udvikling. Dels skal der arbejdes med brugergrænsefladerne.
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Tilstand
Tillægskodenavn

Kontext#

Klassifikationsnavn Betydning

Lokation

2

Anatomi

Lokation påvirket af tilstanden

Morfologi

3

Patologi/morfologi

Synlig forandring på vævs- eller
celleniveau

Udløsende agens

5

Agens

Direkte udløsende agens

Patologisk proces

8

Patologisk proces

Beskrivelse af den underliggende
patologiske proces

Stadium

10

Stadium

Kvantificeret stadie for tilstanden.

Sværhedsgrad

9

Sværhedsgrad

Skønnet grad af tilstanden.

Aktualitet

6

Aktualitet

= obs pro, risiko for

Sygdomsudvikling

7

Sygdomsudvikling

Tilstandens mønster eller udvikling
over tid

Lateralitet

4

Lateralitet

= højre, venstre, unilateral, bilateral

Figur 8 - muligheder for at registrere tillægskoder for tilstande

En vigtig egenskab ved SNOMED CT er de forskellige relationer, der er mellem begreberne. Disse relationer er forlods oprettet i
SNOMED CT - en såkaldt præ-koordinering af begreber. Det betyder f.eks., at SNOMED CT indeholder information om, at AKS er
en koronar atherosklerose, og at sygdommen findes i koronararterierne. Dette behøver klinikeren således ikke at registrere/
kode (se Figur 8). Det er afgørende, at denne type præ-koordinering udnyttes, når en bestemt term skal identificeres i
klinikken.
SNOMED CT giver også mulighed for, at en lokal ”klassifikations-designer” (Sundhedsstyrelsen) kan lave en ”pakke” med et
eller flere begreber og tilhørende attributter – også en type præ-koordinering. Sundhedsstyrelsen kan således gruppere de AKSrelaterede begreber, der udvælges i projektet. Brugeren vil hermed ved en registrering af en af afdelingens
”standardtilstande” (med ét klik) automatisk også registrere lokation, morfologi, stadium, sværhedsgrad, aktualitet etc.
Ved hjælp af SNOMED-værktøjerne er det muligt at danne sub-sets, således at brugeren kun får vist en afgrænset mængde af
begreber. I BRUG-GEPKA-projektet er der arbejdet med at udvælge AKS-relevante begreber og termer. Dette har givet
Sundhedsstyrelsen et grundlag for at udarbejde sub-sets til projektet.
Arbejdet med at forbedre brugergrænsefladen har bl.a. resulteret i den såkaldte GEPKA-klassifikationsbrowser eller ”klassifikationsvælger”. I Københavns Amts BRUG-GEPKA-projekt er der udviklet en prototype på en klassifikationsvælger, så de kliniske
brugere nemmere kan finde de korrekte SNOMED-termer.

OBS 13

Vurdering/Anbefaling

Strukturering af EPJ-information med henblik på klinisk brug og genbrug af data stiller store krav til klassifikationssystemerne. 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. Konsekvensen af en overgang til SNOMED CT for amter, kliniske
brugere og leverandører bør analyseres nærmere – herunder hvordan SNOMED’s tilpasningsmuligheder kan udnyttes, og
hvordan EPJ kan understøtte brugeren i hurtigt at finde den relevante term.
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4.1.4. Sundhedsfagligt indhold
For at udbrede EPJ på sygehusene, er det nødvendigt – men imidlertid ikke tilstrækkeligt – at udvikle en model og at indføre et
klassifikationssystem. Det er også en forudsætning at få fastlagt hvilke typer information, der skal registreres i det kliniske
arbejde, og hvordan informationen skal struktureres. I papirjournalen har man i udstrakt grad benyttet skemaer, skabeloner og
lokale vejledninger for at støtte klinikerne. Den viden, der ligger i disse papirbaserede metoder, skal analyseres og i større grad
ekspliciteres og standardiseres i EPJ. Opbygning af standardplaner eller kliniske guidelines vil være en metode, der er
anvendelig. Hvis standardplanerne udvikles med det rette værktøj, kan de samtidigt udnyttes direkte i EPJ.
Denne fastlæggelse af sundhedsfagligt indhold er omfattende og skal udvikles over en årrække. Der er derfor behov for:
•

at der etableres et nationalt og regionalt samarbejde om opgaven

•

at der anvendes relevante metoder og it-værktøjer til at løse opgaven

•

at man så vidt muligt sørger for at bygge på klinisk evidens

•

at implementering af standardplaner afprøves i pilotimplementeringer

I det følgende beskrives standardplaners formål og opbygning, referenceprogrammer som en kilde til klinisk evidens og
arketyper som en metodisk tilgang til udvikling af standardplaner.

Formålet med standardplaner
Formålet er at fastlægge dokumentationsbehovet for en række standardplaner/-delplaner og standarddokumentationer.
Årsagen er dels, at disse vil have betydning for klinikernes oplevelse af EPJ som arbejdsredskab, dels at
standarddokumentationer og standardplaner er forudsætningen for, at det bliver muligt at anvende journalen som kilde til
klinisk dokumentation, kvalitetsstyring og forskning.
Samson Tu og Mark Musen [Tu et al. 2000] har identificeret 5 principielle funktioner, som computerbaserede guidelines (og
repræsentationsmetoder) skal understøtte:
•

klinisk beslutningstagning

•

styring af rækkefølge på aktiviteter

•

at sætte mål (f.eks. i relation til patienttilstande), der skal nås

•

at fortolke data

•

at detaljere aktiviteter, f.eks. opdele interventioner i under-interventioner

En grundlæggende forventning til EPJ er, at den skal kunne tilføre de kliniske arbejdsgange processtøtte, dokumentationsstøtte
og beslutningsstøtte. Meget tyder på, at brug af standardplaner/guidelines også bliver en vigtig brik for at opnå dette.
En standardplan vil kunne tilbyde processtøtte, da den indeholder et forslag til relevante interventioner (undersøgelser,
behandling, pleje etc.) for en given diagnose. Det betyder, at når en diagnose er valgt, tilbydes brugeren en standardplan.
Standardplanen skal kunne tilpasses den enkelte patient og gøres herefter til patientens aktuelle plan. Efterhånden som
interventionerne udføres, er det muligt at følge med hvor langt, man er kommet i forhold til standardplanen, og evt. kan der
automatisk markeres afvigelser til planen. Standardplanen kan endvidere kobles til et bookingsystem, så de relevante
undersøgelser automatisk kan rekvireres.
Hvis standardplanen i sig selv er struktureret i forhold til GEPJ, giver det også mulighed for mere eller mindre avanceret
beslutningsstøtte. I forhold til den konkrete patient kan EPJ ved aktivering af en standardplan kontrollere, om de enkelte
interventioner kan gennemføres, eller om der findes oplysninger om kontraindikationer mod elementer i planen. Hvis
standardplanen indeholder interventioner, som er tidsstyret, kan systemet give en advarsel, hvis planen ikke opfyldes.
Systemet kan for eksempel overvåge overholdelsen af kravet i standardplanen for Akut Koronar Syndrom, at
koronararteriografi skal udføres senest 72 timer efter, at der er givet medikamentet Tirofiban.
Både processtøtte og beslutningsstøtte er indeholdt i kravene, som nævnt ovenfor af Tu og Musen, og genfindes i den øvrige
internationale litteratur. Imidlertid er dokumentationsstøtte ikke noget, som har stor fokus internationalt. I Danmark har det
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været afprøvet, bl.a. i BRUG-GEPKA-projektet. Området kan få stor betydning i den danske EPJ-udbredelse, fordi det kan lette
klinikernes dokumentation af de sammenhænge mellem diagnose, intervention og resultat, som GEPJ kræver.
Ideen er, at der til en intervention i standardplanen, for eksempel ”objektiv undersøgelse”, tilbydes en skabelon, hvori
resultaterne kan indtastes. I og med at standardplanen er valgt for en bestemt diagnose, og at skabelonen indeholder
indtastningsfelter for resultaterne for en given intervention, kan de fleste af de krævede sammenhænge i GEPJ oprettes
automatisk af systemet. Det samme gør sig gældende, hvis der laves skærmbilleder, som er dedikerede til en bestemt
arbejdsgang – for eksempel modtagelse af en akut hjertepatient. Standardplaner kan desuden bruges til at understøtte
registrering af de indikatorer, der valgt ud i relation til overvågning af den kliniske kvalitet.

Standardplaner, standarddelplaner og standarddokumentationer
De standardplaner, som beskrives for de forskellige diagnoser, kan opdeles i standarddelplaner og yderligere struktureres i
såkaldte standarddokumentationer. En definition af disse findes i Tabel 1.
Som nævnt findes der ofte kliniske vejledninger, retningslinier, behandlingsprotokoller, procedurer og instrukser, som i en
tekstuel form specificerer standardplaner. Det naturlige næste skridt er en formalisering af denne viden i et sprog, som er
egnet til beskrivelse af processer. Vi taler i så tilfælde om standardplaner og standarddelplaner, som altså udgør modeller af
den plan, som skal udføres inden for et konkret patientforløb.
Men ikke blot planer med navngivne aktiviteter kan standardiseres. Det kan også de enkelte aktiviteter – repræsenteret i form
af såkaldte standarddokumentationer. Det vil understøtte en effektiv, standardiseret behandling, og det giver mulighed for
efterfølgende at måle kvaliteten af behandlingen ud fra veldefinerede data opsamlet under udførelse af planen. Det gælder
både kvaliteten af den specifikke behandling for den enkelte patient og kvaliteten af behandlinger af samme karakter
gennemført på mange patienter.

Definitioner på standardplan, standarddelplan og standarddokumentation
Standardplan:
En standardplan omfatter de af klinikerne foruddefinerede interventioner evt. med hertil hørende standarddokumentationer
(af operationelle mål, interventionsresultater og udførelsesnotater). Forud for aktivering af en standardplan går altid en
given sundhedstilstand. En standardplan kan både omfatte et totalt patientforløb fra symptomdebut til helbredelse, eller
delforløb f.eks. et specifikt problem eller en samling af interventioner i forbindelse med en indlæggelse på en kirurgisk
afdeling. En standardplan kan være mono- og/eller tværfaglig.
Standarddelplan:
En standarddelplan udgør en delmængde af en standardplan og adskiller sig i øvrigt ikke definitorisk yderligere fra en
standardplan.
Standarddokumentation:
Standarddokumentation udgør en delmængde af en standardplan eller defineres selvstændigt i forhold til en intervention. En
standarddokumentation rummer en eller flere dataelementtyper med tilhørende præsentations- og valideringslogik og
vedrører dokumentation af udførelsesnotater, interventionsresultater samt operationelle mål med relation til en intervention.
Tabel 1 -definitioner på standardplan, standarddelplan og standarddokumentation

Det sæt af data, som opsamles i forbindelse med gennemførelse af en aktivitet, f.eks. resultater fra en blodprøve eller en
blodtryksmåling, skal være standardiseret og struktureret ensartet for at sikre sammenlignelighed og maskinel analyse på
tværs af patientforløb. I dag anvender man i klinikken ofte fortrykte papirskemaer til opsamling af sådanne data i journalen.
Det er vigtigt, at det kliniske rationale bag udformningen af sådanne skemaer kan videreføres, når en elektronisk journal
indføres.
Det er således hensigtsmæssigt at opbygge standardplaner ved hjælp af underliggende standarddelplaner og standarddokumentationer. Standarddokumentationer vil typisk kunne præsenteres ved hjælp af ét skærmbillede, hvorimod

Statusrapport 2004

35

standarddelplaner og standardplaner ofte vil være sammensat af flere skærmbilleder. Ved hjælp af denne opdeling, er det
muligt successivt at opbygge biblioteker af standarddokumentationer, som efterfølgende kan kombineres til standarddelplaner
og standardplaner.
I Figur 9 er dette koncept illustreret ved dele af en standardplan for akut koronart syndrom (AKS) uden ledsagende ST-segmentelevation i EKG’et (NSTEMI).

Standard plan bibliotek

Standard
dokumentations
bibliotek

Standard
delplansbibliotek

Anamnese

Anam. Opt.

Anam. optagelse

Sm. vurdering

Smerte vurdering

xx proces

KAG

Obj. US
VAS-score
xx beskrivelse

NTEMI standard plan
Anamnese
Obj. US

NSTEMI EPJ

Klinisk
proces

Anam. optagelse
Smerte vurdering

Anamnese
Obj. US

KAG

Figur 9 - eksempel på standardplan og underliggende standarddelplaner og standarddokumentationer for akut koronart syndrom (AKS) uden
ledsagende ST-segmentelevation i EKG’et (NSTEMI). KAG = koronararteriografi. Obj.US = Objektiv undersøgelse. VAS-score = Skala

Det er imidlertid vigtigt at adskille modellering af den kliniske proces (vist i den øverste del af figuren ovenfor) fra den

praktiske afvikling af standardplaner (vist i den nederste del af figuren ovenfor). Hvor førstnævnte beskæftiger sig med at
beskrive de generelle mønstre for behandling, drejer sidstnævnte sig om, hvorledes en instans af et sådant mønster
gennemføres i forhold til en konkret patient. Ved instansieringen er det ikke nok blot at beskrive hvilken blodprøve, der skal
tages, men der skal også afsendes en rekvisition på prøven, opsamling af svaret på prøven og evt. afsendelse af en besked til
den relevante kliniker, at resultatet falder uden for normalintervallet.

OBS 14

Vurdering

For at udbrede EPJ på sygehusene er det nødvendigt at udvikle en fælles model og at indføre et klassifikationssystem.
Imidlertid er det også en forudsætning at få defineret det sundhedsfaglige indhold i journalerne, bl.a. hvilke typer information der skal registreres, og hvordan informationen skal struktureres.

OBS 15

Anbefaling

Fastlæggelse af sundhedsfagligt indhold er omfattende og skal udvikles over en årrække. Der er derfor behov for, at der
etableres et nationalt og regionalt samarbejde om opgaven, at der anvendes relevante metoder og it-værktøjer til gennemførelsen, at man sørger for at bygge på klinisk evidens, og at implementering af standardplaner afprøves i pilotimplementeringer.
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Standardplaner og referenceprogrammer
Som påpeget ovenfor, er det væsentligt, at indholdet i standardplanerne er baseret på klinisk evidens – altså at planerne så
vidt muligt bygger på et videnskabeligt grundlag. I de tilfælde, hvor evidensen er svag eller ikke til stede, bør dette tillige
fremgå, således at klinikerne kender det grundlag, beslutningen bliver taget på. Et væsentligt bidrag til evidensbaserede
standardplaner vil komme fra referenceprogrammer. Ved referenceprogrammer forstås en systematisk beskrivelse af de
elementer, som bør indgå i undersøgelse, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse af en bestemt sygdom eller et
kompleks af symptomer på grundlag af dokumenteret viden. Organisatoriske og økonomiske overvejelser indgår, ligesom data,
der skal anvendes til løbende overvågning af kvaliteten.
Den konkrete udformning af standardplaner bør desuden tage hensyn til de kliniske arbejdsgange med evt. lokale variationer.
Standardplanerne skal fungere som en integreret del af EPJ-systemet og skal derfor baseres på GEPJ og den relevante
terminologi (se Figur 10).

Referenceprogrammer

Arbejdsgangsanalyser

G-EPJ
Standardplaner
Terminologi
EPJ

Figur 10 - standardplaner bygger på referenceprogrammer og arbejdsgangsanalyser og skal
desuden relateres til GEPJ og den relevante terminologi

For nogle områder findes der i dag referenceprogrammer, udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer (SfR).
Sekretariatet for Referenceprogrammer blev etableret i august 2000 under Dansk Medicinsk Selskab som et 3-årigt projekt
baseret på finansiering fra det daværende MTV-institut. Sekretariatet er nu gjort permanent og er fra 1. januar 2004 placeret i
Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering i Sundhedsstyrelsen [SfR 2004].
SfR har baseret sit arbejde på det koncept, som The Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) i en lang årrække har
anvendt ved udarbejdelsen af nationale skotske referenceprogrammer. Konceptet indebærer, at de referenceprogrammer, som
udarbejdes:
•

er evidensbaserede

•

er tværfaglige, dvs. involverer såvel alle relevante lægelige specialer som andet sundhedspersonales indsats samt
den primære og den sekundære sundhedssektor

•

forsøger at integrere organisatoriske og sundhedsøkonomiske overvejelser samt patientsynspunkter

Referenceprogrammerne udarbejdes af arbejdsgrupper nedsat af SfR. Arbejdsgrupperne består af medlemmer inden for det
pågældende sygdomsområde, med hensyntagen til en tværfaglig sammensætning, og en geografisk og institutionel
spredning. Et referenceprogram skal ifølge SfR opfattes som en vejledning. Det er således i sidste instans altid den enkelte
læges eller sygeplejerskes eget ansvar at skønne, hvad der er rigtigt at gøre i en bestemt klinisk situation ud fra erfaring,
klinisk skøn og patientens ønsker.
Udarbejdelse af referenceprogrammer er en måde systematisk at søge, sammenfatte og omsætte videnskabelige
forskningsresultater og klinisk erfaring vedrørende relevante kliniske problemstillinger til anbefalinger. De fundne anbefalinger
graderes efter typen af den tilgrundliggende evidens. En anbefaling klassificeres i et af seks evidensniveauer. På baggrund af
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den foreliggende samlede evidens og den kliniske viden formulerer arbejdsgruppen en række anbefalinger, som tillægges en
styrke gradueret fra A til D. Styrken er bl.a. afhængig af hvor mange publikationer, der er af et givet evidensniveau.
Graderingen A, B, C og D går ikke på vigtigheden af en bestemt anbefaling, men kun på den tilgrundliggende evidens.

Publikationstype
Metaanalyse, systematisk oversigt,
Randomiseret, kontrolleret studie (RCT)
Kontrolleret, ikke-randomiseret studie, Kohorteundersøgelse,
Diagnostisk test (direkte diagnostisk metode)
Casekontrolundersøgelse,
Diagnostisk test (indirekte nosografisk metode),
Beslutningsanalyse,
Deskriptiv undersøgelse
Mindre serier, oversigtsartikel,
Ekspertvurdering, ledende artikel

Evidens

Styrke

Ia
Ib

A

Iia
IIb

B

III

C

IV

D

Tabel 2 - evidens og styrkeniveauer for forskellige typer publikationer

Implementering af standardplaner og referenceprogrammer
Udarbejdelse af standardplaner og klinisk anvendelige skærmbilleder med udgangspunkt i referenceprogrammer, lokale
behandlingsinstrukser samt kliniske arbejdsgange indeholder en række udfordringer.
For det første har det primære formål for udarbejdelsen af referenceprogrammet været at udarbejde en beskrivelse, som kan
støtte den kliniske proces med oplysninger om, hvad foreligger af dokumentation vedrørende relevante kliniske
problemstillinger. Ved udarbejdelsen er der formentligt ikke taget hensyn til, at materialet skal kunne indgå som en integreret
del af et EPJ-system.
For det andet er referenceprogrammet og andre vejledninger normalt baseret på fri tekst. Denne tekst kan ikke umiddelbart
oversættes til en række entydige betingelser og handlinger, som kan programmeres ind i et EPJ-system.
En tredje udfordring er, at der kræves sundhedsfaglig baggrund på specialistniveau for at forstå referenceprogrammet.
Referenceprogrammet kan derfor ikke umiddelbart anvendes af it-teknologisk uddannet personale, som skal udvikle EPJsystemerne.
Der derfor behov for at strukturere referenceprogrammer, så de kan benyttes direkte i EPJ-systemerne – dvs. referenceprogrammer skal kunne udtrykkes i et formelt sprog. Der er internationalt udviklet en række formelle sprog for at modellere og
udveksle referenceprogrammer eller kliniske guidelines, bl.a. Guideline Elements Model (GEM), Digital Electronic Guideline
Library (DeGeL) og Guideline Interchange Format (GLIF).
Endvidere er der behov for et værktøj for at udvikle og vedligeholde standardplaner, standarddelplaner og
standarddokumentationer. Der er ved at blive udviklet sådanne værktøjer baseret på en formel beskrivelse af standardplanerne
samt anvendelse af mindre domænespecifikke modeller – de såkaldte arketyper (se omtale af arketyper i EPJ-Observatoriets
Statusrapport for 2002 [Andersen et. al. 2002]).

Arketyper
GEPJ er en model, der på en generel måde beskriver, hvordan enhver hændelse i den kliniske proces kan struktureres. Den
store udfordring er imidlertid at beskrive data og sammenhængen mellem data, så de kan bruges på tværs af faggrupper og
organisationer.

38

EPJ-Observatoriet

Man kan bruge klassifikationssystemet SNOMED CT til at kode stort set alle begreber og relationer, der anvendes ved den
kliniske dokumentation. Dette løser imidlertid ikke problemet med at kunne forstå den sammenhæng, hvor data er opstået
(konteksten), og dermed mulighederne for at genbruge data.
Udarbejdelse af standardplaner for bestemte kliniske processer vil betyde, at opgaven er mere operationel, idet der nu kan
fokuseres på mindre udvalgte områder. Man kan f.eks. oprette en delplan med navnet ”blodtryksmåling”.
Ud over at definere delplanen ”blodtryksmåling”, skal der også tages stilling til, hvordan resultatet dokumenteres. Umiddelbart
vil resultatet af delplanen ”blodtryksmåling” give 2 resultater, nemlig et systolisk tryk og et diastolisk tryk med enheden i
mmHg. Normalt foretages målingen med en manchet omkring patientens arm, mens denne er siddende i hvile. I andre
tilfælde vil man bruge andre metoder til måling af blodtrykket, hvor det er vigtigt at dokumentere disse forhold (målested,
manchetbredde, patientens lejring etc.). Det er derfor behov for at beskrive disse sammenhænge på en standardiseret og
formaliseret måde. Det kan danne grundlag for en ensartet og systematisk registrering af den kliniske proces i EPJ.
Flere internationale projekter har gennem en årrække også beskæftiget sig med at udvikle modeller og værktøjer, der kan
beskrive begreberne og relationerne mellem begreber i sundhedssektoren, så de kan indgå i en struktureret elektronisk
patientjournal. Et af projekterne er OpenEHR (www.openehr.org), som har været initiativtager til definition af arketyper.
Arketyper benyttes ved at beskrive begrænsninger/restriktioner på en generel model for dermed at opnå domænespecifikke
modeller til bestemte anvendelser1. Arketyper kan altså benyttes af klinikere til at udvikle sundhedsfaglige modeller og
beskrive definitioner for sammenhæng mellem data i patientbehandlingen med henblik på en bestemt implementering [Beale
2002]. Som modsætning til at beskrive hele sundhedssektoren kan arketyper bruges til at beskrive mindre udvalgte områder
f.eks.:
•

vægtmåling

•

blodtryksmåling

•

mikrobiologiresultater

•

udskrivningsbreve

•

recepter

•

diagnoser

Set fra den enkelte brugers synspunkt er det sådanne data, der skal optræde i et EPJ-system. Hver arketype kan defineres ved
hjælp af det såkaldte Archetype Definition Language (ADL). ADL beskriver Arketyperne i et formelt sprog med en XML-lignende
syntaks. Det er vigtigt at bemærke, at arketyper er terminologi-neutrale og et værktøj til at beskrive data og datasammenhænge. ADL indeholder en formel syntaks, der kan bruges til at afgrænse og beskrive enhver informationsmodel.
I relation til EPJ-udviklingen i Danmark vurderes det, at arketyper og ADL kan give et væsentligt input til den videre proces med
implementering af standardplaner. De standardplaner, standarddelplaner og standarddokumentationer, som er beskrevet
ovenfor, kan således formentligt med fordel udarbejdes i ADL (eller et tilsvarende formelt sprog) og baseres på arketyper.
Flere internationale projekter og organisationer er begyndt at beskrive udvalgte kliniske sammenhænge i arketyper ved brug
af ADL. Det må forventes, at disse beskrivelser kan bidrage positivt og fremadrettet ved indførelsen af EPJ i Danmark. Også når
det gælder repræsentationen af GEPJ’s resultater – som i GEPJ er beskrevet på en generisk måde – må arketyper forventes at
have en rolle.
Endvidere må man være opmærksom på, at brugen af arketyper kræver en central organisation til koordination af arbejdet.
Organisationen skal udarbejde et bibliotek og andet informationsmateriale for at sikre en ensartet brug på nationalt plan af de
sundhedsfaglige begreber.
Som nævnt ovenfor er ADL et formelt sprog, der beskriver og definerer arketyper, men der findes også andre sprog, f.eks.:
•

OWL (Web Ontology Language), som er et W3C-initiativ

•

OCL (Object Constraint Language), defineret af OMG

1
A model defining some domain concept, expressed using constraints on instance structures of an underlying reference model.
(T. Beale. Archetypes: Constraint-based Domain Models for Future-proof Information Systems. 2002)
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Vurdering/Anbefaling

I relation til udviklingen af referenceprogrammer vurderes det, at der er behov for at strukturere referenceprogrammer, så
de kan benyttes direkte i EPJ-systemerne – det betyder, at referenceprogrammer skal kunne udtrykkes i et formelt sprog.
Formelle sprog for at modellere og udveksle referenceprogrammer/kliniske guidelines (GEM, DeGeL, GLIF) bør vurderes, og
et af dem bør anbefales for brug i Danmark.

OBS 17

Vurdering/Anbefaling

I relation til udviklingen af standardplaner for integreret brug i EPJ vurderes det, at arketyper kan give et væsentligt input til
den videre implementering. Formelle sprog for arketyper (ADL, OWL) bør vurderes, og et af dem bør anbefales for brug i
Danmark.

4.1.5. Adgang til data
Det er politisk vedtaget, at borgere og patienter har frit valg af behandlingssted, når det lokale sygehus ikke inden for en
bestemt frist kan tilbyde behandling. Analyser har vist, at langt den overvejende del af patientbehandlingen sker i
lokalområdet, og der har derfor ikke været et stort behov for at kunne videregive oplysninger på tværs af amtsgrænser. Den ny
regionsstruktur vil sammen med den generelle udvikling inden for sygehusvæsenet betyde, at specialer samles i færre og
større enheder. Det frie valg vil desuden være en medvirkende faktor til, at der i stigende grad vil være et behov for hurtig
adgang til patienternes journaloplysninger på tværs af de danske sygehuse.

OBS 18

Vurdering

EPJ-Observatoriet vurderer, at den ny regionsstruktur sammen med den generelle udvikling i sundhedsvæsenet, hvor flere
specialer bliver samlet i større enheder, vil betyde et stigende behov for, at der kan etableres adgang til patienternes
journaloplysninger på tværs af de danske sygehuse.
Grundlaget for en EPJ-løsning, der kan leve op til, at data frit kan kommunikeres og gøres tilgængelige for andre
sundhedsprofessionelle, er beskrevet i de 4 foregående afsnit.
EPJ–Observatoriet er, ved sin monitorering af EPJ-udviklingen i 2003 og 2004, ikke blevet bekendt med projekter, som
beskæftiger sig med at overføre dele af EPJ-oplysninger baseret på GEPJ fra en lokalitet til en anden lokalitet. Det tætteste på
denne problemstilling er GEPKA–projektet, som har afprøvet at kommunikere oplysninger fra en EPJ-prototype på Amager
Hospital til en central FLPR (test) database. En grund til, at dette arbejde ikke igangsat, er formentligt, at alle sygehusejerne og
leverandørerne har meget travlt med at opfylde aftalen om at implementere EPJ.
Når EPJ-systemerne på de danske sygehuse begynder at blive implementeret, vil det næste skridt være at gøre data
tilgængelige for de sundhedsprofessionelle og på sigt også for borgerne og patienterne. Sundhedsstyrelsen har, som en del af
GEPJ-dokumentationen, lavet en specifikation baseret på XML, som kan anvendes til at kommunikere journaldata, som er
baseret på GEPJ.
Imidlertid mangler der en beskrivelse af en national løsning, som man vil anvende, når data skal gøres tilgængelige. Det
tekniske grundlag for overførsel af data er på plads. Som nævnt er der udarbejdet en specifikation til kommunikation af data
og infrastrukturen i form af, at det internetbaserede sundhedsdatanet er etableret og er velfungerende. Det, der mangler, er
en beslutning om, hvordan lagring og kommunikationen skal foretages.
Umiddelbart vurderer EPJ-Observatoriet, at der er flere forskellige mulige scenarier, blandt andet:
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4.

anmodning om at få tilsendt en patients journalindhold fra alle sygehusene

5.

via et nationalt patientindeks markeres hvilket journalindhold, der ønskes overført

6.

der etableres en national database, hvor alle journaloplysninger lagres

EPJ-Observatoriet

OBS 19

Anbefalinger

Der mangler en beskrivelse af en national løsning for adgang til de data, som lagres i EPJ, når en patient behandles på flere
forskellige sygehuse. Det anbefales, at der igangsættes et udredningsarbejde, som beskriver fordele og ulemper ved forskellige løsningsforslag.

Nedenstående er de 3 mulige scenarier kort beskrevet.

Scenarie 1: anmodning om at få tilsendt en patients journalindhold fra alle sygehusene
Det første scenarie bygger på det udgangspunkt, vi har i dag, med brug af papirjournalen. Patienten kan tidligere have været
indlagt på flere sygehuse, men på det aktuelle behandlende sygehus kender man ikke indholdet i de tidligere
journaloptagelser.

Send os
oplysninger om
cpr. XXX

Figur 11 - anmodning om at få sendt en patients journal fra alle sygehusene

Det behandlende sygehus sender derfor en elektronisk forespørgsel til alle sygehusene om at få en elektronisk kopi af
journalen for en person med et bestemt cpr-nummer. Forespørgslen kan evt. reduceres til, at man kun sender forespørgslen til
de sygehuse, hvor patienten har været behandlet tidligere. Information om, hvor patienten tidligere har været behandlet, kan
findes i landspatientregisteret.

Scenarie 2: via et nationalt patientindeks rettes forespørgsel til de sygehuse, som har oplysninger
Det andet scenarie tager udgangspunkt i, at der etableres et nationalt patientindeks, som indeholder ”pegepinde” til
journaloplysningerne på de sygehuse, hvor patienten har været i behandling. Et patientindeks indeholder således ikke
journaloplysninger i sig selv, men bruges alene til at lagre oplysninger om, hvor patienten har været i behandling, og hvilke
typer oplysninger der er registreret i de enkelte journaler.
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Send os
oplysninger om
cpr. XXX

Nationalt
patient
indeks

Figur 12 - via et nationalt patientindeks rettes forespørgsel til de sygehuse, som har oplysninger

Det betyder, at man via patientindekset kan nøjes med at markere og få overført den dokumentation, som er relevant for den
aktuelle behandlingssituation. F.eks. vil det for en patient med hjerteproblemer være relevant at få adgang til alle tidligere
EKG’er, medens man formentligt ikke behøver adgang til oplysninger om operation af et brækket ben.

Scenarie 3: der etableres en national database, hvor alle journaloplysningerne lages
Det tredje scenarie omhandler etablering af en national database, hvor alle journaloplysningerne lagres. I fremtiden er det
planen, at der skal ske en overførsel af udvalgte data til en ny national forløbsbaseret database (FLPR). Alle detaljerne ligger
endnu ikke fast, men man kan forestille sig, at der overføres oplysninger fra alle landets sygehuse en gang i døgnet.
I princippet kan man beslutte at udvide FLPR til at omfatte alle data, eller man kan bruge det samme koncept til at overføre og
lagre alle informationerne centralt. En central lagring vil betyde, at alle landets sygehuse kun skal ”lede” efter oplysninger et
sted, og hvis der er oplysninger, kan man vælge at overføre dem eller læse dem via en browser.
Der er fordele og ulemper ved alle 3 scenarier, og måske skal en national løsning bygge på en kombination. For at komme
videre er det imidlertid nødvendigt, at der udarbejdes nogle løsningsforslag. Nogle af de områder, som kan tages op til
diskussion og en nærmere analyse, er:
•

er EPJ-systemerne på de enkelte sygehuse tilgængelige, når der rettes en elektronisk forespørgsel?

•

skal man lagre de oplysninger, som man får tilsendt i sin ”egen” EPJ, og hvordan styres, hvad der er den aktuelle
EPJ, og hvad der er kopier af data fra andre journaler?

•

hvis man tidligere har modtaget oplysninger fra et andet sygehus, skal de så sendes videre ved en forespørgsel?

•

hvordan kan man sikre, at der kun videregives oplysninger, hvor patienten har givet samtykke? En patient kan f.eks.
have udtrykt, at oplysninger om behandling med antidepressivt medicin ikke må videregives

•

skal man altid overføre oplysninger, eller skal man i nogle tilfælde nøjes med at se dem, f.eks. via en webbrowser

•

hvordan beskytter man lokale og centrale databaser mod nedbrud og misbrug?

•

hvor meget af journalen skal gøres tilgængelig for andre?

Hertil kommer en række problemstillinger, som har juridisk karakter.
Som det kan ses af listen, er der mange spørgsmål, og svarene kan ikke på nuværende tidspunkt gives entydigt.
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Send os
oplysninger om
cpr. XXX

Nationalt
EPJ
database

Figur 13 – en national EPJ-database, hvor alle oplysninger lagres
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For at fremme beslutningen om, hvordan EPJ skal lagres i fremtiden, og hvordan man får adgang til data, skal der i gangsættes et pilotprojekt, som undersøger forskellige løsninger. Løsningerne kan afprøves bl.a. ved at bygge prototyper for et
eller flere scenarier. Det er vigtigt, at hovedaktørerne deltager i projektet for at få en dialog og drøftelse af de forskellige
interesser.

4.2. Analyser af status for sygehusejernes it
Dette afsnit præsenterer EPJ-Observatoriets årlige kortlægning af EPJ-udbredelsen i det danske sygehusvæsen. Analyserne er
baseret på en spørgeskemaundersøgelse rettet til H:S og amternes sundhedsforvaltninger – sygehusejerne. Svarene fra
spørgeskemaundersøgelsen har endvidere dannet udgangspunkt for et interview med H:S og hvert amt. Ydermere er der
anvendt data fra EPJ-Observatoriets spørgeskemaundersøgelser i 2001 og 2002.
Amtsrådsforeningens temagruppe for sundheds-it har i lighed med sidste år været behjælpelig med kritik og forbedringsforslag
til udformningen af spørgeskemaet. Endvidere har EPJ-Observatoriet gennemført en interviewrunde med H:S og alle
sygehusejerne for at opklare eventuelle uklarheder i skemaet og forklare sigtet med de efterfølgende analyser.
Interviewrunden har således bidraget til en højere validitet af de indsamlede data, og har samtidigt givet materiale til en kort
beskrivelse af EPJ-situationen hos alle sygehusejerne i Danmark.
Bl.a. i kraft af interviewrunden er kvaliteten af data for dette års undersøgelse forøget væsentligt, og der er således en
svarprocent på 100%. Der er dog enkelte tilfælde, hvor det ikke har været muligt for alle sygehusejerne at besvare alle
spørgsmål.
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Sygehusejernes tilbagemeldinger
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.

4.2.1. Sygehusejernes økonomi til it
Tabel 3 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 itudstyr (pc’er, servere, standard-software, netværk, kabling 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.

Sygehusejer

T
Totalbudget på
sygehusområdet 2004
mill. kr.

A
Totalt it-budget
2004 mill. kr.

B
It-driftsbudget
i % af A

C
Nyanskaffelser
af hardware og
standardsoftware
i % af A

D
Anskaffelse,
udvikling og
implementering
af nye itsystemer
i % af A

Fyn

4000

92

36%

45%

18%

H:S

10700

495

20%

35%

45%

Nordjylland

6010

101

26%

46%

28%

Sønderjylland

1800

52

38%

8%

54%

Frederiksborg

2995

46

71%

0%

28%

Roskilde

1805

41

79%

6%

15%

Vestsjælland

1919

55

78%

12%

10%

Vejle

2540

109

35%

35%

30%

Storstrøm

3436

3

45%

21%

34%

Bornholm

466

10

62%

18%

20%

Ringkøbing

1750

43

28%

54%

18%

Viborg

2500

16

20%

0%

80%

København

5350

375

60%

15%

25%

Ribe

1542

47

50%

20%

30%

Århus

7874

150

35%

35%

30%

Tabel 3 - sygehusejernes økonomiske prioritering af ressourcer til it

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, og hvor meget der egentlig er kendt for den centrale administration. Blandt nogle
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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 implementeringsomkostninger meget store spredninger i
detaljeringsgrad og gennemskuelighed i budgetteringen.
Figur 14 viser hvor stor en andel af det samlede sygehusbudget, it-budgettet udgør i 2002 og 2003 for de sygehusejere, der
har oplyst de nødvendige tal.
Det ses, at i 2002 svinger sygehusejernes it-budgetter mellem 0,5 og 7,5% af de samlede sygehusdriftsudgifter (n=11), i 2003
sviger de mellem 0,6 og 7,0% (n=14), og i 2004 mellem 0,7 og 7,0 % (n=15). Hos langt de fleste sygehusejere er der igen i
2004 tale om en stigning i budgetterne til it. Den gennemsnitlige andel blandt de sygehusejere, der har oplyst tallene, er
således steget fra 1,0% i 2002 over 2,8% i 2003 (n=14) til 3,0% i 2004. Danmark må stadig regnes blandt de lande, som
investerer mest i it på sygehusområdet, men man har også meget ambitiøse planer for området.

Bornholm
Frederiksborg
Fyns
H:S
København
Nordjylland
Ribe

2002

Ringkøbing

2003

Roskilde

2004

Storstrøm
Sønderjylland
Vejle
Vestsjælland
Viborg
Århus
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Figur 14 - sygehusejernes it-budgetters relative andel af de samlede sygehusdriftsudgifter 2002 - 2004 angivet i %

Amtsforvaltninger

2001

2002

2003

2004

Antal respondenter

8

8

13

15

19725

24091

43025

54687

194

146

420

648

65

151

635

986

Ratio it-drift/samlet omsætning

0,98%

0,61%

0,98%

1,18%

Ratio it-nyinvesteringer/samlet omsætning

0,33%

0,66%

1,48%

1,80%

Ratio it-drift & it-nyinvesteringer/samlet omsætning

1,31%

1,23%

2,45%

2,99%

Samlet driftsbudget/mill. kr.
It-driftsbudget/mill. kr.
It-nyinvesteringer/mill. kr.

Tabel 4 - procentvis økonomianvendelse på it-området i forhold til sygehusenes samlede driftsbudget
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I Tabel 4 er tallene for hele landet præsenteret. Det fremgår, at der skete et lille fald fra 2001 til 2002, men siden da er der
sket en stigning i de budgetterede it-udgifter i forhold til det samlede sygehusbudget. 2004 er det første år, hvor alle
sygehusejerne har responderet, så ved læsningen af de absolutte tal for de foregående år skal man bemærke, at der er tale
om et forskelligt antal respondenter. Det kan bemærkes, at det øgede investeringsniveau fra de tidligere år også slår igennem
som øgede driftsudgifter.

OBS 21

Vurdering

Stigningen i sygehusvæsenets it-budgetter, der blev påpeget sidste år, fortsætter. Datagrundlaget er i år blevet yderligere
verificeret gennem en interviewrunde. EPJ-Observatoriet vurderer på denne baggrund, at investeringsniveauet reelt er
stigende.

OBS 22

Vurdering

Der er meget store forskelle i måden, som de enkelte sygehusejere budgetterer udgifterne til EPJ-udvikling og –implementering. Det kunne være fremmende for processen, hvis der var større åbenhed omkring de økonomiske aspekter, og at
budgetterne blev lagt med større omhu og detaljering. Det ville betyde, at man kan lære af hinanden med hensyn til, hvad
de enkelte initiativer koster at realisere.

4.2.2. National EPJ-dækning og forventet udbredelseshastighed
EPJ-sengedækningen for sygehusejerne og det nationale niveau er vist i Tabel 5. Tallene fra 2003 og 2004 er det realiserede,
mens tallene fra 2005 til 2007 er det, som man på nuværende tidspunkt forventer at nå.

EPJ-sengedækning i %
Sygehusejer

Forventet
primo
2005

Forventet
primo
2006

Forventet
primo
2007

Antal
senge
2004

Juni
2003

Maj
2004

0%

0%

100%

100%

100%

167

Frederiksborg

4,8%

4%

4%

100%

100%

1128

Fyn

15%

33%

33%

100%

100%

1836

H:S

12%

11%

11%

15%

100%

4000

København

uoplyst

4%

4%

100%

100%

2297

Nordjylland

10%

19%

50%

100%

100%

1900

Ribe

30%

50%

75%

100%

100%

850

Ringkøbing

5%

6%

17%

100%

100%

740

Roskilde

5%

90%

100%

100%

100%

927

Storstrøm

0%

0%

25%

100%

100%

910

Sønderjylland

4%

4%

17%

60%

100%

890

50%

70%

85%

100%

100%

1341

0%

5%

5%

100%

100%

1113

Viborg

73%

85%

98%

100%

100%

890

Århus

0%

0%

10%

80%

100%

2350

Samlet

13%

22%

31%

80%

100%

21172

Bornholm

Vejle
Vestsjælland

Tabel 5 - EPJ-sengedækning på sygehusejerniveau og på nationalt niveau
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undersøgelse 2002
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undersøgelse 2003
undersøgelse 2004
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Figur 15 - faktuel og forventet national EPJ-sengedækning fra 2001 til 2007

Figur 15 viser den nationale sengedækning ud fra EPJ-Observatoriets undersøgelser fra 2001 til 2004. Hvert år har
sygehusejerne angivet den aktuelle status samt - fra 2002 - et estimat for den forventede sengedækning de tre følgende år.
Der ses en tendens til, at man overvurderer den forventede sengedækning, men forventningerne nedjusteres det efterfølgende år, dog ikke tilstrækkeligt til at ramme det, der faktisk realiseres. I forhold til målet om en 100% dækning med
udgangen af 2005 er der 12 sygehusejere, der angiver, at man når en total dækning af sengene. Samtlige sygehusejere
mener, de har 100% dækning et år senere ved starten af 2007.

OBS 23

Vurdering

Der sker en stadig stigning i EPJ-sengedækningen, og der er en meget stor aktivitet omkring EPJ-implementeringen blandt
sygehusejerne. Det er dog stadig en bemærkelsesværdig indsats, der skal ydes i løbet af det kommende år, hvis man skal nå
at have sygehusene dækket med EPJ inden 2006. Endelig skal det bemærkes, at sengedækningsparameteren ikke tager
højde for hvilken funktionalitet, der implementeres.

Sengedækningen har været det dominerende mål for udbredelse, men det siger ikke så meget om den volumen, der meningsfuldt karakteriserer EPJ-systemernes udbredelse. Tabel 6 viser en række andre faktuelle volumenkarakteristika for 2003 og
2004 samt de forventede størrelser for 2005 til 2007.
Der er meget stor variation i tallene, og det kan undre, at det i så mange tilfælde ikke har været muligt for respondenterne at
angive et tal, da man må antage, at de er nøgletal i den nødvendige EPJ-planlægning. Data for volumenkarakteristika giver
mulighed for at udregne nogle forholdstal, som kan være nøgletal for EPJ-situationen – f.eks. hvor mange brugere man regner
med pr. arbejdsstation, og hvor mange arbejdsstationer der beregnes pr. seng. Disse tal fremgår af Tabel 7. Det fremgår af
tabellen, at man regner med ca. to brugere pr. arbejdsstation, hvilket er relativt konstant gennem den opgivne periode.
Anderledes ser det ud med hensyn til arbejdsstationer pr. seng og brugere pr. seng. Men denne afvigelse kan skyldes forkerte
opgivelser af antallet af senge, der dækkes med EPJ. Anderledes forholder det sig med spredningen af de indkomne svar. Der
er ret stor forskel på, hvordan de enkelte sygehusejere planlægger at bemande arbejdsstationerne og fordele disse på
afdelingerne.
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Antal arbejdsstationer

Antal senge som er/ forventes
dækket

Sygehusejer

Antal EPJ-brugere

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

0

88

88

88

0

167

167

167

0

264

264

264

95

95

2000

2000

45*

45*

1128

1128

uoplyst

uoplyst

4000

4000

Fyn

1000

1000

5250

5250

500

665

1836

1836

1500

1500

5340

5340

H:S

400

400

400

10000

450

450

600

4000

1150

1150

1150

12000

København

uoplyst

uoplyst

uoplyst

uoplyst

92

92

2297

2297*

uoplyst

uoplyst

8000

8000

Nordjylland

740

1800

4000

4000

380

900

1800

1800

1200

2300

4000

4000

Ribe

602

900

1200

1200

430

635

850

850

1580

2100

2700

2700

Ringkøbing

100

250

1500

1500

50

121

740

740

200

550

3250

3250

Roskilde

800

1500

1500

1500

927

927

927*

927*

2500

3000

3000

3000

uoplyst

200

2000

2000

0*

227

910

910

uoplyst

400

3800

4700

42

uoplyst

uoplyst

uoplyst

32

150

450

750

250

250

250

250

2300

2550

2700

2700

1061

1150

1341

1341

3193

3350

3500

3500

100

100

1700

1700

50

50

1100

1100

150

150

2000

2000

Viborg

2400

3000

3500

4000

757*

872*

890*

890*

2400

3000

3500

3500

Århus

uoplyst

5000

7000

7000

0*

1800

2350

2350

uoplyst

5000

9000

9000

Total

8579

16795

32750

42850

4774

8084

17219

20919

14123

22750

53490

65240

Bornholm
Frederiksborg

Storstrøm
Sønderjylland
Vejle
Vestsjælland

Tabel 6 - volumenkarakteristika for 2004 til forventningerne til 2005-2007 (*= udregnet på baggrund af tabel 3)

Nøgletal

2004

2005

2006

2007

Brugere pr.
arbejdsstation

2,1 (1,0 – 6,0)

1,7 (1,0 – 3,0)

1,8 (1,0 – 3,0)

1,7 (0,9 – 3,0)

Arbejdsstationer pr. seng

1,8 (0,9 – 3,2)

1,8 (0,5 – 3,4)

2,0 (0,5 – 3,9)

2,2 (0,5 – 4,5)

Brugere pr. seng

3,7 (2,6 – 7,8)

2,7 (1,6 – 4,5)

2,7 (1,6 – 4,4)

2,9 (1,6 – 5,2)

Tabel 7 - gennemsnit af nøgletal for volumenparametre med angivelse af (min. - max.)

OBS 24

Vurdering

Der er meget stor forskel på, hvordan de enkelte sygehusejere planlægger at bemande systemerne med brugere, samt på
hvor mange arbejdsstationer der er nødvendige for at dække betjeningen af en seng. Det kunne være ønskeligt med en
større fokusering på disse nøgleparametre for derigennem at kunne udnytte det læringspotentiale, der ligger i forklaringen af
forskellene.
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Sygehusejer

Antal
måneder
EPJ
systemet
har været
i drift

Antal
patientforløb i
EPJsystemet

Antal
aktive
patient –
forløb

Sengedæk
ning %
(fra tabel
4)

Antal
arbejdsstationer
(2004)

Antal
brugere
(2004)

0

0

0

0

0

0

uoplyst

uoplyst

uoplyst

4

95

uoplyst

Fyn

63

85000

0

33

1000

1500

H:S

18

10300

660

11

400

1150

København

uoplyst

uoplyst

uoplyst

4

uoplyst

uoplyst

Nordjylland

36

12000

410

19

740

1200

Ribe

52

52227

6366

50

602

1580

Ringkøbing

24

200

0

6

100

200

5

20000

17500

90

800

2500

uoplyst

uoplyst

uoplyst

0

uoplyst

uoplyst

Sønderjylland

42

uoplyst

uoplyst

4

42

250

Vejle

76

165000

3000

70

2300

3193

Vestsjælland

12

7400

2000

5

100

150

Viborg

87

300

20

85

2400

2400

Århus

4

0

0

0

uoplyst

uoplyst

Bornholm
Frederiksborg

Roskilde
Storstrøm

Tabel 8 - oversigt over antal måneder, som systemet har været i drift, antal patientforløb mm.

4.2.3. Gevinster og barrierer for indførelsen af EPJ
Sygehusejerne har ligeledes i år fået mulighed for at tilkendegive hvilke gevinster, man anser for at være de væsentligste.
Langt de fleste har besvaret spørgsmålet og angivet deres prioritering. Tre amter har tilkendegivet, at det er vanskeligt at
prioritere tre, og et enkelt amt anfører, at ”måden udbudsforretningen er sat sammen på baseres på, at der skal opnås
nytteværdier inden for alle felterne. Det er forventningen, at alle ovenstående punkter vil indgå og bidrage med nytteværdi ….
Det skal bemærkes at muligheden ’Større faglige udviklingsmuligheder’ ikke har været drøftet som en potentiel nytteværdi.”
I Figur 16 ses vægtningen af de forskellige nytteværdikategorier blandt sygehusejerne i henholdsvis 2003 og 2004.
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0

5
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Kvalitet
Patientforløb
Undgå fejl
Arbejdsgange tværfaglighed
Arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse
Datatilgængelighed
Fællesjournal
Kommunikation
Overblik over journalinformation
Sammenhæng mellem IT systemer
Ledelse
Forskningsmuligheder
Faglige udviklingsmuligheder
Dokumentation
Standardisering
Genbrug af data
2003 % (n=14)

2004 % (n=15)

Figur 16 - de væsentligste nytteværdier, som er erfaret eller som forventes ved indførelse af EPJ - angivet i %

Den fulde formulering af nytteværdikategorierne er:
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•

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

•

fællesjournal

•

forbedret kommunikation

•

forbedret overblik over journalinformation

•

forbedret sammenhæng mellem it-systemer

•

forbedret ledelse

•

forbedrede forskningsmuligheder

•

større faglige udviklingsmuligheder

•

forbedret dokumentation

•

forbedret standardisering af sundhedsfaglig terminologi og begreber

•

forbedret genbrug af data

EPJ-Observatoriet

Endelig har der været en kategori af ”andet”, som kunne tilføjes efter behov, men den har ikke været anvendt.
Det fremgår af Figur 16, at der har været et lille skred i, hvordan man prioriterer de forskellige nytteværdier. Forbedret patientforløb, fællesjournal og forbedret kommunikation vurderes lavere, men til gengæld er muligheden for forbedret dokumentation slået igennem på en delt tredjeplads på linie med forbedrede arbejdsgange, bedre tværfagligt samarbejde og forbedret
arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse. Samtidigheden i den øgede fokusering på GEPKA-projekterne kan have haft en
mulig indflydelse på denne prioritering. Endvidere er forbedret genbrug af data kommet markant med i prioriteringen af
nytteværdier.
Imidlertid er det stadig bemærkelsesværdigt, at ingen har prioriteret muligheden for at opnå forbedrede ledelsesværktøjer
eller forbedrede forskningsmuligheder. Det er muligt, at den manglende prioritering af nytteværdien i form af forbedret
ledelse og ledelsesinformation skyldes, at den er tænkt ind under mulighederne for forbedret kvalitet i behandling og pleje –
se i øvrigt diskussionen af ledelsesinformation i kapitel 5. Men muligheden for lettere adgang til forskningsdata anvendes ofte i
argumentationen over for de kliniske læger, og det kan derfor undre, at denne nytteværdi ikke er mere i fokus.
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Vurdering

Datagrundlaget for klinisk ledelsesinformation, f.eks. i form af indikatorer, og administrativ ledelsesinformation, f.eks. i form
af produktionsopgørelser, stiller en række eksplicitte krav til udformningen af EPJ, som bør være afklaret inden EPJ-systemet
udvikles, hvis EPJ skal være den primære dataleverandør til ledelsesinformation. Det vil være stærkt fordyrende for denne
udvikling, hvis kravene til ledelsesinformation først stilles efter EPJ-systemerne er udviklet. Dette forhold er der tilsyneladende for lidt fokus på blandt sygehusejerne.
Sygehusejerne er også spurgt om, hvornår de mener, det er muligt at realisere gevinsterne. Svarene afspejler en stor
spredning, hvilket fremgår af Figur 17. Den store spredning i svarene indikerer et behov for udveksling af viden om, hvordan
gevinsterne reelt optræder, og hvordan de kan realiseres.

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Uoplyst

Mere end 4 år

2 - 4 år

1 - 2 år

Max 1 år

Figur 17 - hvornår er der mulighed for at realisere gevinster ved EPJ?

Det vil ikke være meningsfuldt at gennemføre en egentlig statistisk test på så lille et datamateriale, der foreligger i denne
undersøgelse, men et scatterplot i Figur 18 over det antal måneder, som en sygehusejer har haft et EPJ-system i drift
(erfaringsindex) kontra udsagn om, hvor lang tid det vil tage at realisere de forventede gevinster eller nytteværdier, antyder,
at det er de amter, der har længst erfaring med drift af EPJ-systemer, der svarer med den længste tidsangivelse for, hvornår
gevinsterne kan realiseres.

Statusrapport 2004

51

Driftserfaring [måneder]

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

Tid for at realisere gevinster [år]

Figur 18 - scatterplot af forventet tidsperiode for realisering af gevinster i forhold til erfaring med EPJ-drift
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Figur 19 - de væsentligste barrierer, som er erfaret eller forventes ved indførelsen af EPJ - angivet i %

Figur 19 viser opfattelsen af barrierer for indførelsen af EPJ blandt sygehusejerne i 2001 frem til 2004. Det ses, at den tidligere
opfattelse af dårlig integration, manglende standardisering og funktionalitet er gået noget tilbage, men til gengæld er
opfattelse af at modstanden mod forandring kommet ind som en klar topprioritering.
Et enkelt amt udskiller sig fra de øvrige ved i kommentarfeltet at hævde, at der overhovedet ingen barrierer er, ”idet EPJ er et
værktøj og løsningen på en forøgelse af tværfagligheden og kvalitetssikring af behandling/undersøgelse”.

4.2.4. Evaluering af EPJ-projekterne
Alle sygehusejere, der har været i gang med at implementere EPJ-systemer, har foretaget evalueringsaktiviteter. Hos 5 af
sygehusejerne er man i færd med at planlægge disse evalueringer, og i 8 amter er man i færd med at gennemføre
evalueringerne.
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Halvdelen af de 14 sygehusejere, der foretager evalueringer, har indsamlet data fra før brugen af EPJ-systemet til brug for
etablering af en baseline. Der er dog en del usikkerhed om hvilke variabler, der egentlig er indsamlet data om. Et enkelt amt
nævner dog specifikt bl.a.: ledelsesdata, patientforløb (indlæggelsestid), tidsforbrug (administrativt og klinisk), dokumentering,
fejl i medicinering.
Evalueringsaktiviteterne har i flere tilfælde givet anledning til specifikke ændringer i systemet. 8 sygehusejere angiver at have
foretaget ændringer. Der er væsentligst tale om intentioner om ændringer eller mindre ændringer i brugergrænseflader,
funktionalitet etc. I et enkelt amt, der har lang erfaring med brugen af EPJ, har man revideret sundhedsdata. I 4 amter har man
ikke foretaget ændringer efter at have evalueret.
Formuleringer af formålet med indførelse af EPJ er ikke ændret nogen steder som følge af evalueringsaktiviteter.
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En bedre kvalitet i patientbehandlingen

33,3%

13,3%

6,7%

13,3%

13,3%

6,7%

13,3%

En bedre service i patientbehandlingen

33,3%

20,0%

13,3%

6,7%

13,3%

0,0%

13,3%

En større effektivitet i patientbehandlingen

40,0%

13,3%

6,7%

13,3%

13,3%

0,0%

13,3%

26,7%

20,0%

20,0%

0,0%

20,0%

0,0%

13,3%

13,3%

26,7%

13,3%

6,7%

20,0%

6,7%

13,3%

46,7%

26,7%

0,0%

6,7%

6,7%

0,0%

13,3%

Har I målt på datatilgængelighed?

13,3%

33,3%

13,3%

0,0%

20,0%

6,7%

13,3%

Har I målt på datavaliditet?

26,7%

26,7%

6,7%

6,7%

20,0%

0,0%

13,3%

Har I målt på adgangs- og
sikkerhedssystemer?

46,7%

13,3%

13,3%

0,0%

13,3%

0,0%

13,3%

Har I målt på antallet af fejl?

26,7%

26,7%

13,3%

0,0%

13,3%

6,7%

13,3%

Har I målt på tidsforbrug?

26,7%

40,0%

0,0%

6,7%

6,7%

6,7%

13,3%

Har I målt på arbejdsgange?

20,0%

33,3%

6,7%

6,7%

13,3%

6,7%

13,3%

Effekten på arbejdsgangene
Effekten af systemet på pleje- eller
sundhedsparametre
En bedre sammenhæng i
patientbehandlingen

En mere systematisk opsamling af data til
brug for kvalitetsopfølgning
Har I målt brugernes tilfredshed med det
nye system?
Har I målt patienternes tilfredshed med den
nye måde at gøre tingene på?

Meget
grundigt

Tabel 9 - oversigt over sygehusejernes evalueringsaktiviteter (n=15)

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. På nogle områder er man gået i gang med at planlægge evalueringer,
men det er bemærkelsesværdigt, at nogle af de aspekter, der omtales i den nationale strategi, stadig ikke tematiseres i
evalueringsbestræbelserne, der tænkes specielt på kvalitets- og serviceaspekter.

OBS 26

Vurdering

Det er i forhold til EPJ-Observatoriets tidligere statusundersøgelser påfaldende, at der tilsyneladende fortsat er reelt meget
begrænset fokus på evaluering af EPJ blandt sygehusejerne. Mulighederne for feedback i de (ofte langvarige) EPJ-udviklingsog implementeringsprocesser med mulighed for at foretage (nødvendige) justeringer prioriteres tilsyneladende lavt.
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4.2.5. Uddannelse af personale
Det er kun meget få af sygehusejerne, der har indsigt i, hvilke midler der anvendes på uddannelse af sygehuspersonalet i
anvendelse af it. Hos langt de fleste sygehusejere sker betalingen for efteruddannelse over decentrale budgetter. I et par af de
indhentede besvarelser er der gjort rede for, hvorledes personalet bliver uddannet, idet det anføres: ”I relation til anskaffelsen
af det nye system er der både lavet plan for, hvordan uddannelse skal foregå, og der er afsat penge til at foretage den
nødvendige basisoplæring i grundlæggende brug af en pc - tillige er der afsat midler til at gennemføre en komplet uddannelse
på flere niveauer af forskellige typer brugere, fra alm. slutbrugere, ressourcepersoner (à la superbrugere) pr. afdeling, administratorer og teknikere. Samlet er der afsat midler til komplet uddannelse af alle brugere i 2005.” Men dette overblik hører
absolut til undtagelsen.
I H:S har man anskaffet et ”learning management system”, der skal anvendes til at danne et overblik over hver enkelt
medarbejders uddannelsesniveau og behov for efteruddannelse. Systemet skal anvendes generelt og ikke kun inden for itkvalifikationer.
Et enkelt amt har anslået udgiften til uddannelse af en bruger til 3.200 kr. Ifølge estimaterne for antallet af brugere i en
situation med fuldt implementerede EPJ-systemer i 2007 (Tabel 6) vil der være 65.240 brugere, som det således på dette
beregninggrundlag vil koste ca. 210 mill. kr. at uddanne.

4.2.6. EPJ-leverandørerne
Figur 20 viser hvor mange sygehusejere, der får leveret EPJ-system-elementer fra de forskellige leverandører, der er på
markedet.

Capgemini
Theriak
WM-data
TietoEnator
Systematic

Antal sygehusejere

CSC-Scandihealth
IBM
B-data
Acure
0

1

2

3

4

5

6

7

Figur 20 - fordelingen af sygehusejernes EPJ-systemleverandører

Det er vanskeligt at tegne et billede, der har en længerevarende aktualitet, af leverandørerne, idet nye leverandører melder
sig på markedet, og de kendte fusioneres. Data til Figur 20 er fra maj 2004.
Figuren siger ikke noget om, hvor store installationer de enkelte leverandører har kørende hos de enkelte sygehusejere, men
det fremgår, at der er forskellige aktører på markedet, og at der ikke er nogen enkeltleverandør, der nyder en
monopollignende status.
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Århus
København
Ringkøbing
Storstrøm
antal leverandører

Vestsjælland
Frederiksborg
Nordjylland
Fyn
0

1

2

3

4

5

6

Figur 21 - antallet af leverandører for de enkelte sygehusejere

Figur 21 viser, hvor mange leverandører den enkelte sygehusejer benytter sig af. Det fremgår, at de fleste sygehusejere
benytter en enkelt eller to leverandører. Nogle enkelte benytter tre, og Nordjyllands Amt har hele fem leverandører på banen.
I besvarelsen af spørgeskemaet har Nordjyllands Amt dog også medtaget deres billedsystem, hvilket ikke alle sygehusejere,
der har et sådant system, har medtaget.

4.2.7. 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 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 10.
Som det fremgår af tabellen, planlægger samtlige sygehusejere 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 modul til klinisk proces/notat inden 2006 som en del af EPJ. Kun en enkelt sygehusejer har valgt en løsning,
hvor man opbygger notatmodulet for sig og integrerer 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 funktionaliteter.
Funktioner til at registrere sygeplejenotater og notater fra andre personalegrupper er ofte inkluderet i modul til klinisk proces.
Derfor er disse funktioner langt fremme i realiseringen og vil de fleste steder være implementeret inden 2006 som en del af
EPJ-systemet.
Arbejdslister og opgavelister forventer de fleste sygehusejere at inkludere som en del af EPJ. Der ligger her en stor opgave
med at få defineret fagopgaverne og få de enkelte arbejdsopgaver fordelt på faggrupper. Set i lyset af sygehusejernes
forventninger om, at en væsentlig barriere kan være modstand mod forandring (Figur 16), foreligger der her en stor opgave.
Visning af undersøgelsesresultater opfattes af 8 sygehusejere som en del af EPJ-systemet, og hos de resterende 7 skal der
laves integration til denne funktionalitet. Ses dette i sammenhæng med, at næsten alle ser laboratoriesystemer og moduler til
rekvisition/svar som systemer, der ligger uden for EPJ, betyder dette, at man står over for en stor integrationsudfordring –
måske endda ændringer i fødesystemerne – for at få dette tilpasset med GEPJ, således at disse informationselementer kan
vises på en sammenhængende måde.
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uoplyst

Implementeres før
2006

Implementeres efter
2006

Er ikke
planlagt
eller
besluttet

uoplyst

0

0

11

1

0

3

14

1

0

10

2

0

3

Sygeplejenotater/kardex

14

1

0

9

3

0

3

Notater fra andet personale

13

2

0

10

2

0

3

Planlægning af interventioner
(sygepleje, undersøgelse, behandling)

12

3

0

8

3

1

3

Arbejdslister/opgavelister

12

3

0

5

1

6

3

Patientoversigter (afdeling, afsnit, stue,
seng)

11

4

0

9

2

0

4

Visning af undersøgelsesresultater

8

7

0

10

1

2

2

Booking (undersøgelser, tilsyn,
behandling)

6

8

1

7

4

2

2

Kvalitetssikring

6

6

3

5

4

4

2

Patientadministration

5

10

0

8

3

1

3

Booking (til indlæggelse)

5

9

1

7

4

2

2

Forskning

5

6

4

1

5

7

2

Specialespecifik funktionalitet

4

6

5

5

3

5

2

Ledelsesinformation

4

9

2

5

3

5

2

Patientens egne notater

3

3

9

0

1

14

0

Blodbank

3

12

0

5

4

5

1

Klinisk kemi (rekvisition/svar)

2

13

0

10

1

2

2

EKG, echocardiografi (rekvisition/svar)

2

13

0

4

4

5

2

Billeddiagnostisk rekvisition

2

11

2

8

2

3

2

Anden rekvisition og svar

2

10

3

6

2

4

3

Klinisk mikrobiologi (rekvisition/svar)

1

14

0

9

2

2

2

Patologi (rekvisition/svar)

1

14

0

7

2

4

2

Tilsyn

1

0

14

1

0

0

12

1

0

14

1

0

0

14

1

0

14

1

0

0

14

Kommunikation via sundhedsportal

1

0

14

1

0

0

14

Afregning

1

0

14

0

1

0

14

Er en
del af
EPJ

Integration til
andet
system

Medicinordination og -givning

15

Notat/klinisk proces

Funktionaliteter

Kost og/el komm. med
praksis/kommune
SUP (Standardiseret Udtræk af
Patientdat)

Tabel 10 - funktionaliteter som en del af EPJ eller som integration til andet system samt beslutning vdrørende implementering (n=15)

10 sygehusejere oplyser, at man ser patientadministrative systemer som separate systemer, og 5 andre ser dem som en del af
EPJ. For et par år siden var der en debat og forventning om, at den patientadministrative funktion var en integreret del af EPJ,
men der er ikke et klart billede i dag.
Med hensyn til de fleste rekvisition/svarmoduler påregner kun halvdelen af sygehusejerne at have disse systemer på plads
inden 2006, og helt overvejende som separate systemer.
Der er desuden en række funktioner, som mange sygehusejere ikke har taget stilling til, hvordan man vil håndtere. Dels er der
kommunikationen til MedCom-systemer i primær praksis samt SUP-systemer (Standardiseret Udtræk af Patientjournalen).
Endvidere er håndteringen af patienternes egne notater kun overvejet af en enkelt sygehusejer (se mere herom i 6.1).

56

EPJ-Observatoriet

OBS 27

Vurdering

Funktionaliteter til medicinordination og –givning samt notater/klinisk proces planlægges overvejende som en del af EPJ og
prioriteres endvidere meget højt af sygehusejerne, hvilket indikerer en stor vilje til at leve op til Amtsrådsforeningens aftale
med Regeringen om fuld EPJ-implementering inden 2006.

Der er meget stor spredning i, hvornår de enkelte sygehusejere planlægger at implementere de nævnte funktionaliteter se
Tabel 10. Et par amter har endnu ikke planlagt eller besluttet sig for en hel del funktionaliteter. Andre amter har ikke set sig i
stand til at angive, om implementering sker inden 2006 efter 2006, eller hvorvidt der ikke er truffet beslutning herom endnu.
Sammenholdes det billede, der tegnes med denne opgørelse, med billedet fra opgørelsen af sengedækning og
forventningerne til sengedækning de kommende tre år samt opgørelsen af volumenkarakteristika samt forventninger hertil de
kommende tre år (Tabel 5 og Tabel 6), harmonerer de på fineste vis, og det viser, at der er sygehusejere, der får rigtig travlt,
hvis man skal holde planerne for implementering.

Antal funktionaliteter fordelt på implementeringsår
Sygehusejer

Implementeres
før 2006

Implementeres
efter 2006

Er ikke planlagt
eller besluttet

uoplyst

Fyn

22

0

1

3

Århus

21

4

1

0

København

19

2

2

3

Nordjylland

16

2

5

3

Sønderjylland

14

0

9

3

Storstrøm

14

5

4

3

Bornholm

14

0

9

3

Ringkøbing

10

12

1

3

Ribe

8

2

1

15

H:S

7

17

0

2

Frederiksborg

7

0

16

3

Roskilde

6

12

5

3

Vestsjælland

3

4

15

4

Vejle

2

0

4

20

Viborg

0

0

1

25

Tabel 11 - sygehusejernes status for implementering af funktionaliteter nævnt Tabel 10
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Anbefalinger

For at komme nærmere de specifikke målsætningerne i den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet er det nødvendigt at
beslutte og planlægge udvikling og implementering af de funktionaliteter, som direkte understøtter de fremsatte visioner og
erklærede mål.
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4.3. Status for teknisk og klinisk afprøvning af GEPJ (GEPKA)
GEPKA-projektet (GEPJ Prototyper og Kliniske Afprøvninger) er etableret i regi af den nationale EPJ-styregruppe og er finansieret
af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningen. GEPKA-projektet har en fælles styregruppe og
en fælles projektgruppe med en repræsentant for sygehusejerne som formand.
GEPKA-projektet tager desuden udgangspunkt i en række initiativer i den nationale it-strategi og den aftale, som er indgået
mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfællesskab om standardisering og
udbredelse af EPJ.
GEPKA-projektet og de pilotprojekter, som deltager, er nærmere beskrevet i EPJ-Observatoriets Statusrapport 2003 [BruunRasmussen et al. 2003] samt i Sundhedsstyrelsens projektbeskrivelse [Sundhedsstyrelsen 2003].
De overordnede mål for GEPKA-projektet er:
•

at GEPJ er klinisk afprøvet, hvad angår begrebsmodellen, og der er konstateret i hvilken udstrækning, den dækker
de væsentligste kliniske behov for dokumentation og informationsudveksling

•

at udveksling af GEPJ-data er teknisk afprøvet og afklaret

•

at de teknologiske såvel som organisatoriske forudsætninger for og konsekvenserne af implementering af GEPJ er
diskuteret og beskrevet

Ideen i projektet er, at der udvikles prototyper af EPJ baseret på Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal (GEPJ), samt at der
foretages kliniske afprøvninger med disse systemer. Sundhedsstyrelsen har ved hjælp et antal use cases beskrevet, hvordan et
GEPJ-system skal understøtte centrale kliniske arbejdsgange. Dette er grundlaget for de funktionelle specifikationer i
prototyperne samt de kliniske arbejdsgange.
Det blev besluttet, at der skulle ske en systematisk evaluering af hele GEPKA-projektet fra start til slut for hovedprojekterne på
Amager Hospital og i Århus Amt. Evalueringen skulle desuden, i et mindre omfang og efter nærmere aftale, laves for parallelprojekterne i Ribe, Ringkjøbing, Viborg, Roskilde og Københavns amter.
EPJ-Observatoriet fik tildelt opgaven med at evaluere GEPKA-projektet inden for 3 områder:
•

prototypeevaluering

•

udvekslingstest

•

klinisk validering

Resultatet af EPJ-Observatoriets evaluering af GEPKA-projektet er beskrevet i de næste afsnit.

4.3.1. Prototypeevaluering
I dette afsnit beskrives på overordnet niveau testen og resultatet af prototypetesten, som er udført på Amager Hospital og i
Århus Amt. En mere detaljeret beskrivelse kan læses i GEPKA-prototype-rapporten [Bruun-Rasmussen et al. 2004].

I GEPKA-projektbeskrivelsen var målsætningen for evaluering af prototypen beskrevet således:
•

at prototypen udgør en implementering af GEPJ, herunder af de centrale use cases for GEPKAprojektet, RIM'en og forretningslogikken
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•

at prototypen er udformet som et flerbrugersystem

•

at prototypen er brugervenlig og har en god performance

•

at prototypen har den til den kliniske afprøvning nødvendige driftsstabilitet og sikkerhed

•

at prototypens data automatisk kan udtrækkes til brug i FLPR

EPJ-Observatoriet

Prototypeevalueringen har været rettet mod denne målsætning.
Et andet vigtigt resultat fra GEPKA-projektet er den kliniske validering, som har til formål at undersøge, om GEPJ er et
tilstrækkeligt medie til at fastholde og formidle klinisk dokumentation under realistiske forhold samt at afdække
organisatoriske forudsætninger og konsekvenser af GEPJ.
Prototypetesten er således en forudsætning for at kunne foretage en fornuftig klinisk validering af GEPJ, idet den validerer i
hvilket omfang, EPJ-prototyperne har implementeret GEPJ. Dermed sikres, at det EPJ-system, som danner grundlag for den
kliniske validering, er et GEPJ-overensstemmende EPJ-system.

Baggrundsmateriale
Prototypetesten blev gennemført på baggrund af følgende dokumentation:
•

•

•

GEPJ-dokumentation, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen
•

use-cases

•

regler

•

logisk model

•

øvrige GEPJ-dokumenter

GEPJ-testdata, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen
•

beskrivelse

•

test-set

•

testdata

•

scener

GEPKA-test, udarbejdet af EPJ-Observatoriet
•

testplan

•

testprotokol

•

test-log

•

brugervenlighedsskema

•

afleveringsforretning
G-EPJ test dokumenter

G-EPJ dokumentation
Use cases

Regler

Beskrivelse

Logisk model

Øvrige dok.

Scener

Test
plan

Test-set
Test-data

GEPKA prototype

Test protokol

Test log

Analyse af
brugervenlighed

Afleveringsforretning
• Godkendt
• Ikke Godkendt

Figur 22 - oversigt over dokumenter til test af prototypetesten
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Sundhedsstyrelsens test-set og EPJ-Observatoriets testdokumenter kan downloades fra GEPKA-projektets hjemmeside
[Sundhedsstyrelsen 2003a]
Test-settet indeholder ca. 500 forskellige tests. Test-settet er udviklet til at tjekke, om et EPJ-system overholder GEPJ, herunder
om EPJ-systemet overholder forretningsreglerne, og om EPJ-systemet har en funktionalitet, som understøtter de overordnede
målsætninger og specifikationer i GEPJ.

Gennemførelse af testen
Selve testen af prototypen blev gennemført i 2 etaper. I første etape gennemførtes testen internt af leverandøren af systemet
(selv-evaluering).
Formålet med, at leverandøren testede systemet internt (selv-evaluering) var, at leverandøren så fik mulighed for at afprøve
testmetoden og på forhånd sikre, at det forventede slutresultat kan realiseres ved en efterfølgende validering. Ved den
efterfølgende validering blev der vurderet, om der var fejl i EPJ-systemet i relation til, om EPJ-systemet overholdt GEPJ. Ved
valideringen dokumenterede en repræsentant fra EPJ-Observatoriet løbende resultatet i en testprotokol og en test-log.
Start

1. uge

2. uge

3. uge

4. uge

5. uge

6. uge

Leverandør
selvevaluering

Valide
ring
Leverandør
fejlretning
Valide
ring

Test
Protokol

Test
Protokol

Afl.
dokument

Test
Protokol

Afl.
dokument

Figur 23 - tidsplan for gennemførelse af prototypetesten

Ved valideringens afslutning blev der afholdt en afleveringsforretning, som havde til formål at dokumentere, om EPJ-systemet
ved valideringen havde opnået et tilfredsstillende resultat. I tilfælde af, at systemet ikke opnåede det forventede resultat,
skulle leverandøren rette de fundne fejl og mangler, og der blev aftalt en ny dato for validering af systemet. Ved
afleveringsforretningen kunne systemet også opnå betinget godkendelse, hvis der var tale om mindre fejl og mangler. I dette
tilfælde blev der aftalt en dato for, hvornår rettelserne skulle være implementeret, men der blev ikke udført en ny test.

Kriterier for godkendelse af testen
I GEPKA-projektet var målet for hovedprojekterne, at alle funktionerne i GEPJ skulle være implementeret og fuldt
funktionsdygtige i prototyperne.

60

EPJ-Observatoriet

Dette mål blev, efter aftale med Sundhedsstyrelsen, operationaliseret til at være overholdt, såfremt begge de følgende
resultater kunne opnås ved valideringen:
1.

at mindst 90% af test-settet blev gennemført fejlfrit og uden mangler

2.

at alle use cases, som er omfattet af test-settet, blev gennemførf ved anvendelse af EPJ-systemet

Dokumentation af testen
Ved testen blev der ført en testprotokol, som indeholder et skema med en nummerering svarende til Sundhedsstyrelsens testset. I testprotokollen blev der for hver test noteret oplysninger om:
•

funktionalitet

•

integritet og inkonsistens

•

stabilitet og reproducerbarhed

Hvis testen fejlede på ét eller flere af de ovenstående punkter, blev den pågældende test markeret til ikke godkendt.
Ved testen blev der desuden ført en test-log. Test-loggen havde til formål at notere omstændighederne ved testforløbet, så
resultaterne lettere senere kan reproduceres og bruges til at rette fejl og uhensigtsmæssigheder i EPJ-systemet.
Testprotokollen blev desuden brugt til at dokumentere oplysninger om selve installationen, servere, arbejdsstationer, brugere
mv.

Brugergrænseflader
Da evalueringen i GEPKA-projektet omfattede udvikling og test af prototyper, kunne man ikke forvente, at brugergrænsefladen
var optimeret. Forventningerne var dog, at brugergrænsefladen skulle være tilstrækkelig funktionel til, at en meningsfuld
klinisk validering kunne foretages.
I forbindelse med testen blev den grundlæggende brugervenlighed vurderet, hvilket ikke må sammenlignes med en egentlig
systematisk usability test. I praksis blev brugergrænsefladen vurderet ved at dokumentere de grænsefladeproblemer, der
dukkede op i forbindelse med, at testprotokollen blev gennemført.
Brugergrænsefladeevalueringen byggede på metoden ”heuristisk evaluering”, som bl.a. er udviklet af Jacob Nielsen [Nielsen
1993]. Det er en metode til at identificere usability-problemer baseret på vurdering af brugergrænsefladen i forhold til et sæt
af anerkendte usability-principper (heuristikkerne). Jacob Nielsens metode bygger på 10 principper, og i GEPKA-projektet blev
der fokuseret på de fire væsentligste:
1.

Er systemet nemt at huske? Man skal kunne se af grænsefladen, hvordan systemet skal betjenes. Det skyldes, at
personer har lettere ved at genkende end ved at huske. F.eks. er det nemmere at blive præsenteret for relevante
valgmuligheder, end selv at skulle huske navnet på den funktion, man har brug for. Det er også en hjælp for
brugeren, hvis systemet overholder gængse standarder for, hvordan systemet skal betjenes.

2.

Er systemet let at lære? Brugerne skal ikke påtage sig en ny faglighed og lære mange nye ord og begreber for at
kunne udføre de daglige opgaver. Manualer er som bekendt noget folk kun tyr til i en nødsituation.

3.

Forhindres brugeren i at lave fejl? Designet skal prøve at forudse fejlsituationer for at kunne tilbyde brugeren
konstruktiv hjælp, hvis der opstår problemer. I et godt system får brugeren hjælp til, hvor han kan finde de
efterlyste oplysninger.

4.

Er systemet effektivt? Kravet om effektivitet peger på, at brugbarhed indbefatter mere end brugervenlighed; det
skal ikke blot være nemt at løse typiske opgaver, det skal også være en hurtig proces. Der må gerne være
avancerede funktioner i systemet, blot de ikke interfererer med det grundlæggende arbejde.
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Resultatet af prototypetesten
Gennemførelsen af prototypetesten for de 2 hovedprojekter (Amager Hospital og Århus Amt) blev udført i testmiljøer, som
bl.a. af sikkerhedsmæssige årsager var adskilt fra de rigtige driftsmiljøer. En forudsætning for gennemførelse af testen var dog,
at testmiljøerne skulle være dimensioneret svarende til en reel driftssituation, således at eventuelle tekniske hindringer og
andre uvedkomne årsager ikke havde indflydelse på testresultatet. Ved test af de 2 prototyper var der etableret et
tilfredsstillende testmiljø, som sikrede, at ressourcerne blev anvendt med det formål at teste i hvilken udstrækning,
prototyperne havde implementeret GEPJ.
Som udgangspunkt for testen blev der anvendt det af Sundhedsstyrelsen udarbejdede test-set, som indeholder en beskrivelse
af datagrundlag og scener. Som nævnt i metoden var grundlaget for gennemførelsen af de enkelte tests, at datagrundlaget
skulle indtastes i systemet, hvilket var meget ressourcekrævende. Ved testen viste det sig ikke at være nødvendigt at indtaste
data, som beskrevet i test-settet, men datagrundlaget og de tilhørende scener blev brugt til en præcisering af de enkelte tests
og til at sikre, at testen blev gennemført effektivt, uden at man testede nogle områder flere gange.
EPJ-Observatoriets erfaring med brug af GEPKA-test-settet var, at det var systematisk og fulgte de use cases, som er beskrevet i
dokumentationen. Prototypetesten har vist, at metoden for gennemførelsen af testen og brugen af Sundhedsstyrelsens test-set
er et godt udgangspunkt for at teste, i hvilken grad et EPJ-system har implementeret GEPJ.
Prototypetesten tester ”kun” i hvilken grad, prototypen/EPJ-systemet har implementeret GEPJ, og ved anskaffelse af et EPJsystem bør testen suppleres med lokale krav.
Prototypetesten på Amager Hospital og i Århus Amt viste desuden, at brugergrænsefladerne er meget komprimerede og
indeholdt megen information. GEPJ-modellen afspejles tydeligt på brugergrænsefladen, og prototypernes skærmbilleder
understøttede således ikke den arbejdsproces, som udføres i dagligdagen.

OBS 29

Vurdering

På baggrund af erfaringerne i GEPKA-projektet vurderes det, at Sundhedsstyrelsens test-set er et godt udgangspunkt for at
teste, i hvilken grad et EPJ-system har implementeret GEPJ. Ved anskaffelse af et EPJ-system kan testen med fordel suppleres
med lokale krav.

OBS 30

Vurdering

Ved udførelse af GEPKA-prototypetesten er det dokumenteret, at brugergrænsefladerne er meget komprimerede og
indeholder megen information. GEPJ-modellen afspejles tydeligt, og prototypernes skærmbilleder og funktioner understøtter
ikke den arbejdsproces, som udføres i dagligdagen.

4.3.2. Afprøvning af udveksling
Udveksling af data mellem forskellige systemer var en vigtig test i GEPKA-projektet for at validere muligheden for kunne
overføre relevante kliniske data fra en lokalitet til en anden lokalitet og samtidigt bevare den kliniske kontekst. En mere
detaljeret beskrivelse kan læses i GEPKA-prototype-rapporten [Bernstein et al. 2004a].
I GEPKA-projektbeskrivelsen var målsætningen for afprøvning af udveksling beskrevet således:
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Målsætning for afprøvning af udveksling
Formål ved afprøvning af udveksling:
•

at undersøge, om det er muligt at udveksle både komplette og dele af GEPJ-baserede journaler

Konditionerne for afprøvning af udveksling er:
•

at der skal udformes en XML-baseret standard for udveksling af GEPJ-data

•

at XML-filer på passende måde kan transporteres

Evalueringsmål for afprøvning af udveksling er:
•

at en komplet baseret journal (en samling af elektronisk lagrede informationer, som der er
struktureret i henhold til GEPJ, og som omhandler en konkret patient, kan udveksles mellem to
prototyper

•

at dele af en GEPJ-baseret journal kan udveksles mellem to prototyper

Efter opstart af GEPKA-projektet er det aftalt, at afprøvning af udveksling fastlægges til at omfatte eksplicit og implicit
indberetning af data fra prototyperne i hovedprojekterne (Amager Hospital og Århus Amt) til FLPR.

Indberetning til FLPR
Alle sygehuse har pligt til at foretage en række indberetninger til et centralt register under Sundhedsstyrelsen, der hedder
Landspatientregisteret.
Landspatientregisteret er i dag opbygget efter den såkaldte kontaktmodel, som i korthed kan beskrives som en model, hvor
indberetningen sker som isolerede oplysninger om den enkelte patient uden egentlig beskrivelse af det forløb, som patienten
befinder sig i. Sundhedsstyrelsen har ønsket at ændre det eksisterende kontaktbaserede Landspatientregister (KLPR) til et
system baseret på sammenhængende patientforløb (FLPR).
GEPJ angiver en model for den kliniske del af en EPJ, som automatisk kan indberette data til det forløbsbaserede
Landspatientregister (FLPR).
På baggrund af Sundhedsstyrelsens model for det forløbsbaserede Landspatientregister har firmaet CareCom for Sundhedsstyrelsen udviklet en FLPR-prototype, hvortil der kan overføres data fra GEPJ-systemer. FLPR-prototypen har en tilhørende
brugergrænseflade, der giver mulighed for grafisk fremvisning af data.
Testen af afprøvning af udveksling i GEPKA-projektet blev foretaget med GEPJ-prototypen på Amager Hospital (afsender) og
FLPR-prototypen (modtager).
Testen blev gennemført ved, at et XML-udtræk fra GEPJ-prototypen blev overført og indlæst i FLPR-prototypen. Overførslen var
planlagt til at ske via Internettet og med FTP-protokollen.
Ved den konkrete test blev overførslen udført ved at sende XML-udtrækket vedhæftet en e-mail.
En forudsætning for at gennemføre testen var, at EPJ-systemet byggede på GEPJ. I foråret 2004 blev prototypetesten
gennemført på Amager Hospital, hvor det blev konstateret, at EPJ-systemet byggede på de centrale dele af GEPJ.

Testmiljø
Test af afprøvning og udveksling blev udført i en laboratorieopstilling, som var adskilt fra den daglige drift af EPJ’en på Amager
Hospital. Laboratorieopstillingen indeholdt således kun fiktive data, som kunne bruges til at teste afprøvning af udveksling.
Forud for testen blev det dog sikret, at installationen var dimensioneret svarende til en reel driftssituation. Det betød, at
installationen havde de nødvendige komponenter og ressourcer installeret, så resultatet af testen ikke blev påvirket af
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uvedkommende årsager. Laboratorieopstillingen havde således servere, netforbindelser, klienter og printere installeret og
dimensioneret svarende til driftssituationen for GEPKA-pilotprojektet på Amager Hospital.

Gennemførelse af testen
Testen blev gennemført med en it-medarbejder på Amager Hospital og en it-medarbejder hos CareCom, som brugere af
henholdsvis GEPJ-prototypen og FLPR-prototypen.
Ved gennemførelsen af testen deltog desuden repræsentanter fra EPJ-Observatoriet på afsendersiden (GEPJ-prototypen) og på
modtagersiden (FLPR-prototypen).
Ved testen blev der anvendt et antal kliniske scenarier, som er beskrevet i en testprotokol. Testprotokollen er baseret på et
udvalg af Sundhedsstyrelsens test-set.

1. Scenario

7. Indlæsning
4.
4.FTP
FTPvia
via
Internettet
Internettet

G-EPJ
prototype

3. XML

3
3

F-LPR
prototype

5. XML
6. Syntax
7. Forretningsregler
10. Sammenligning

2. print

9. print

Figur 24 - de 10 trin i FLPR-udvekslingstesten

Selve testen blev gennemført ved at følge nedenstående fremgangsmåde (se Figur 24):
1.

der inddateres et klinisk scenario i GEPJ-prototypen

2.

der laves en udskrift fra GEPJ-systemet, som viser data og relationer. Udskriften blev lavet som udskrift af
skærmbilleder

3.

der laves et udtræk (XML-fil) fra GEPJ-prototypen

4.

filen overføres via FTP til FLPR-prototypen. Ved testen blev filen overført via e-mail

5.

filen modtages i FLPR-prototypen

6.

filen tjekkes for syntaksfejl med et XML-skema

7.

filen og de overførte data tjekkes for, om de overholder GEPJ-forretningsreglerne

8.

de overførte data indlæses i FLPR-prototypen

9.

der laves en udskrift fra FLPR-prototypen, som viser data og relationer. Evt. kan udskriften laves som udskrift af
skærmbilleder

10. der laves en sammenligning af data og relationer i afsender- og modtagersystemet
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Test 1: indberetning, eksplicit
Ved den første del af testen blev der fra GEPJ-prototypen overført eksplicitte indberetninger til FLPR. Der blev testet overførsel
af følgende typer eksplicitte indberetninger:
•

henvendelse

•

dødsattest

•

skadesanmeldelse

I det følgende er der vist et eksempel fra testen for en eksplicit indberetning (skadesanmeldelse).
Sygehistorien er følgende: Patienten er blevet påkørt på en motorvej og har brækket venstre ben. Patienten behandles i første
omgang i skadestuen, og er således ikke (endnu) indlagt.
I Amager Hospitals system registreres derfor følgende på patient 160666-0hh1, Hans Hansen:
1.

der oprettes forløbsdiagnosen ”brækket venstre ben”

2.

der knyttes en ekstern årsag af typen ”ulykke”

Dette udløser en eksplicit indberetning i EPJ-systemet, og skadesanmeldelsen udfyldes. Indberetningen omfatter også
angivelse af skademekanisme og skadested (se Figur 25).

Figur 25 - en eksplicit indberetning af typen skadesanmeldelse udfyldes i EPJ-systemet
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Herefter laves der et dataudtræk, og XML-filen overføres til FLPR.
Som det fremgår af XML-filen på Figur 26, overføres der oplysninger om forløb og forløbsdiagnose. Desuden er der koder for
skademekanisme og skadested, samt at indberetningen drejer sig om en skadesanmeldelse.
Årsagskoden angiver en ”ydre årsag”. I dette tilfælde drejer det sig om en ”ulykke”. Andre hændelser, som skal udløse en
eksplicit indberetning, er ”selvmord/selvmordsforsøg” samt ”vold”.

Der er oprettet forløb, med
tilhørende forløbsdiagnose
Årsagskoden: ”ydre årsag”, i
dette tilfælde en ulykke
Koden angiver at dette drejer
sig om en skadesanmeldelse
Koden for skademekanisme:
”Kontakt med genstand i bevægelse”
Koden for skadessted: ”Motorvej”

Figur 26 - XML til indberetning af skadesanmeldelse. Forskellige koder er forklaret på figuren

Test 2: indberetning, implicit
Ved den anden del af testen blev der fra GEPJ-prototypen overført implicitte indberetninger til FLPR.
Datagrundlaget for gennemførelse af testen var baseret på Sundhedsstyrelsens testdata.
Det kliniske scenario blev gennemført på følgende måde:
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1.

Der oprettes en patient med én forløbsdiagnose og én intervention.

Figur 27 – datagrundlaget for oprettelse af en forløbsdiagnose og en intervention

2.

Der oprettes én datterdiagnose, én datterintervention på interventionen samt yderligere én intervention.

Figur 28 - datagrundlaget for tilføjelse af en datterdiagnose, en datterintervention samt yderligere en intervention
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3.

Der oprettes yderligere én datterdiagnose. Samtidigt oprettes én ny forløbsdiagnose med en datterdiagnose.

Figur 29 – datagrundlaget for oprettelse af to forløb med følgediagnoser

4.

Forløbsdiagnose 2 flyttes som datterdiagnose til 1.

Figur 30 – datagrundlag for manipulering af diagnoser

For hvert trin i testen blev det kliniske scenario indtastet i EPJ-systemet, og der blev lavet et dataudtræk, og XML-filen blev
overført til FLPR. XML-filen blev stikprøvekontrolleret for, om indholdet svarede til det, der var indtastet i EPJ-systemet.
I FLPR-prototypen kunne man vise de overførte data. På skærmbilledet nedenfor er valgt et view, der viser
diagnoser/interventioner. Diagnosehierarkiet og interventionshierarkiet gengives korrekt.
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Figur 31 - diagnosehierarkierne og interventionshierarkierne vist i FLPR-prototypen efter manipulation

Det skal bemærkes, at der ikke er et nøjagtigt sammenfald mht. prioritering af diagnoser og intervention på samme niveau i
hierarkiet, da prioriteringsparameteren ikke indberettes.

Resultatet af afprøvning af udveksling på Amager Hospital
Testen blev gennemført ifølge testprotokollen, som beskrevet ovenfor. Dog blev overførslen af XML-meddelelsen udført ved at
sende XML-udtrækket vedhæftet en e-mail i stedet for brug af FTP.
Testen kunne kun gennemføres på testsystemet med de til testen konstruerede testdata. Ved overførsel af stamdata samt
eksplicit indberetning af skadesanmeldelse, henvisning og dødsattest blev der ikke påvist fejl. Data fra GEPJ-prototypen synes
således overført korrekt til FLPR-prototypen. Ved overførsel af implicit indberetning blev der ligeledes ikke påvist fejl. Data fra
GEPJ-prototypen synes således i al væsentlighed overført korrekt til FLPR-prototypen.
Det viste sig, at det krævede et stort antal ”trials and errors” at få data fra afsendersystemet igennem modtagersystemets
finmaskede net af tests. Det betyder, at FLPR-modtage-systemet kan benyttes i en løbende proces til at afstemme implementeringen af forretningsregler mv.

OBS 31

Anbefaling

Det anbefales at igangsætte en FLPR-testservice for leverandørerne, som simulerer på en FLPR-indberetning. En FLPR-testservice vil være særdeles nyttig for harmonisering af GEPJ-implementeringer og sikre, at GEPJ løbende implementeres korrekt
i de forskellige EPJ-systemer.

4.3.3. Klinisk evaluering
GEPJ indeholder en række begreber, informationsmodeller og forretningsregler, som i GEPKA-projektet er afprøvet i praksis
med det formål at evaluere og sikre, at GEPJ kan fungere efter hensigten på de danske sygehuse.
GEPKA-projektbeskrivelsen beskriver EPJ-Observatoriets evalueringsopgave således:
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Klinisk evaluering: formål, konditioner og evaluering
Formålet med den kliniske validering er:
•

at undersøge, om GEPJ er et tilstrækkeligt medie til at fastholde og formidle klinisk dokumentation
under realistiske forhold

•

at afdække organisatoriske forudsætninger og konsekvenser af GEPJ

Konditionerne for den kliniske validering er:
•

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

•

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

•

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

•

at der tilsikres den nødvendige oplæring af det samlede personale

•

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

•

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

•

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

•

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

Evalueringsmålene for den kliniske validering er:
•

at prototypen erstatter veldefinerede dele af den nuværende dokumentation, som i testperioden
og inden for testenheden derved overflødiggøres. Det drejer sig - som minimum - om læge- og
sygeplejejournal

•

at personalet i testenheden benytter GEPJ som dokumentationsmodel

•

at personalet i testenheden genbruger hinandens information

•

at personalet i testenheden opfatter karakteristiske træk ved GEPJ som klinisk meningsfulde særligt fokus på diagnosehierarki, fokuseret oplysning, indikation, interventionshierarki og mål

•

at personalet i testenheden arbejder mere tværfagligt

•

at personalet i testenheden anser, at fordelene ved GEPJ overstiger ulemperne

•

at personalet i testenheden samlet set ikke bruger mere tid på dokumentation, end de gjorde før

•

at kvaliteten af dokumentation i testenheden er blevet bedre

•

at dokumentation i testenheden udføres tidstro

•

at der er for alle klinikere er tilstrækkelig adgang til arbejdsstationer

•

at det er muligt at foretage kvalitetsmålinger – f.eks. til akkreditering - gennem den
dokumentation, som skabes i GEPJ
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For at opfylde formålet og målsætningerne designede EPJ-Observatoriet et såkaldt ”testbatteri”, som vist på Figur 32.

:før
:under
:efter

Forandringsparathed

Implementeringsindikatorer

Forandringsparathed

Videooptagelse

Pilotprojekt
start

Prototype
i start drift

Klinisk
Funktionalitet

Videooptagel
se

Interviews

Prototype
i stabil drift

Figur 32 – testbatteriet, som blev anvendt til den kliniske validering

Ved designet af testbatteriet blev der udvalgt en række metoder, som egner sig bedst til at afdække forhold om den kliniske
anvendelse af EPJ-prototyperne. De anvendte metoder omfattede spørgeskemaundersøgelser, semistrukturerede interviews,
workshops, procesindikatorer samt observationsstudier med videooptagelser.
Den kliniske validering blev gennemført med følgende aktiviteter:
•

forandringsparathedsundersøgelse (før og efter indførelsen af EPJ)

•

videooptagelser (før og efter indførelsen af EPJ)

•

implementeringsindikatorer (dataopsamling fra EPJ-systemerne)

•

klinisk anvendelighed af EPJ (spørgeskema og fokusgruppeinterview)

EPJ-Observatoriets analyser og dataindsamling er afsluttet i september 2004 og er ikke endeligt bearbejdet. I det følgende er
det foreløbige resultat af de 4 aktiviteter beskrevet på overordnet niveau.

Forandringsparathedsundersøgelse
Forandringsparathedsundersøgelsen (FPU) er en speciale-uspecifik afdækning af den kliniske anvendelighed og generel
”usability” af prototyperne [Høstgaard et al. 2004].
En forandringsparathedsundersøgelse kan betragtes som et ledelsesværktøj udviklet med henblik på at afdække
organisationens holdning til forestående/indførte ændringer i forbindelse med implementering/udvikling af nye it-systemer.
Organisationen får gennem resultatet af undersøgelsen mulighed for at udøve en målrettet indsats mod specifikke områder af
organisatorisk natur, som de ansatte i organisationen ifølge undersøgelsens resultater betragter som problematiske. Målet med
en forandringsparathedsundersøgelse er således at bidrage til at sikre en vellykket implementering/udvikling af nye itsystemer på eksempelvis en sygehusafdeling.
Forandringsparathedsundersøgelsen blev gennemført ved udsendelse af spørgeskemaer til alle EPJ-brugerne samt til de
berørte ledelsesmedlemmer i pilotprojekterne.
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Spørgeskemaundersøgelser er velegnede til at kvantificere forskellige variabler i en større organisation, men vil ikke være i
stand til at opfange aspekter, der ikke på forhånd er tematiseret. Disse aspekter blev undersøgt i projektet ved hjælp af
interviews med de berørte aktører, efter at besvarelserne var modtaget.
I projektet blev der gennemført en FPU-undersøgelse (uge 48-49 2003), før EPJ-systemet blev taget i brug og en ny FPUundersøgelse (uge 33-34 2004), efter at systemet havde været i brug.
Besvarelsesprocenten (Amager Hospital) i før-undersøgelsen er 53,6%, idet der er afleveret 52 skemaer ud af 97 udleverede,
og i efterundersøgelsen er den 63,5%, idet der er afleveret 40 skemaer ud af 63 udleverede. Besvarelsesprocenterne
medfører, at der må tages forbehold for generalisering af rapportens resultater til samtlige medarbejdere på de involverede
afsnit.
Resultatet for FPU-undersøgelsen på Amager Hospital viser, at en forholdsvis stor del af medarbejderne har manglet
grundlæggende pc-erfaring. Dette forhold har vanskeliggjort implementeringen af prototypen, idet man har manglet erfaring i
– for kendere – simple arbejdsrutiner og derved let er kommet i en situation, hvor man har haft behov for hjælp. Denne hjælp
har ikke i tilstrækkeligt omfang været til stede. Herudover har uddannelsen i forbindelse med at kunne anvende GEPJ-systemet
ikke været tilfredsstillende, idet medarbejderne ikke har erhvervet det nødvendige kendskab til systemet forud for
implementeringen. Undervisningen har været frivillig og har i en vis udstrækning været lagt efter arbejdstid. Flere
medarbejdere peger i fokusgruppeinterviewet på, at det havde været ønskeligt, at der i større udstrækning havde været
mulighed for også at kunne modtage undervisning efter systemets implementering, da man på dette tidspunkt har en bedre
forståelse for de problemstillinger, som man støder på under brug af systemet.
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Undervisningen i brugen af EPJ og GEPJ har vist sig at være utilstrækkelig. Det har vist sig, at nogle personalegrupper aldrig
har anvendt en pc, mus og tastatur tidligere. De afsatte ressourcer for at bringe personalet op på et niveau, som betyder, at
de kan anvende et EPJ-system har været undervurderet i projektet.
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Figur 33 - Før: Der er stor tiltro til, at GEPJ vil fremme tværfagligheden på klinikken. Efter: Der er bred enighed blandt medarbejderne om, at
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Medarbejderne har følt det som en stor belastning at skulle deltage i afprøvningen af prototypen, idet denne opgave er blevet
lagt oven i alle de øvrige opgaver, som man i forvejen har – uden tilførsel af ekstra ressourcer i starten. Der er først sent i
forløbet fra ledelsens side blevet taget skridt til at frigøre ressourcer ved at lukke nogle sengepladser.
På trods af besværlighederne og den ekstra arbejdsbyrde, det har været at deltage i afprøvningen, har størstedelen af
medarbejderne udvist lyst og entusiasme i forbindelse hermed. Man mener, at afprøvningen har fremmet tværfagligheden på
klinikken i væsentlig grad, og mange har betragtet det som et tilbageskridt at skulle vende ”tilbage til papirjournalen”.
Samtlige deltagere i fokusgruppeinterviewet var enige om, at såfremt ledelsen og systemudviklerne lytter til den kritik, der er
fremkommet i forbindelse med afprøvningen og bruger den konstruktivt, vil systemet kunne udvikles til et godt og brugbart
redskab, der vil kunne støtte det daglige arbejde i klinikken.

Videooptagelser
Som en del af testbatteriet blev de kliniske arbejdsprocesser suppleret med videooptagelser. Disse kan bruges til at analysere
den påvirkning, implementering af EPJ på afdelingsniveau har på kvaliteten af patientforløb, på arbejdsklima og på de
strukturelle processer.
Formålet med videoanalysen var at give et billede af arbejdskonteksten og de processer, der aktiveres for at fremskaffe ønsket
information omkring centrale beslutningsprocesser i et patientforløb. Ved videooptagelserne blev det valgt at beskæftige sig
med stuegangen, fordi den tidsmæssigt og emnemæssigt er begrænset, og fordi den indeholder næsten alle de elementer og
funktioner, der på en afdeling indgår i patientforløbet. Den ville dække planlægning af stuegang, stuegangen og den
efterfølgende udførelse af de beslutninger, stuegangen gav anledning til. Sekretærer, sygeplejersker, læger såvel som andre
sundhedsfaglige grupper vil være aktører i disse processer.
Det er vigtigt at bemærke, at videoanalysen ikke dokumenterer forholdet mellem patient og afdeling, men alene bruges til at
analysere de processer, der indgår i fremskaffelse, præsentation, aktion og dokumentation af dele af patientforløbet.
I GEPKA-projektet er der lavet optagelser fra stuegangen på Amager Hospital og i Århus Amt, før EPJ-prototyperne blev taget i
drift. Desuden er der lavet optagelser fra stuegangen på Amager Hospital med anvendelse af EPJ-prototypen. Optagelserne
viser på en meget illustrativ måde uhensigtsmæssige arbejdsgange i før-situationen og er dermed velegnet som dialog- og
diskussionsværktøj med personalet på afdelingen og ledelsen. Endvidere kan videooptagelserne bruges til at specificere nogle
arbejdsprocesser, en kommende EPJ skal understøtte.
De foreløbige analyser af optagelserne viser, at videoanalyse af processer og forløb er et nyttigt værktøj, der supplerer de
mere traditionelle analyser baseret på resultaterne af interview, spørgeskemaer og observatørundersøgelser.
Det samlede materiale er under bearbejdning, og i slutningen af 2004 vil EPJ-Observatoriet udgive en rapport, som beskriver
resultatet.

Implementeringsindikatorer
Den daglige drift af en EPJ-prototype vil i sagens natur medføre registrering af kliniske data. EPJ-databasen vil dermed komme
til at rumme data, som vil kunne belyse, hvor langt implementeringsprocessen er nået, og hvor stabilt systemet anvendes af
brugerne.
Til at beskrive denne dynamik er det relevant at anvende indikatorer, som fortløbende afspejler EPJ-prototypernes integration i
den kliniske proces. Indikatorerne er imidlertid ikke indikatorer i sædvanlig forstand, idet de ikke nødvendigvis siger noget
selvstændigt om f.eks. den kliniske kvalitet. Indikatorerne kvalificerer derimod resultaterne fra de øvrige evalueringsmetoder,
ligesom resultaterne fra de øvrige metoder kvalificerer indikatorresultaterne.
I projektet er der sondret mellem implementeringsindikatorer og GEPJ-anvendelsesindikatorer.
Implementeringsindikatorer: Efter-målingsaktiviteterne (se Figur 32) bør først finde sted, når prototyperne er kommet i en
stabil driftsfase, idet det er EPJ-prototyperne og ikke implementeringsprocessen, som skal evalueres. Det er derfor
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hensigtsmæssigt at identificere indikatorer, der afspejler, hvor langt implementeringsprocessen er nået, og hvor stabilt
systemet anvendes af brugerne. Den viden, som opnås vha. af disse indikatorer, kan enten bruges til at afgøre, hvornår
evalueringen skal igangsættes, eller som baggrundsviden ved fortolkning af evalueringsresultaterne.
GEPJ-anvendelsesindikatorer: Er i projektet procesindikatorer, der er designet på baggrund af GEPKA-projektets udstukne evalueringskriterier, som er beskrevet i Sundhedsstyrelsens GEPKA-projektbeskrivelse.
EPJ-Observatoriets arbejde med indikatorer i GEPKA er beskrevet detaljeret i en særskilt rapport [From et al. 2004].

Klinisk anvendelighed
Et af formålene med GEPKA-projektet var at undersøge, om GEPJ er et tilstrækkeligt medie til at fastholde og formidle klinisk
dokumentation under realistiske forhold. Konditionerne for afprøvningen skulle ske under driftslignende forhold, herunder:
•

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

•

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

GEPKA-projektet i de 2 hovedprojekter på Amager Hospital og i Århus Amt har imidlertid været kendetegnet ved forsinkelser
og tekniske problemer, som har betydet, at afprøvningsperioden ikke er gennemført som planlagt. Amager Hospital har været i
pilotdrift, men ikke så massivt som beskrevet i forudsætningerne, og Århus Amt har først startet pilotdriften i september 2004.
Da det blev klart, at forudsætningerne for den kliniske evaluering ændrede sig, blev metoden for den kliniske evaluering
tilpasset forholdene. I første trin udarbejdes en klinisk evaluering, som udelukkende var baseret på resultaterne fra brugen af
prototypen på Amager Hospital. Når pilotdriften er gennemført i Århus Amt, vil der blive udarbejdet et tillæg, som beskriver
resultaterne herfra.
Den kliniske evaluering på Amager Hospital kunne ikke som oprindeligt planlagt gennemføres på baggrund af kvantitative
analyser. I stedet besluttede man at gennemføre den kliniske evaluering kvalitativt med udsendelse af spørgeskemaer og
fokusgruppeinterview.
Spørgeskemaerne blev udsendt sammen med FPU-efterundersøgelsen, og på baggrund af besvarelserne blev der afholdt to
semi-strukturerede interviews med personale fra de to involverede afdelinger på Amager Hospital.
Som nævnt tidligere har der i projektet været forsinkelser affødt af tekniske problemer. Ved EPJ-Observatoriets prototypetest
og afprøvning af udveksling (se 4.3.1 og 4.3.2) var det indlysende, at udviklingsressourcerne var brugt på at implementere
GEPJ. Dette har betydet, at der ikke har været en tilstrækkelig dialog med det kliniske personale om udformningen af
brugergrænsefladen. Samtidig har denne tekniske fokusering betydet, at når klinikkerne i afprøvningsperioden kom med
forbedringsforslag, var der ikke de fornødne ressourcer til at gennemføre ændringerne. Det skal nævnes i denne forbindelse, at
forudsætningen for den kliniske validering var, at EPJ-prototypen skulle baseres på GEPJ, og GEPJ-konformance blev derfor
prioriteret i udviklingen. I GEPKA-projektbeskrivelsen er der desuden tale om protyper, hvilket ikke kan sammenlignes med
rigtige og færdigudviklede systemer, som vil koste betydeligt mere end den afsatte projektøkonomi.
Det altoverskyggende resultat af den kliniske validering, som blev fremhævet ved de semi-strukturerede interviews, er den
betydelige kritik af brugergrænsefladen. Systemet er ikke nemt at bruge, og der kræves mange klik med musen for at udføre
almindelige funktioner.
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Prototypens kliniske anvendelighed har ikke været tilfredsstillende. Dette skyldes overvejende, at brugergrænsefladen ikke
har været tilstrækkeligt udviklet. Dette skyldes formentligt, at de afsatte ressourcer har været brugt på at implementere GEPJ
i systemerne.
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Den måde, GEPKA-projektet har været opbygget på, har betydet store metodemæssige udfordringer, idet man forsøgte at
evaluere den kliniske anvendelse af GEPJ gennem en brugergrænseflade. Man kan ofte ikke afgøre, om brugerne siger noget
om GEPJ som model, eller om brugerne udtaler sig om brugergrænsefladen. Hvis for eksempel brugerne synes, at systemet
fungerer dårligt, kan det være svært at afgøre, om det er fordi, GEPJ ikke er egnet til klinisk dokumentation, eller om er det
applikationen, der har en dårlig brugergrænseflade? Problemstillingen er illustreret på Figur 34, som har placeret GEPJ på det
logiske niveau i ALT-modellen.

Anvendelse

Logik

Teknik

Figur 34 - udfordringen er at evaluere GEPJ gennem en brugergrænseflade

I prototyperne er GEPJ meget synlig på brugergrænsefladen, og det er helt klart et udtryk for, at der er tale om første
generation af EPJ-systemer baseret på GEPJ. I de næste versioner skal der bruges flere ressourcer på brugergrænsefladerne.
Gode brugergrænseflader eller ”usability” er en bred disciplin af anvendte videnskabelige principper til at sikre, at et system er
nemt at lære, nemt at bruge, nemt at huske, fejltolerant og tiltalende at bruge.
Udvikling af gode brugergrænseflader (god usability) er en iterativ proces, som kan gennemføres ved at gennemløbe
nedenstående cyklus:
•

kend brugerne: karakteristika, opgaver

•

fennemfør udvalgte analyser

•

sæt mål for usability

•

lav guidelines og heuristisk evaluering

•

udvikling af prototyper

•

gennemfør usability test

•

brug et iterativt design

•

feedback fra den daglige brug

Generelt vurderer klinikerne GEPJ som en anvendelig model som grundlag for EPJ-udviklingen. Der er i projektet kommet
samstemmende kommentarer fra læge- og sygeplejegruppen om, at GEPJ-procesmodellen (problem, plan, resultat) er den
måde, man arbejder på i den kliniske proces, men det er ikke altid, at man dokumenterer på denne måde.
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Generelt udtrykker klinikerne, at GEPJ er en anvendelig model som grundlag for EPJ-udviklingen, da den er sammenfaldende
med den nuværende kliniske proces. Denne vurdering af GEPJ er foretaget på baggrund af en introduktion til og diskussion af
GEPJ og kan ikke vurderes entydigt på baggrund af klinikernes test af EPJ-prototypen.

Ved fokusgruppeinterviewet på Amager Hospital blev der også givet udtryk for, at det kun var nogle få brugere, som brugte
hele systemet efter hensigten. Mange brugere dokumenterede oplysninger i journalen som ”spontant opståede oplysninger –
SOO’er”, med den begrundelse at det ville kræve for lang tid først at oprette en intervention og derefter indtaste resultatet. En
gang i døgnet ryddede den ledende overlæge så op i systemet ved systematisk at gå alle de indlagte patienter igennem. Ved
denne gennemgang blev SOO’erne sammen med andre dokumenterede oplysninger brugt til at oprette og manipulere
diagnosehierarkiet. SOO’erne blev således ikke brugt efter intentionen i GEPJ, og denne anvendelse underbygger og
dokumenterer den manglende modenhed i brugergrænsefladen. Desuden tyder oprettelsen af de mange SOO’er på, at
brugerne ikke havde tilstrækkeligt kendskab til GEPJ og ikke anvendte GEPJ-modellen efter hensigten. Dette forhold blev også
bestyrket ved fokusgruppeinterviewet.
Tværfaglig dokumentation er et af nøgleområderne i GEPJ. Brugerne fik derfor i de udsendte spørgeskemaer stillet
spørgsmålet: ”Bruger du andre faggruppers data fra EPJ-systemet i din faglige vurdering (f.eks. til kvalificering af en
diagnose)”? Som vist på Figur 35 viser besvarelsen fra de to involverede afdelinger, at klinikerne ofte bruger andres
faggruppers data i det kliniske arbejde. En uddybning af spørgsmålet ved fokusgruppeinterviewet afdækkede, at alle
faggrupper var tilfredse med at kunne se alle oplysningerne samlet, men det var hovedsageligt lægerne, der oprettede og
manipulerede diagnoser.
Muligheden for, at andre faggrupper også opretter diagnoser, blev diskuteret, og plejegruppen opfatter det som en stor
mulighed. Det skal imidlertid aftales, hvem der må gøre hvad, da det er en fagligt indarbejdet tradition, at det kun er lægerne,
som opretter diagnoser. Denne kendsgerning understøttes desuden af, at den overvejede del af respondenterne har svaret, at
de aldrig modificerer oplysningerne i diagnosehierarkierne. Svaret kan dog også skyldes, at brugerne ikke kan anvende denne
funktion i systemet på grund af den dårlige brugergrænseflade og/eller på grund af manglende uddannelse.
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Figur 35 - brugen af andre faggruppers data fra EPJ-systemet i den faglige vurdering

Det samlede materiale fra den kliniske evaluering er ved færdiggørelsen af EPJ-Observatoriets statusrapport 2004 under
bearbejdning og vil blive udgivet som en særskilt rapport fra EPJ-Observatoriet i oktober 2004.
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Der er en fagligt indarbejdet tradition for, at det kun er lægerne, som opretter diagnoser i journalerne. De andre
sundhedsfaglige faggrupper kan se et potentiale i, at flere faggrupper dokumenterer diagnoser. For at fremme denne proces
bør der udarbejdes eksempler og undervisningsmateriale på, hvordan det tværfaglige samarbejde kan repræsenteres i et
diagnosehierarki.

4.4. Uddannelse
Spørgeskemaundersøgelsen til sygehusejerne viste, at det kun er få sygehusejere, der har indsigt i, hvilke midler der anvendes
på at uddanne sygehuspersonalet i it. De fleste steder er spørgsmålet om efteruddannelse af personale decentraliseret til det
enkelte sygehus, og efteruddannelse i forbindelse med indførelse af EPJ er således underlagt den samme decentralisering. Det
er imidlertid en meget massiv opgave at efteruddanne alle de personer, man regner med skal betjene EPJ-systemerne. Alene i
2004 drejer det sig om over 14.000 brugere hos 10 af de sygehusejere, der har besvaret spørgsmålet om, hvor mange brugere,
der vil være på systemerne i 2004. Selvfølgelig er mange af dem allerede godt i gang, så tallet er ikke udtryk for det antal
brugere, der mangler uddannelse. Men sygehusejerne anslår, at der i 2007 vil være 65.240 brugere – altså en tilgang på
50.000 brugere, der skal undervises inden udgangen af 2006, lidt over to år. Vejle Amt har i spørgeskemaet anført, at hver
bruger får et kursus på 16 timer. Lidt hurtig lommeregning kan således fastslå, at der med holdstørrelser på 20 personer i
gennemsnit og et arbejdsår på 1600 arbejdstimer, konstant skal køre 25 kurser på landsplan. Med blot disse anslåede
forudsætninger og på den betingelse, at undervisningen kan gå i gang med det samme, ligner det en meget tung opgave at
skulle løfte. Der er enkelte steder gjort nogle erfaringer med andre former for undervisning end holdundervisning, og der er i
høj grad brug for at udvikle metoder til at uddanne så store personalegrupper.
At uddanne brugerne har for det meste taget form af kurser, der satte de pågældende i stand til at trykke på de rigtige taster i
de forskellige arbejdssituationer, men fordi EPJ-systemer intentionelt skal være med til at forandre en del af
forretningslogikken i sundhedsvæsenet i form af nye måder at registrere på og forandring af mange arbejdsgange, stikker
uddannelsesbehovet langt dybere. I den nationale it-strategi [Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003] nævnes der således, at
alle brugere skal bringes ”til et niveau af forståelse og fortrolighed med it, hvor de forventer, forlanger og vil vælge den itunderstøttede løsning.” Der er således tale om uddannelse i:
•

grundlæggende it-kompetence/ basal betjening af pc

•

informationsbehandling og søgning i sundhedsvæsenet

•

brug af konkrete systemer/produkter

En del af uddannelsen vil på sigt komme til at ske gennem grunduddannelserne, men for at få EPJ-systemerne til at fungere, er
det vigtigt at holde sig for øje, at der efterhånden er god evidens for at: ”Attitudes towards using IT is closely intertwined with
the training received” [Alpay et al. 2002] (holdninger til it er tæt sammenflettet med den uddannelse, der er givet). Gennem
den første brugeruddannelse er det således chancen for at demonstrere de målsætninger, som systemerne skal bidrage til
opnåelse af. Det er chancen til at opbygge det momentum i organisationen, der skal sætte den i stand til at realisere de
fremsatte gevinsterne ved at anvende it i sundhedsvæsenet, og at de skitserede visioner opnås.
Den læring, der skal til, opnås kun, hvis der er passende planlægning for læring, læringsbarriererne er minimeret, læringsteorier og personlige læringsstile kan udfoldes inden for uddannelsesmaterialet, og der i øvrigt tilbydes en variation af
læringsmetoder. Uddannelsesmaterialet bør således være målrettet den enkelte brugergruppes faglige tilhørsforhold.

Planlægning af uddannelse
De fleste organisationer planlægger nøje og meget grundigt de forskellige elementer i implementeringen af ændringsprocesser, og sundhedssektoren bør ikke være anderledes på dette punkt. Uddannelse er en uomgængelig aktivitet i sådan en
ændringsproces, og den største omkostning i denne forbindelse er den tid, som personalet bruger på uddannelse – frikøb. Men
de øvrige direkte og indirekte omkostninger til instruktører, udvikling af undervisningsmateriale og afholdelse af kurser kan
være vanskelige at forudsige og på snigende vis bidrage væsentligt til den samlede implementeringsomkostning. Det er
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imidlertid en meget farlig strategi at investere store summer i EPJ-systemer uden at sikre sig, at uddannelsen af brugerne
følger med.
En vigtig del af planlægningen er en evaluering af uddannelsesbehovet. Der er stadig en del af de kommende brugere, som
ikke er vant til at arbejde med pc, og mus og tastatur vil derfor være fremmed for dem. Det er ikke blot et spørgsmål om
simpel tillæring, men om at man skal opnå en basal færdighed i computerarbejde, før man er klar til at kunne klare de daglige
rutiner i EPJ-arbejdet. Et studie af [Ammenwerth et al. 2003] viste således, at kendskab til it-arbejde er en nøglefaktor for, at
brugerne accepterer at arbejde med et EPJ-system – hvis brugerne er i stand til at arbejde med it, kan de lære at bruge det til
næsten hvad som helst. Det er derfor uhyre vigtigt, at alle brugere løftes op på et fundamentalt it-brugerniveau, inden man
kan gøre sig forventninger om at uddanne dem til EPJ-brugere. En del af de større hospitaler i Danmark har udviklet forskellige
metoder til evaluering af uddannelsesbehovet.

Programlægning af uddannelse
Det konkrete program for uddannelse af de kommende brugere vil naturligt afhænge af den implementeringsmetode, der er
valgt. Skal systemet indføres ved ”big bang-metoden”, skal et meget stort antal brugere være færdiguddannede til en bestemt
dato, hvilket vil diktere skemalægning, ressourcer og uddannelsesmetode. En fasevis implementering giver frihedsgrader til
holdstørrelser og skema, men tillægger også kompleksitet til projektet, fordi undervisningsmaterialet skal holdes ”up to date”
og medtage de uundgåelige systemændringer, der kommer med de første afprøvninger. Desuden risikerer man også at miste
momentum i instruktørernes entusiasme.

Læringsteorier og læringsstil
Det er vigtigt at bemærke, hvorledes voksne varierer i måden hvorpå, de optager ny viden, og der er ikke nogen enkelt teori
eller metode, der kan adressere hele spektret af forskellige behov, erfaringer og kulturer, som voksne sundhedsprofessionelle
bringer med ind i et læringsmiljø. Den følgende oversigt kan dog bidrage med en syntese af forskellige forhold, der er værd at
bemærke ved tilrettelæggelsen af læringsprogrammer [Stroot et al.1998]:
•

•

strukturelle forhold
•

foretrækker fleksibel skemalægning, som kan tage højde for individuelle bindinger af andre aktiviteter

•

lærer bedre, hvis læringen er individualiseret

•

foretrækker ansigt til ansigt-læring frem for læring gennem brug af video eller lydbånd/filer

•

får stort udbytte af aktiviteter, der indebærer interaktion med andre med forskellige erfaringer, aldre

læringsmiljø
•

lærer bedre i en atmosfære, der præges af gensidig hjælpsomhed og support fra fagfæller

•

der må være en stemning af tryghed og anerkendelse/accept, idet de fleste voksne er tilbageholdne med at
løbe risici

•

•

de fleste kan godt lide at udtrykke sine synspunkter, lytter gerne til andres

•

har klare forventninger til læringsmiljøet og forventer, at instruktørerne lever op til disse forventninger

fokus på læring
•

opnår det største udbytte gennem instruktion, der støtter dem i at bearbejde deres egen erfaring gennem
refleksion, analyse og kritisk undersøgelse

•
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•

værdsætter læringsmetoder, som understøtter deres egen autonomi

•

motiveres gennem aktiv ”hvordan gør jeg det her” læring

instruktør-student-relation
•

påskønner og motiveres af problemløsning og gruppelæreprocesser

•

får stort udbytte af aktiv deltagelse i læreprocessen
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Metoder til uddannelse af EPJ-brugere
Der kan peges på en række forskellige metoder til uddannelse af brugere [Buch et al. 2002]:
•

traditionel klasseværelse-instruktion. Ansigt til ansigt-undervisning, som ledes af instruktør. Kan være både passiv
og interaktiv

•

computerstøttet undervisning. Kan følge deltagerbestemt tempo, kan være interaktiv eller passiv

•

just in time-undervisning, som kan være både passiv og interaktiv

•

e-learning (f.eks. via interntettet) kan være passiv såvel som interaktiv

•

videobaseret undervisning – instruktion, der leveres via tv eller video. Er passiv af natur

•

papirbaserede medier i form af bøger, som er passive, eller forskellige former for arbejdsbøger, som kan være
interaktive

•

audiobaseret undervisning – instruktion via lydbånd eller lydfiler. Er passiv af natur

•

telekonference – fjernforelæsning kan være passiv såvel som interaktiv

Opgaver og rollefordeling
For at få uddannelsesaktiviteten planlagt og bragt til at fungere, skal der tages stilling til en lang række spørgsmål, og nogle
roller skal fordeles. En del af disse forhold er listet nedenfor og kan anvendes som en checkliste [Hunt et al. 2004]:
•

hvem har behov for uddannelse?

•

hvilken form for uddannelse skal der gives til at støtte: brugen af EPJ-systemet, almindelig pc-brug, henholdsvis
basale pc-færdigheder (tænd/sluk, mus og tastatur)?

•

hvem skal udvikle undervisningsmateriale?

•

hvem beslutter hvor mange timers undervisning, der er nødvendig?

•

hvem skal lægge skemaet for undervisningen?

•

hvilket budget skal betale for uddannelsesomkostningerne?

•

hvem skal undervise – professionelle instruktører, leverandøren, superbrugere, andre?

•

er der passende undervisningsfaciliteter til rådighed (rum, møbler, projektor, pc’er, netværk)?

•

skal der udvikles specielt undervisningssoftware? Hvem gør det?

•

hvem forestår planlægning af hvilke personer, der skal på uddannelse hvornår, henholdsvis har været og hvilket
niveau? (learning management)

•

hvem skal stå for uddeling af bruger-id og passwords til undervisningsbrug?

•

hvem skal tilkaldes, hvis brugerne glemmer deres password?

•

eksisterer der allerede en bestemt læringsmetode i organisationen?

•

hvordan håndteres eventuelle flytninger eller aflysninger af kurser?

Disse spørgsmål bør afklares som en del af den konkrete planlægning af implementeringsforløbet.
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5. Sammenhængende EPJ-systemer med
understøttelse af ledelsesfunktioner og forskning
Det er en gængs antagelse, at data registreret i EPJ skal kunne genanvendes til andre formål, herunder ledelsesinformation og
forskning. Således anskuet skal EPJ via alle patientforløbsrelaterede aktiviteter rumme samtlige patienthenførbare data herom,
se Figur 36.
EPJ er tænkt primært som et værktøj, der yder tværfaglig processtøtte, dokumentationsstøtte og beslutningsstøtte i det enkelte
patientforløb. I en ledelsesinformationssammenhæng ser man i modsætning til en EPJ på tværs af patientforløb inden for
veldefinerede områder. Dette stiller nye krav til EPJ-dataregistreringen, først og fremmest krav om ensartet registreringspraksis
inden for de områder, der ønskes belyst med ledelsesinformation. Brugen af standardplaner og fastlæggelse af sundhedsfagligt
indhold, som beskrevet i kapitel 4, forventes at støtte en ensartet registreringspraksis.

Patientrelateret
klinisk indsats
(kerneydelser)
Indlæggelse

Patientforløb
Klinisk vurdering og
planlægning

Undersøgelse
Behandling

Udskrivelse og
kontrol

Evaluering
•General
(generisk)

Pleje
Rehabilitering

•Sygdomsspecifik

Forebyggelse

Patientrelateret
organisatorisk
indsats
(periferiydelser)

Koordination og
kontinuitet

Kommunikation
og information

Patientkompetencer

Patienttilfredshed

Patientrettigheder

Ledelse

Økonomi
ressourcer

IT
teknik

Kompetence og
uddannelse

Personalepolitik

Patient - og
medarbejder
sikkerhed

Hygiejne
infektionskontrol

Etc.

Ikke-patientrelateret
organisatorisk indsats

Figur 36 - illustration af patientrelaterede kerne- og periferiydelser samt ikke-patientrelateret
organisatoriske indsatsområder i sundhedsvæsenet

I den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet fremhæves følgende sundhedspolitiske hovedmålsætninger:
•

høj sundhedsfaglig kvalitet

•

klar besked og korte ventetider

•

høj brugertilfredshed

•

bedre information om service og kvalitet

•

effektiv ressourceanvendelse

•

frit valg
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For at kunne verificere i hvilken grad disse hovedmålsætninger opfyldes, forudsættes eksistensen af relevant
ledelsesinformation. EPJ-systemer, der er hensigtsmæssigt udformet, vil kunne tilbyde det. Det er netop en af de bærende
ideer bag GEPJ at understøtte dette perspektiv.
Formålet med dette kapitel er at anføre en fælles problemstilling for en række strategiske projekter og områder, der ikke er
direkte relaterede til EPJ, men som vil kunne fremmes betydeligt ved adgang til relevante EPJ-data. Nedenstående liste er ikke
udtømmende, der er blot anført illustrative eksempler på sådanne projekter/områder:
•

Den Danske KvalitetsModel

•

Det Nationale Indikatorprojekt

•

H:S’ indikatorprojekt

•

H:S´ akkreditering

•

Den Gode Medicinske Afdeling

•

DRG baseret takststyring

Ingen af disse projekter planlægges eksplicit til at være EPJ-understøttede.

5.1. EPJ-data til understøttelse af klinisk og administrativ ledelse
og klinisk forskning
Ledelsesinformation for sundhedsvæsenet er i dag et fragmenteret område, der typisk er adskilt i en administrativ og en klinisk
del. Ligeledes er gennemførelsen af dataregistreringen til forskning – for eksempel i kontrollerede kliniske forsøg – forbundet
med betydelige praktiske problemer, når det som i dag foregår papirbaseret. Disse 3 aspekter beskrives kortfattet i det
følgende.

5.1.1. Administrativ ledelsesinformation
Den administrative ledelsesinformation findes i mange varianter fra sygehus til sygehus og inkluderer typisk:
•

produktion

•

omkostninger

•

personale

•

indkøb

Afregning baseret på diagnoserelaterede grupper (DRG) udgør en strategisk problemstilling på det administrative EPJrelaterede område. Takstbaseret DRG-afregning baseret på ”Fællesindholdet” [Sundhedsstyrelsen 2004a] har stigende
betydning for sygehusenes økonomistyring. Patientdata til DRG-beregning forudsættes at være kontaktbaseret. Med en kommende indførelse af GEPJ-kompatible EPJ-systemer bliver patientregistreringen forløbsbaseret, hvilket forventes at ville give et
langt rigere og klinisk relevant billede af patienten. De forløbsbaserede data bliver indberettet til det forløbsbaserede
Landspatientregister (FLPR), når dette etableres. I en administrativ sammenhæng bliver der imidlertid behov for konvertering
af disse forløbsbaserede patientdata i FLPR til kontaktbaserede patientdata, der er en forudsætning for at kunne foretage DRGberegninger. Det er påfaldende, at der ikke planlægges initiativer til at afdække mulighederne for en tilsvarende
forløbsbaseret DRG-gruppering, når den forløbsbaserede patientregistrering slår igennem. Konverteringen fra forløbsbaserede
til kontaktbaserede patientdata vil i sagens natur vil være behæftet med:
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•

et betydeligt informationstab

•

komplekse konverteringsalgoritmer, der vil blive svære at vedligeholde

•

svært gennemskuelige DRG-beregninger, hvis kliniske meningsfuldhed næppe bliver tilfredsstillende
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5.1.2. Klinisk ledelsesinformation
Klinisk ledelsesinformation er et nyt område i forhold til administrativ ledelsesinformation. Det er først for nylig i forbindelse
med forskellige kvalitetsudviklingsinitiativer, at der for alvor er kommet fokus på dette område.
Her skal fremhæves, at der på området med de kliniske indikatorer er en udvikling i gang med store perspektiver. En af
udfordringerne her er at fastlægge generelle (grafiske) præsentationsmåder af kliniske indikatorværdier. I H:S har man fastlagt
principperne for præsentation af kliniske indikatorer ved hjælp af bl.a. de såkaldte kontrol- og sammenligningskort, som samlet
går under betegnelsen ”kliniske indikatorrapporter”, som de berørte kliniske afdelingsledelser modtager én gang om måneden
[H:S 2003a], se Figur 37. Ideen bag dette arbejde er, at data registreres og valideres i en klinisk database (Klinisk MåleSystem
[Vingtoft et al. 2002], som dog på sigt skal overtages af EPJ. Data overføres fuldautomatisk fra dette system til et datavarehus,
hvor data valideres og aggregeres, så de nødvendige indikatorberegninger kan foretages. Den afledte kliniske indikatorrapport
kan efterfølgende læses af de relevante personer med ledelsesansvar. Der er med andre ord tale om, at data, når de er
registrerede, databehandles og på en oversigtlig måde præsenteres som klinisk ledelsesinformation.

Figur 37 - kontrolkort med illustrerende indikatorværdier i H:S

5.1.3. EPJ og klinisk forskning
Et tredje aspekt er de nye muligheder, en hensigtsmæssigt udformet EPJ vil kunne tilføre den kliniske forskning. I fald EPJ
udstyres med muligheden for at inkludere behørige dataregistreringsprotokoller, f.eks. i form af de såkaldte ”Case Record
Forms”, vil EPJ kunne udvikles til at være den primære dataleverandør i kontrollerede kliniske afprøvninger. Dels vil
opsætningen og den affødte logistik i sådanne forsøg kunne lettes i betydeligt omfang, og dels vil den affødte dataregistrering
kunne integreres som en rimeligt naturlig del af den kliniske dokumentationsproces. Det forventes, at det samme værktøj, som
benyttes til at udvikle standardplaner, kan bruges til at udvikle ”Case Record Forms” – det handler i begge tilfælde om at kunne
levere dokumentationsstøtte til arbejdsprocessen.
Et yderligere perspektiv er, at klinisk forskning mere dynamisk kan kobles til klinisk kvalitetsudvikling ved tilførelse af
opdateret evidens, der i en kvalitetsudviklingssammenhæng kan håndteres i form af fornyede kvalitetsstandarder, se Figur 38.
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Figur 38 - illustration af koblingerne imellem klinisk forkning og klinisk kvalitetsudvikling

5.2. Behovet for en samlet strategi for ledelsesinformation i
sundhedsvæsenet
Til trods for de mange udmærkede initiativer, hvoraf nogle er anført indledningsvist i dette kapitel, er der en risiko for, at
målsætningerne for disse initiativer ikke nås, hvis den nødvendige dataregistrering ikke bliver en naturlig del af EPJ. Ydermere
er der behov for at se på en mulig harmonisering af de mange fragmenterede ledelsesinformationsmetoder og –systemer, der
findes i dag blandt sygehusejerne. Der er behov for en samlet strategi for ledelsesinformation i sundhedsvæsenet.
Man kunne stille sig spørgsmålet: Hvilken ledelsesinformation er nødvendig for at kunne lede og styre et helt sundhedsvæsen?
Hvilke feedback-muligheder giver det til klinikerne og ledelserne, og hvilket forbedringspotentiale indeholder det? Det vides
ikke sikkert i dag, men det gør ikke problemstillingen mindre relevant.
Der er således identificeret et klart behov for at tilvejebringe en samlet strategi for ledelsesinformation på sygehusejerniveau.
Det foreslås i den forbindelse at se på udenlandske erfaringer og projekter på dette område. F.eks. kunne det være relevant at
se på projektet PATH i WHO-regi [Guisset et al. 2004]. I dette projekt er der udviklet en ramme bestående af 5 dimensioner
med underliggende 42 specificerede indikatorer. De fem dimensioner og tilhørende underdimensioner, der dokumenteres med
de nævnte 42 indikatorer, vedrører:
•

“Clinical effectiveness and safety (appropriateness of care, conformity of processes of care, outcomes of care and
safety processes)

•

Efficiency (appropriateness of services, productivity, use of capacity, financial performance)

•

Staff orientation and staff safety (economic factors, practice environment, perspective and recognition of individual
needs, Health promotion and safety initiatives, staff experience, behavioural responses, staff safety)
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•

Responsive governance and environmental safety (system integration and continuity, PHO: Access, PHO: Health
promotion, Equity and ethics, Environmental concerns)

•

Patient centeredness (Interpersonal aspects, Client orientation: access, Client orientation: amenities, Client
orientation: comprehensiveness, Client orientation: empowerment, Client orientation: empowerment)”

Det ligger ikke inden for denne rapports rammer at forholde sig nærmere til dette projekt endsige de affødte muligheder. Men
det står klart, at der eksisterer international erfaring, som eksempelvis fremgår i den i WHO-PATH-projektet foretagne
omfattende litteraturgennemgang, en erfaring som det vil være hensigtsmæssigt at inddrage og vurdere nærmere.
Hertil kommer behovet for at se på en teknisk arkitektur, der understøtter de omfattende analyse- og rapporteringsbehov,
realiseringen af et sådan sammenhængende ledelsesinformationssystem vil afstedkomme. Der er næppe tvivl om, at den mest
hensigtsmæssige løsning herpå er en datawarehousearkitektur, der bl.a. sikrer, at produktionssystemerne - herunder EPJsystemer - ikke belastes af den omfattende databehandling, som ledelsesinformationsgenereringen vil kunne inkludere (se
Figur 3 i kap. 3).
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Ledelsesinformationsmetoder og –systemer, der findes i dag blandt sygehusejerne, er fragmenterede. Hvis hovedmålsætningerne i den nationale it-strategi skal nås, er der behov for en samlet strategi for ledelsesinformation i sundhedsvæsenet.
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6. Services for patient og borger
Patienter, pårørende, klienter, borgere etc. ønsker større indflydelse på, hvordan kontakten med sundhedsvæsenet skal foregå.
De søger i stigende grad viden om sundhed, sygdom, sundhedsvæsenets tilbud og informationer om deres egne forhold.
Der er derfor et behov for et bredere informationstilbud til befolkningen, både direkte adgang til EPJ, information om egne
patientforløb samt generel information om sundhedsvæsenet.
Dette kapitel beskriver udfordringerne omkring patientens og borgerens journal – en udvikling, der er ved sin begyndelse.
Desuden beskrives nogle af de services, den fælles offentlige sundhedsportal tilbyder – et område, der er i kraftig udvikling.

6.1. Patientens og borgerens EPJ
Gennem de sidste 70 år er liggetiden for patienterne på danske hospitaler faldet. Patienterne befinder sig altså mindre tid på
hospitalet, og en større del af sygdomsperioden tilbringes i hjemmet eller under andre former for behandling. Men
grundstrukturen for EPJ er opbygget med meget kraftig fokus på de sundhedsprofessionelles arbejdsmåde og –logik. En logik,
der ikke altid er let at formidle til patienterne. Det har bl.a. affødt vanskeligheder med at få brugbare udskriftsider fra GEPKAsystemerne. At få udtrækssiden til at fungere tilfredsstillende i GEPKA-systemerne er et ekstra stykke modelleringsarbejde, der
skal udføres – det vil næppe kunne klares med en ”add-on” til systemerne.
Det er ikke kun patienternes interesse i at have indsigt i journaloplysningerne, der er vigtig, men det kan også være i
patientens interesse at have mulighed for selv at tilføje oplysninger til journalen om deres helbred, som de selv ved bedst om.
Det kan ikke altid være en fordel at anvende de professionelles tid som interviewere og filter for indlæggelse af information i
journalen.
Men indtil videre har der været meget lidt aktivitet omkring patientaspektet i EPJ. I en litteratursøgning i MEDLINE på termerne
”electronic patient record” og ”patient satisfaction” hhv. ”patient empowerment” fremkom 13 hhv. 26 titler. En nærlæsning af
titlerne viste, at patienterne selv kun havde været involveret i to af de i alt 39 studier. De øvrige omhandlede udsagn fra
eksperterne om, hvad man troede patienterne mente [Zurita et al. 2004]. Patientaspekter kan være meget vanskelige at
undersøge troværdigt, og de enkelte patientkategorier vil afsløre vidt forskellige holdninger og ønsker til et EPJ-system.
Zurita et al. har foretaget en mindre undersøgelse af, hvad patienterne på danske hospitaler mener om EPJ [Zurita et al. 2004].
Patienter på tre forskellige afdelinger blev interviewet individuelt og i fokusgrupper, og kommunikationen mellem personale
og patienter blev observeret. Patienter fra følgende afdelinger var inkluderet:
•

Medicinsk sengeafsnit på Svendborg Sygehus (5 patienter)

•

Ortopædkirurgisk afdeling på Kolding Sygehus (4 patienter)

•

Børneafdelingen på Hvidovre Hospital (3 patienter og deres forældre)

Den generelle konklusion var, at patienterne generelt var meget positive over for EPJ. På en række specifikke forhold var der
særligt markerede holdninger.
De ældre patienter havde ikke noget imod, at lægerne og sygeplejerskerne stillede de samme spørgsmål flere gange – de
opfattede kommunikationen med behandlerne som en ”spørgsmål–svar–kommunikation” og var glade for den tid og den
opmærksomhed, personalet på denne måde viste. De yngre patienter derimod forventer, at personalet på forhånd har sat sig
ind i de relevante forhold og oplever gentagelser af spørgsmål som unødigt tidsspilde.
Med hensyn til fortrolighed forventer alle patienter, at denne bliver respekteret i EPJ-systemerne, og at personalet overholder
reglerne for informeret samtykke. Ligeledes forventer patienterne, at systemerne overholder sikkerhedsbestemmelser, så data
er beskyttet mod at falde i forkerte hænder herunder hackere. Enkelte patienter udtrykte bekymring for systemernes
driftsstabilitet.
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Patienterne forventer ligeledes, at data vil være til rådighed for de instanser, der skal bruge informationerne. Således forventes
det, at de alment praktiserende læger har adgang til deres sygehusjournaler, og at journalerne problemfrit kan gøres
tilgængelige for andre hospitaler.
Endelig var især de ældre og børneforældrene interesseret i at have adgang til egne journaler og at have muligheden for selv
at kunne tilføje oplysninger. Argumentet var i flere tilfælde, at man tidligere havde oplevet, at der var faktuelle fejl i journalen
[Zurita et al. 2004].
Disse resultater fra undersøgelser af patienter var i høj grad sammenfaldende med resultater fra projekter, der har undersøgt
borgernes holdninger til EPJ [Teknologirådet 2003].
Sammenlignes disse ønsker med sygehusejernes prioritering af funktionaliteterne for EPJ-systemernes (se 4.2.7), er der en
modsætning. En funktionalitet, der giver patienten mulighed for at håndtere egne notater, er hverken besluttet eller planlagt
blandt 14 af de 15 sygehusejere. Hos en enkelt sygehusejer er det besluttet at implementere en sådan facilitet, men først efter
2006.
Den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet ”tager afsæt i borgernes behov” og anfører, at ”anvendelsen af it er et middel
til at nå borgerne direkte og til bedre at udnytte den information, som borgerne selv kan bidrage med” [Indenrigs- og
Sundhedsministeriet 2003] side 16. Man kunne derfor godt forvente, at der i udviklingen og implementeringsplanerne for EPJ
var sat større fokus på patientperspektivet, og at man tog det mere alvorligt at fokusere på borgernes behov. Mere direkte
patientrettede faciliteter i EPJ-systemerne vil sammen med faciliteterne i sundhedsportalen kunne løfte disse opgaver.
Det kan i denne sammenhæng måske anbefales, at man formulerer de konkrete mål for udbredelse i patientrelaterede termer
i lighed med den President George W. Bush anvender i sin ”Technology Agenda: ”A new generation of American Innovation”.
Heri gøres der rede for Præsidentens plan ”to ensure that most Americans have electronic health record within the next 10
years” [The White House 2004]. Det konkrete mål er således lagt på, at alle borgere skal have en elektronisk sundhedsjournal,
og ikke, at alle sygehusene skal have patientjournalsystemer.

OBS 37

Vurdering

Grundstrukturen for EPJ fokuserer væsentligst på hospitalsverdenen og ikke på patienten. Dette afføder, at EPJ-systemerne er
mindre egnet til at producere læselige udskrifter, så andre og patienterne selv kan få overblik over deres behandlingsforløb,
endsige bruge systemerne til egne notater.

OBS 38

Anbefalinger

Der bør iværksættes aktiviteter, der systematisk forfølger opfyldelsen af de mål fra den nationale it-strategi for
sundhedsvæsenet, som handler om borgernes interesser.

6.2. Den fælles offentlige sundhedsportal – sundhed.dk
Amtsrådsforeningen tog i 2001 initiativ til at etablere en fælles offentlig sundhedsportal på Internettet i samarbejde med de
øvrige offentlige parter på sundhedsområdet: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, H:S, Københavns og
Frederiksberg kommuner samt Kommunernes Landsforening.
Ideen var at samle eksisterende og fremtidig information og kommunikation på sundhedsområdet og dermed skabe én samlet
indgang til sundhedsvæsenet for borgere og sundhedspersonale.
Målet med sundhedsportalen er at tilbyde:
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•

en direkte adgang, der gør al information om sundhedsvæsenet tilgængelig for borgere og fagfolk

•

vidensdeling og elektronisk kommunikation mellem sundhedsfagfolk
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•

alle oplysninger om en patients behandlingsforløb, men kun for patienten selv og personalet med ansvar for
behandlingen

•

tilgængelig information om medicin, sundhed og forebyggelse for både borgere og fagfolk

Portalen satser på en trinvis opbygning af services og har i dag tilbud, som retter sig mod de sundhedsprofessionelle og mod
patienter/borgere. Nogle services, som for eksempel oversigt over ventetider, kvalitetsvurdering af sygehuse og medicinprofil,
kan bruges af de sundhedsprofessionelle i samarbejde med patienten.
Noget af indholdet på portalen er af mere generel og statisk karakter, for eksempel en vejviser til det danske sundhedsvæsen,
information om medicin og sundhed samt information om frit sygehusvalg, patientrettigheder og lovgivning.
Desuden er der information om sundhedsvæsenet, der opdateres meget hyppigt, som for eksempel information om ventetider
på en række behandlinger og operationer. Anden information opdateres sjældnere, som kvalitetsindikatorer fra det nationale
indikatorprojekt, patienternes vurdering af sygehuse og sundhedsstatistik fra Sundhedsstyrelsen.
Patienterne har mulighed for receptfornyelse, tidsbestilling og e-mail-konsultation hos praktiserende læger - i væsentlig grad
er der blot tale om, at sundhedsportalen linker videre til lægens egen hjemmeside. De praktiserende læger, som har etableret
et webmodul med integration til deres lægesystem, kan tilbyde denne service.

Medicinprofilen
En af de nytilkomne services er medicinprofilen, som både har en service for patienten og den praktiserende læge. Patienterne
kan se deres egen medicinprofil, dvs. en oversigt over al receptpligtig medicin, de har købt på apoteket. Formålet med
medicinprofilen er at forebygge fejlmedicinering, herunder overforbrug af medicin, samt nedsætte risikoen for interaktion
mellem medikamenter [Medicinprofilen 2004].
En patient kan give et apotek adgang til at se sin medicinprofil. Læger, for eksempel praktiserende læger, vagtlæger og
speciallæger, kan se en medicinprofil uden patientens samtykke, men lægen skal afkrydse en elektronisk erklæring om, at
oplysningerne er nødvendige for den aktuelle behandling. For at den praktiserende læge skal kunne bruge medicinprofilen og
de andre lukkede dele af portalen, kræves det, at han har installeret en digital signatur (medarbejdercertifikat). Under 150
praktiserende læger ud af 3.600 havde i efteråret 2004 bestilt en digital signatur via portalen. Sygehusene kan endnu ikke
indberette oplysninger om patientens medicin under indlæggelsen eller ved udskrivelsen – det kræver, at de digitale signaturer
kan håndteres på sygehusene.
Medicinprofilen viser (se Figur 39):
•

en oversigt over den medicin, som borgeren har købt på recept på apoteket de seneste to år

•

detaljerede oplysninger om den købte medicin

•

hvilken læge, der har ordineret den købte medicin

•

oplysninger om borgerens praktiserende læge

•

hvilket apotek, der har ekspederet recepten

•

oplysninger om borgerens medicintilskud

•

en log, hvor borgeren kan se, hvem der har set oplysninger i borgerens medicinprofil

Lægedelen indeholder yderligere information, så den praktiserede læge bl.a. kan se, om der er ordineret flere ensvirkende
lægemidler til patienten fra forskellige læger (praktiserende læger, speciallæger, sygehuslæger m.v.). Ud fra hvornår patienten
har hentet sin medicin sammenholdt med den ordinerede dosis, beregner systemet kurver over forbruget, så lægen kan
vurdere, om patienten følger den ordinerede behandling – dvs. det er et udtryk for patientens compliance. Kurverne beregnes
således på et teoretisk grundlag, men kan formentlig bruges til en dialog med patienten om et evt. overforbrug eller
underforbrug. Et eksempel fra lægedelen er vist i Figur 40. Her fremgår det, at patienten var gået tom for vanddrivende
medicin i en to-måneders periode.
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Figur 39 - eksempel fra medicinprofilens demo-version

Figur 40 - manglende compliance for vanddrivende medicin. Et eksempel fra medicinprofilens demo-version
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7. EPJ-købere og -sælgere
Dette kapitel beskriver nogle af de konkrete erfaringer og tiltag, der er gjort på vejen fra udarbejdelsen af kravspecifikationer
til gennemførelsen af udbudsforretninger. Der er her to primære spillere, nemlig sygehusejernes it-organisationer som købere,
og leverandørerne som sælgere.
Der er her tale om en udvikling fra en række individuelle EPJ-leveranceaftaler mellem sygehusejere og leverandører, som er
skabt på grundlag af forskellige udbudsmodeller, til en situation, hvor sygehusejerne i fællesskab har udarbejdet en strategi for
udbud af EPJ. Her prøver sygehusejerne i fællesskab bedst muligt at tilgodese kravet om EPJ-løsninger, der dels lever op til
fælles standarder og dels er tilpasset den enkelte sygehusejers individuelle behov.
Samtidig er der fra kredsen af forskellige leverandører af EPJ-systemer blevet skabt et åbent leverandørforum, der søger at
sikre en bred fælles dialog med såvel sygehusejere som med de sundhedsansvarlige myndigheder, og som skal sikre det bedst
mulige vidensniveau køber/sælger imellem.
Men man ser først de endelige resultater af, hvor succesfulde disse strategier har været, når man har kørende EPJ-systemer,
som dækker alle aktiviteter i sygehusvæsnet. Der er klart en række dilemmaer, hvor der foretages prioriteringer, og hvor
grundlaget for beslutningerne ofte er en sammensat størrelse, der har såvel politiske som tekniske, organisatoriske,
økonomiske som sundhedsfaglige vinkler, som ikke altid er gennemskuelige størrelser. Endelig må man ikke glemme, at
kvaliteten af EPJ-systemerne også er en parameter i vurdering af succes. Lever implementeringerne op til de visioner og
forventninger, man som samfund og som borger satte næsen op efter i begyndelsen af dette årtusind?
På vejen fra specifikationer til udbudsforretning skal man først og fremmest gøre sig klart, hvad man vil have og under hvilke
betingelser, man vil have det, men man er også nødt til at overveje efter hvilke kriterier, man vil evaluere sine målopfyldelse.

7.1. Sygehusejernes individuelle udbudsforretninger
Der er hen over de sidste 5 år gennemført en række udbudsforretninger, hvor et enkelt eller dele af en sygehusejer er gået i
udbud på grundlag af et forarbejde, der er gennemført i eget regi. De fleste af disse er afsluttet med underskrivelse af
kontrakter og efterfølgende implementering, og de indkøbte EPJ-systemer udgør nu en væsentlig del af rygraden i de kørende
EPJ-installationer landet over.
Man har imidlertid også været vidne til flere udbudsforretninger, der ikke er forløbet planmæssigt, og som har været præget af
langstrakte forløb med udskydelser og aflysninger. Der har været tale om både politiske og tekniske årsager, hvor det mest
markante eksempel er aflysningen af Rigshospitalets POS-projekt i 2001, hvor man netop havde valgt leverandør. Et andet
problem har været svingende kvalitet fra sygehusejernes side af udbudsmaterialet, der må tilskrives, at specifikationsopgavens
omfang i flere tilfælde har været undervurderet. Det er et faktum, der har givet anledning til en del frustrationer både hos
køber og sælger.
Der er med tiden sket en modning af alle parter i denne proces, og der er opsamlet både negative og positive erfaringer med
de individuelle udbudsforretninger. Forskellige udbudsformer været afprøvet, såvel som den kontraktuelle side har været
underkastet forskellige modeller. F.eks. har anvendelsen af standard EU-kontrakter ikke været uden problemer, når der
efterfølgende har været behov for rum til udviklingsmuligheder.
De forskellige udbudsformer, der eksempelvis har været benyttet, er:
•

projektkonkurrence, hvor der gives relativt frie hænder til at komme med løsningsforslag

•

udviklingsaftale, hvor der forventes videreudvikling af produktet

•

prækvalifikation med begrænset udbud, hvor tilbudsgiverkredsen skridtvis indsnævres

•

rammeaftaler, hvor der gives mulighed for fravælge/tilvælge optioner
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•

udbud efter forhandling

For at udnytte erfaringerne fra denne udvikling og undgå fejl og uhensigtsmæssigheder har Amtsrådsforeningen udarbejdet en
fælles EPJ-strategi for sygehusejerne. I 2003 blev der i Amtsrådsforeningen udarbejdet en handlingsplan til opfølgning af
strategien. Her beskrives en række initiativer, som sikrer, at erfaringerne bliver udnyttet, og at samarbejdet omkring
kravspecifikationer, udbudsforretninger, erfaringsopsamling og gensidig vidensudveksling bliver understøttet. Det overordnede
mål er at hjælpe sygehusejerne med at opfylde aftalen med regeringen om indførelse af EPJ, se f.eks. [Amtsrådsforeningen
2004].

7.2. Amtsrådsforeningens EPJ-organisation
Amtsrådsforeningen har nedsat en EPJ-projektorganisation, der håndterer og koordinerer arbejdet omkring strategi og
handlingsplaner. Dens styregruppe, der kaldes den amtslige EPJ-styregruppe, udgøres af amtssundhedsdirektører. Denne
gruppe er ledelsesmæssigt forankret i kredsen af amtssundhedsdirektører. EPJ-projektorganisationen er delt op i forskellige
projektgrupper, der har ansvar for forskellige elementer af den fællesamtslige EPJ-strategi og tilhørende handlingsplaner. Disse
projektgrupper er bemandet med ressourcepersoner fra sygehusejernes EPJ-projektorganisationer. Næsten alle projektgrupper
var fuldt etablerede i efteråret 2004. Figur 41 viser status af EPJ-organisationen medio 2004.

Styregruppe:
Amtssundhedsdirektører
EPJ-styregruppe
Referencegruppe:
Temagruppe for sygehus-IT
Projektledergruppen
Migrationsstrategi

Snitflader

Handlingsplaner

IT-arkitektur

Fælles kravspecifikation
Medicin

Notat

Fælles udbud
Medicin

projekt i gang
eller afsluttet

Sikkerhed

Notat

projekt under
opstart

Ikke selvstændigt
projekt, men
initiativer integreret i
øvrige projekter

Figur 41 - Amtsrådsforeningens projektorganisation for fælles EPJ-strategi

Den fællesamtslige EPJ-strategi udmønter sig i følgende områder:
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•

fælles kravspecifikationer for medicin- og notatmoduler

•

fælles rammeudbud

•

fælles elementer i handlingsplaner

•

migration mod fælles standarder og arkitektur

•

afdækning af behov for fælles sikkerhedsløsning, herunder brugerstyring
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Et væsentligt element i projektorganisationens arbejde er at sikre de nødvendige sammenhænge og tilvejebringelse af
nødvendigt samarbejde mellem de enkelte sygehusejeres EPJ-projektorganisationer. Disse organisationer, der er kernen i
udviklingen hos de enkelte sygehusejere (se om disse i kapitel 8), skal ikke blot klare at håndtere kravspecifikationsprocessen
og det efterfølgende udbudsforløb, men også sikre et godt forløb af den efterfølgende implementeringsproces, alt sammen på
den pågældende sygehusejers særlige præmisser.

7.3. Vejen til fælles rammeudbud
Amtsrådsforeningen har på grundlag af ovenstående EPJ-projektorganisation taget initiativ til at fremme sygehusejernes
arbejde med medicin- og notatmoduler på et fælles grundlag, der jo udgør kernen i regeringsaftalens definition på en EPJ.
Arbejdet i initiativerne består i at udarbejde fælles kravspecifikationer og rammeudbud samt efterfølgende udvælgelse af
leverandør, som der indgås en rammeaftale med. Resultatet kan så indgå i de enkelte amter/H:S’ arbejde i det omfang, det
passer i deres strategi [Amtsrådsforeningen 2004].
Fælles kravspecifikationer for medicinmodulet: i første halvdel af 2003 udarbejdede en tværamtslig arbejdsgruppe et sæt
fælles kravspecifikationer til et medicinmodul. Der er tale om både kliniske såvel som tekniske kravspecifikationer, og
processen indeholder en landsdækkende høringsrunde og er eksempel på et velfungerende samarbejde på tværs af amter og
faggrupper. Arbejdet er basis for følgende tiltag:
•

i anden halvdel af 2003 er der på grundlag af de fælles kravspecifikationer gennemført et rammeudbud, og
beslutning om leverandører er truffet før sommeren 2004. Valget faldt på ACURE og CSC Scandihealth. Arbejdet er
primært et 4-amts samarbejde mellem Københavns Amt, Frederiksborgs Amt, Storstøms Amt og Ribe Amt. Filosofien
bag det tværamtslige arbejdet er, at de enkelte amter skal kunne anvende netop de dele, som de finder relevante
for deres situation, at man bedst muligt udnytter den erfaring, der allerede findes fra tidligere udbud i amtslige regi,
og at man støtter de enkelte amter i deres bestræbelse på at opfylde handlingsplanen

•

de fælles kravspecifikationer til medicinmodulet er brugt til individuelle udbudsforretninger i H:S og Fyns Amt

Fælles kravspecifikationer for notatmodulet: i løbet af sommeren 2003 nedsattes en lignede arbejdsgruppe. Her er arbejdet
”omvendt”, idet der allerede var udarbejdet kravspecifikation for den kliniske proces, som var gennemført af H:S, Frederiksborg
Amt, Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Københavns Amt og Vestsjællands Amt. Så med dette udgangspunkt er der udarbejdet et
sæt kravspecifikationer til notatmodul på nationalt niveau.
•

i anden halvdel af 2003 er gennemført en reviewproces med inddragelse af de øvrige amter. Der tages i denne
proces udgangspunkt i en række use-cases, som ligger tæt op ad GEPJ-standarden. Resultaterne herfra danner
grundlag for at udarbejde den endelige version af notatmodulets kravspecifikationer. Udarbejdelse af
udbudsmaterialet er gennemført herefter.

•

H:S har gennemført et individuelt udbud af et notatmodul med basis i dette arbejde i første halvdel af 2004 med
kontraktindgåelse i oktober 2004

Det kan altid diskuteres, om graden af den frihed, der lægges op til for den enkelte sygehusejer i udnyttelsen af de fælles
kravspecifikationer, er tilstrækkelig til at sikre samspil mellem de eksisterende og kommende EPJ-løsninger i Danmark. Så
længe der ikke er en fælles EPJ-arkitektur for hele landet på alle abstraktionsniveauer, er det nødvendigt med fleksibilitet ikke
mindst på det tekniske niveau, så løsningerne kan tilpasses den aktuelle platform. se [Bruun-Rasmussen et al. 2003] side 90
for en uddybning af begrebet it-arkitektur.
Selv om erfaringsgrundlaget fra de fælles rammeudbud ikke er så veludbygget, har dette arbejde ført til en erkendelse af
behovet for en fælles it-arkitektur for EPJ-systemer blandt sygehusejerne, og som følge heraf er en række initiativer til at nå
dette igangsat. Man kan karakterisere dette forløb for ”bottom-up”. På informationsniveauet er samspillet sikret ved at følge
GEPJ-standarden. Her har Sundhedsstyrelsen som tilsynsmyndighed udarbejdet grundlaget for samspillet i et procesforløb, der
kan karakteriseres som værende ”top-down-proces”.
Der er på alle niveauer tale om initiativer, der for at virke optimalt, kræver den rette timing i forhold til mange andre
aktiviteter i forbindelse med indførelse af EPJ i et amt. For at nævne nogle få, skal brugerne kunne modtage undervisning, når
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EPJ-systemet er implementeret, de tekniske installationer og driftsorganisationen skal være parate på det rigtige tidspunkt, et
kliniske indhold af EPJ’en skal være i overensstemmelse med driftskravene osv.
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Tendens

Der ses fortsat en stigende grad af samarbejde imellem sygehusejerne på EPJ-området med gennemførelsen af det fælles
rammeudbud for medicinmodulet som det mest markante resultat.

7.4. Migration mod en fælles arkitektur
Amternes fælles EPJ-strategi stræber mod en gradvis standardisering af amternes it-arkitektur på alle arkitekturniveauer. Som
nævnt ligger arbejdet omkring en fælles udformning af informationsarkitekturen i udviklingen af GEPJ, og også den
overordnede modulstruktur opdelt efter funktionalitet er der enighed om, mens der for EPJ-platformens vedkommende er en
række konkurrerende bud som f.eks. I-EPJ i Århus amt , DHE i H:S og DOM i Ribe Amt.
Som køber er man interesseret i en så åben arkitektur som muligt, som tillader, at alle leverandører kan producere
delsystemer, der kan sammensættes efter behov til hele systemer, der opfylder behovet for informationsudveksling og
ensartethed i brug, og som lettest muligt integreres med andre systemer/services. Der er også en forventning om, at der
skabes en konkurrencesituation, som er positiv for kvalitet og pris af softwaren og altså giver de bedste ”shoppingmuligheder”.
Som sælger afhænger ønsket om åben arkitektur af virksomhedens forretningsstrategi. Eksponeres forretningslogikken i en
grad, så det svækker konkurrenceevnen? Eller tillader åbenheden en forretningsmæssig fornuftig specialisering? Giver det
fortrin på et internationalt marked? Kan sælger stadig udnytte forspring, som er opnået med proprietære systemer? At få en
fælles arkitektur er således en ”størrelse” med mange niveauer og ikke mindst arbejdet i Offentlig Information Online-regi [OIO
2003] illustrerer dette.
Som et skridt på vejen mod fælles standarder og arkitektur har Amtsrådsforeningen nedsat 2 udvalg under deres EPJorganisation, som skal behandle emner, der er en del af it-arkitekturproblematikken:
It-arkitektur: i foråret 2004 blev der etableret en arkitekturgruppe med deltagelse af ressourcepersoner fra sygehusejerne og
repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Sundhedsportalen. Gruppens mål
på kort sigt er systematisk at evaluere de it-arkitekturer, der er under opbygning hos sygehusejerne, vurdere deres ligheder og
forskelligheder, fordele og ulemper. Gruppen skal på langt sigt understøtte processen med at stille fælles it-arkitekturkrav til
EPJ-løsninger i sygehusejernes regi og bane vejen for en migration mod fælles standarder og en fælles arkitektur. I forbindelse
med rammeudbuddet for medicinmoduler er der lavet et forarbejde, hvor også leverandører har været involveret.
Brugerstyring og digital certificering: efter årsskiftet 2004 er der i forbindelse med sikkerhedsaspekter delvist i Amtsrådsforeningens regi oprettet en projektgruppe, der arbejder med at afdække behov for og udarbejde retningslinier for digital
certificering, dels i Sundhedsstyrelsens regi oprettet en projektgruppe, der arbejder med fælles brugerstyring. Begge emner er
centrale for udarbejdelsen af en it-arkitektur.
På foranledning af H:S har Alexandra Instituttet i Århus gennemført sammenligninger mellem EPJ-software-arkitekturer med
henblik på flytning/genbrug af komponenter. Denne form for ”øvelse” giver mulighed for at vurdere hvilke betingelser, der
skal stilles, for at moduler kan integreres i en fælles platform [H:S 2004e].
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Vurdering

Til trods for at der har fundet et helt usædvanligt stort samarbejde sted blandt sygehusejerne på EPJ-området, vurderes det,
at der er behov for en yderligere intensivering, ifald en fælles arkitektur med hertil hørende fælleskomponenter skal kunne
realiseres inden for den nærmeste årrække.

94

EPJ-Observatoriet

7.5. Leverandørerne
For at ”sælger” har ”varer” på EPJ-hylderne, der modsvarer ”købers” ønsker, er en dialog nødvendig. De krav, ønsker og
visioner, som den offentlige sundhedstjeneste opstiller ved hjælp mangfoldige udvalg, arbejdsgrupper og indsats fra
enkeltpersoner, skal modsvares af, hvad leverandører og deres udviklere kan levere, og som det ressourcekrævende arbejde
som dette kapitels beskrivelse er udtryk for. Her er det ikke altid nok, at udveksling af krav og ønsker formidles, men også at
muligheder og begrænsninger forstås rigtigt. Den optimale EPJ-løsning kræver kvalificeret dialog køber og sælger imellem.
For at sikre denne dialog fra ”sælgers” side har en kreds af leverandører af EPJ-systemer i Danmark skabt et åbent
leverandørforum, CHI-Leverandørforum. Her søger man at sikre en bred fælles dialog med såvel sygehusejere som med de
sundhedsansvarlige myndigheder. Dette forum er et interessenetværk imellem leverandører af it til sundhedssektoren. Og
gruppen er en undergruppe i det tværinstitutionelle samarbejde Virtuelt Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet og
er åben for alle aktive leverandører, der arbejder omkring gruppens formål:
•

at facilitere en åben diskussion mellem de deltagende leverandører vedr. relevante sundhedsinformatiske og
forretningsmæssige emner og understøtte og aktivt fremme en fælles dialog mellem EPJ-leverandører og andre EPJinteressenter (f.eks. Amtrådsforeningen, Sundhedsstyrelsen, MedCom, uddannelser, forskningsgrupper, rådgivningsvirksomheder, brugere, etc.)

•

at formidle bredt funderet konsulentbistand fra de deltagende leverandører til interessenter, der udtrykker ønske
om sådan og udarbejde oplæg og gennemføre projekter, der har interesse for en eller flere EPJ-interessenter. Såvel
forberedelse som gennemførelse kan ske med deltagelse af en eller flere deltagere i forumet, afhængig af
rammerne og indholdet af projektet

CHI-Leverandørforum består pt. af 9 virksomheder: ACURE, Capgemini, Dafolo, IBM, Rehfeld Partners, CSC Scandinavian
Healthcare Informatics, Systematic, TietoEnator og WM-data. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan gruppen nedsætte et udvalg
eller udpege en person, der kan indgå i konkrete diskussioner med mandat fra hele gruppen. Gruppen kan indkalde/udpege
deltagere fra de enkelte leverandører til sådant arbejde, og i givet fald forpligter de sig til at arbejde så loyalt som muligt over
for forumets interesser. Gruppen har bl.a. i fællesskab gennemført LevMed-projektet og er repræsenteret i Sundhed.dk’s
Arkitekturråd og i Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet. Der er således skabt et neutralt talerør for leverandørgruppen.
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8. Sygehusejerne – status for EPJ-implementering
I dette kapitel er en individuel gennemgang af samtlige sygehusejeres EPJ-status givet. Beskrivelserne er baseret på dels EPJObservatoriets spørgeskemaundersøgelse og dels en efterfølgende interviewrunde med alle sygehusejerne.
Beskrivelserne er søgt gjort så kortfattede som muligt og beskæftiger sig kun med EPJ eller med væsentlige EPJ-relaterede
forhold hos den enkelte sygehusejer. Samtlige beskrivelser er bygget op efter følgende skabelon:
1.

EPJ-organisationen: en kort beskrivelse af en eventuel organisationsenhed, der har til formål primært at håndtere
sygehusejerens forskellige EPJ-forhold

2.

strategi og mål: en kort beskrivelse af sygehusejerens strategi for EPJ, herunder den praktiske opfølgning herpå inden
for de sidste år

3.

aktuelle projekter og projektstatus: en kort beskrivelse af sygehusejerens vigtigste EPJ-projekter

4.

planer: en kort beskrivelse af de aktuelle handlingsplaner for EPJ

5.

EPJ-karakteristika: rummer tre histogrammer baseret på den enkelte sygehusejers besvarelse af EPJ-Observatoriets
spørgeskema. De tre histogrammer vedrører den enkelte sygehusejers:
a.

Samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning i 2005 og
2006

b.

Samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004

c.

Antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2003 og 2004 samt forventede tal for 2005 og
2006

8.1. Bornholms Regionskommune
EPJ-organisation
Bornholms Regionskommunes EPJ-organisation er forankret i et fagråd for virksomhederne på sundhedsområdet. Det
indbefatter somatik, psykiatri- og praksisområdet.

Strategi og mål
Man har formuleret en it-strategi, som dækker initiativer på tværs af regionskommunens sundhedsvirksomheder. Heraf er EPJ
ét initiativ. Hovedprincippet i EPJ-initiativet er, at der nedsættes rene implementeringsfora i tilknytning til de enkelte EPJprojekter. Bornholm har valgt at følge H:S’ valg af forskellige systemer, herunder medicinmodul, modul for klinisk proces samt
integrationsplatform (DHE).

Aktuelle projekter og projektstatus
For tiden foregår en kraftig udbygning af it-infrastrukturen på Bornholms Central Sygehus. Dette indbefatter etablering af
trådløse netværk, samt udvidelse af linieføringen mellem Bornholm og det øvrige Danmark. Endvidere gennemføres
arbejdsgangsanalyser for medicineringsprocessen, og personalets it-kundskaber afdækkes.
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Planer
Som sagt vil man implementere H:S’ løsninger, så snart de er klar hertil. Således forventes implementeringen af
medicinmodulet i fuld skala på Bornholms Central Sygehus samt Psykiatrisk Center i løbet af marts 2005. Ligeledes planlægger
man at anvende H:S’ modul for klinisk proces, så snart det er klart til drift, og det forventes at være tilfældet ultimo 2006.

EPJ-karakteristika for Bornholms Regionskommune
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Figur 42 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005 og 2006 for Bornholms Regionskommune
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Figur 43 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004 for Bornholms Regionskommune
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Figur 44 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2005, 2006 og 2007 for Bornholms Regionskommune

8.2. Frederiksborg Amt
EPJ-organisation
Den 1. januar 2004 etableredes, på baggrund af en sundhedsudvalgsbeslutning, en central EPJ-organisation i Frederiksborg
Amt. EPJ-organisationen er forankret i Stabsenheden Primær Sundhedstjeneste- og informatik, som blev opnormeret til pt. 6
personer. Sundhedsinformatik varetager sekretariatsopgaverne for EPJ- og sundheds-it-styregruppen, som planlægger,
prioriterer og koordinerer projekter i relation til EPJ og anden sundheds-it. EPJ-organisationen er gengivet i nedenstående
organogram. Sekretariatet er den centrale betjeningsenhed for de (mange) projekter, der skal igangsættes i amtet i
forbindelse med realiseringen af EPJ.

EPJ & sundheds it
styregruppe
Eksterne høringsinstanser
It-forum

Sekretariat
Sundhedsinformatik

SFEK
Ad hoc
høringspersoner

Projekter
Medicinmodul

Notatmodul
aktiviteter

Tværvektoriel
kommunikation

EPJ
kompetence

Udnyttelse af
eksisterende
systemer

Udnyttelse af
eksisterende
systemer

Nye projekter

Figur 45 - EPJ-organisation i Frederiksborg Amt. De eksterne høringsinstanser er IT-forum og SFEK (strategisk forum for elektronisk
kommunikation). I disse 2 fora er henholdsvis kommunerne og de praktiserende læger repræsenteret
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Strategi og mål
Det er amtets målsætning at realisere den såkaldte ”kliniske it-arbejdsplads”, primært via medicinmodul og klinisk
procesmodul, i fuld drift ved udgangen af 2005 eller snarest derefter – se Figur 46. Dette er de centrale målsætninger i amtets
EPJ-strategi, som for nyligt er blevet godkendt [Frederiksborg Amt 2004]. Der findes ligeledes information herom på
www.sundhed.dk/info/fa/epj.

Indkøb/
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system

Dokumentstyring
politikker & retningslinjer
beslutningsstøtte

Apotek
system
Diverse
databaser

Klinisk proces

Kautions
system
Kontor
pakke

Diverse kliniske
specialsystemer /
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Klinisk kemi
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Mikrobiologi
system

RIS
PACS
Patologi
system

Figur 46 - illustration af komponenter i den kliniske it-arbejdsplads

Aktuelle projekter og projektstatus
Da EPJ-strategien først for nylig er blevet godkendt, er der endnu ikke igangsat mange EPJ-tiltag i amtet. Der er dog som det
første igangsat et projekt omkring opgradering af it-infrastrukturen på amtets sygehuse. Dette er en absolut forudsætning for
igangsættelsen af efterfølgende EPJ-implementeringsprojekter.
Amtet har deltaget i Amtsrådsforeningens fællesudbud for medicinmodul. Der er pt. ikke taget stilling til, om eller hvornår
amtet skal tegne kontrakt med et af de firmaer, som har vundet dette fællesudbud.
Man følger nøje udviklingen af klinisk proces i Hovedstadens Sygehusfællesskab og Københavns Amt som kommende
regionspartner.

Planer
Som sagt er EPJ-strategien netop blevet godkendt, og den rummer adskillige EPJ-relaterede projekter, som skal i gang inden for
de næste par år. Hvorledes eksekveringen af disse projekter præcist skal håndteres, er der endnu ikke taget endelig stilling til.
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EPJ-karakteristika for Frederiksborg Amt
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Figur 47 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005 og 2006 for Frederiksborg Amt
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Figur 48 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004 for Frederiksborg Amt
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Figur 49 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2006, 2006 og 2007 for Frederiksborg Amt
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8.3. Fyns Amt
EPJ-organisation
Fyns Amt oprettede den 1. april 2003 et EPJ-sekretariat til at varetage processen med at indkøbe og implementere EPJ på de
fynske sygehuse. EPJ-sekretariatet refererer til en EPJ-styregruppe og har 5 fuldtidsansatte. EPJ-styregruppen har
Amtssundhedsdirektøren som formand og repræsentanter fra de to sygehusområder, informatikafdelingerne samt fra EPJsekretariatet.

Figur 50 - EPJ-organisationen i Fyns Amt

Til at støtte EPJ-sekretariatets arbejde i anskaffelsesfasen er der nedsat 5 grupper, der varetager følgende funktioner:
•

økonomi

•

jura

•

information og kommunikation

•

evaluering og effektmåling

•

begreber og terminologi

EPJ-sekretariatets daglige arbejde er organiseret i følgende 3 søjler:
•

organisation
o

organisationsudvikling, information og kommunikation, uddannelse, evaluering og effektmåling, begreber
og terminologi

•

informatik
o

•

klinik og funktionalitet
o
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systemarkitektur og integration, infrastruktur og drift, brugeradministration og sikkerhed, test og leverance

medicinmodul, notatmodul, rekvisition- og svarmodul, generel klinisk funktionalitet, administrative data

EPJ-Observatoriet

EPJ-sekretariatet får i 2005 tilført et større antal nye medarbejdere i implementeringsperioden, som skal varetage
koordineringen og samarbejdet med de enkelte afdelinger. Det ekstra personale vil blive tilført bl.a. ved frikøb af eksisterende
personale.

Strategi og mål
Fyns Amt har udarbejdet en it-strategi i marts 2002 [Fyns Amt 2002], som har dannet grundlaget for at indføre EPJ i hele
amtet. Projektets mål er, at EPJ-systemet er færdigudrullet i det fynske sygehusvæsen med udgangen af 2005.
EPJ-projektet er et blandt 16 it-projekter, som har til formål at udvikle Fyns Amt som det digitale amt.

Aktuelle projekter og projektstatus
I januar 2004 startede Fyns Amt et begrænset udbud, hvor der efterfølgende blev prækvalificeret 5 leverandører til at afgive
tilbud. I august 2004 besluttede EPJ-styregruppen at indgå kontraktpræciseringer med firmaet WM-data om levering af
følgende EPJ-moduler:
•

medicin

•

notat

•

rekvisition og svar

Desuden skal der leveres en integrationsplatform til afvikling af EPJ-modulerne samt til integration med følgende eksisterende
systemer i amtet:
•

Fyns Amts Patient Administrative System (FPAS)

•

laboratoriesystem, klinisk kemi (Netlab)

•

røntgeninformationssystem (Conrad)

•

blodbank (Prosang)

•

apotekssystem (Mapix)

Amtet har i projektet valgt at fokusere på at indkøbe afprøvede systemer, som fra starten kan indgå i den kliniske arbejdsplads
af hensyn til det overordnede mål.

Planer
I juli 2003 godkendte Fyns Amts sundhedsudvalg en implementeringsplan, som omfatter implementering af et nyt EPJ-system
på Odense Universitetshospital inden udgangen af 2005 og fuld udbredelse af det nuværende EPJ-system (MediCare) i Sygehus
Fyn inden udgangen af 2004. Planen indeholder desuden en udfasning af EPJ-systemet i Sygehus Fyn i løbet af 2006, som
erstattes med det nye system, som indkøbes til Odense Universitetshospital.
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EPJ-karakteristika for Fyns Amt
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Figur 51 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005 og 2006 for Fyns Amt
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Figur 52 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2003 og 2004 for Fyns Amt
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Figur 53 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2005, 2006 og 2007 for Fyns Amt
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8.4. Hovedstadens Sygehusfællesskab
EPJ-organisation
H:S Informatikafdelingen er en del af H:S Direktionen og fungerer som myndighed i forhold til hospitalsdirektionerne og
institutionsledelserne vedrørende it-funktionerne i H:S. H:S Informatikafdelingen styrer og koordinerer en lang række projekter
vedrørende udvikling, implementering og standardisering af it-systemer, herunder specielt EPJ. H:S Informatikafdelingen
varetager desuden den overordnede styring af drift og vedligehold af fælles netværk og installationer. Selve implementeringen
varetages af de enkelte hospitaler.
For at kunne styre og støtte de mange EPJ-projekter har H:S udviklet en såkaldt projektmodel, som giver retningslinjer for,
hvordan projekter under it-strategien skal gennemføres. Modellen indeholder bl.a. en beskrivelse af et projekts faseinddeling,
vigtige/obligatoriske beslutningspunkter, krav til – og skabeloner for – dokumentation, kvalitetssikring og evaluering.
Formålet med projektmodellen, som skal bruges af de projektledere og projektmedarbejdere, der arbejder med projekter
under H:S' it-strategi, er at:
•

give Informatikafdelingen mulighed for at få et ensartet overblik over projekterne

•

understøtte projektlederen og projektdeltagerne i projektforløbet

•

sikre dokumentation for beslutningsprocessen i projektet

Projekterne benytter overordnet den samme organisering, som dog er tilpasset projekternes størrelse og karakter. Projektledelsen består oftest af en faglig projektleder og en administrativ projektleder. I mange tilfælde etableres en ledelsesgruppe,
som specielt fokuserer på de sundhedsfaglige og ledelsesrelaterede aspekter. Projektledelsen koordinerer projektgruppen, som
kan nedsætte et antal arbejdsgrupper efter behov (se Figur 54).

HS Direktionen
HS Informatikafdeling
Projektkontor

Ledelsesgruppe,
fagspecifikt indhold

Projektledelse
Faglig
Fagligprojektleder
projektleder

Proces
Procesprojektleder
projektleder
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Arbejdsgruppe
Arbejdsgruppe

Figur 54 - organisationsdiagram for projekterne under H:S' it-strategi
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Strategi og mål
H:S’ strategi bygger på ”It-strategi for H:S 2002-2006” som grundlag for udvikling af den kliniske it-arbejdsplads til H:S,
herunder den elektroniske patientjournal. Strategien er oprindeligt fra december 2001, men er revideret i december 2003 [H:S
2003]. Strategien omfatter næsten 100 projekter, som skal gennemføres inden udgangen af 2006.
It-strategien indeholder dels en klinisk/organisatorisk målsætning om at forbedre sundhedsvæsenets effektivitet, service og
kvalitet, dels en teknisk strategi for en integreret klinisk it-arbejdsplads, som kan give adgang til rigtig information på rette tid
og sted. Planen er, at behandlingen af alle patienter på de seks H:S hospitaler i 2006 bliver dokumenteret i en elektronisk
patientjournal. Formålet er, at patienterne skal opleve et mere sammenhængende forløb, færre fejl og større sikkerhed. Det
sundhedsfaglige personale skal gennem den kliniske it-arbejdsplads og den elektroniske patientjournal blive understøttet i
deres daglige arbejde, således at ressourcerne kan udnyttes mere effektivt.
It-strategien omfatter nye systemer som medicinering, klinisk proces, booking og værktøj til udarbejdelse af standardplaner og
standarddokumentation. Desuden gennemføres projekter for de underliggende, tekniske it-systemer, der skal sikre elektronisk
kommunikation mellem brugerne og sammenhæng mellem de nye og gamle it-systemer – og dermed skabe grundlaget for
den kliniske it-arbejdsplads.
Et af it-strategiens overordnede områder er den såkaldte programstyring og kommunikation. Aktiviteten skal sikre professionel
projektstyring og systematisk dokumentation gennem hele projektprocessen. Status på de vigtigste elementer er, at:
•

økonomien er beskrevet detaljeret, og økonomistyringsprocedurer er fastlagt og implementeret

•

dokumentationsmodel og rapporteringsrutiner er indarbejdet i elektroniske ”projektarbejdsrum”

•

kommunikationsstrategien er vedtaget og implementeret

•

en metode til effektvurdering og evaluering er delvist fastlagt

Aktuelle projekter og projektstatus
De mest aktuelle projekter er implementeringen af medicinmodul og udviklingen af klinisk procesmodul. Desuden foregår der
løbende omfattende aktiviteter omkring arkitekturen og den fælles integrationsplatform [H:S 2004a]. H:S har imidlertid også
valgt at inddrage to andre områder som en del af it-strategien: standardisering af begreberne og af det sundhedsfaglige
indhold.
De nævnte projekter er kort beskrevet nedenfor, mens planerne for det næste udbud er skitseret under afsnittet planer.

Medicinmodul
Målet med medicinmodulet er at reducere fejlmedicinering og forenkle arbejdsgange og samtidigt give beslutningsstøtte til
personalet. Desuden bliver patientens samlede medicindata tilgængelige for relevant personale overalt i H:S. Medicinmodulet
leveres af ACURE, og kontrakten blev indgået i december 2002.
Medicinmodulet har været sat i pilotdrift på syv sengeafsnit. De første versioner af systemet har haft en række fejl, og
funktionen til ordinering af infusionsblandinger har manglet. Da svartiderne har været for lange, besluttede man i sommeren
2004 at udsætte udrulningen.
Den version, som er sat i pilotdrift i sommeren 2004, understøtter hele medicineringsprocessen inkl. ordinering af infusionsblandinger. Der synes imidlertid stadigt at være behov for at forbedre brugergrænsefladen i denne funktion. I august 2004 er
leveret en version af modulet, hvis væsentligste formål er at forbedre svartiderne. Når performance er evalueret, og når
versionen kører i stabil pilotdrift, fastlægger hospitalerne planerne for udrulning af modulet til alle afdelinger. Det er
forventningen, at systemet kan udrulles i løbet af 2005.
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Klinisk procesmodul
I december 2003 indgik H:S og Københavns Amt en samarbejdsaftale om fælles udbud af et klinisk procesmodul, som er det
centrale element i den kliniske it-arbejdsplads, med udgangspunkt i den kravspecifikation, som H:S udarbejdede i 2003.
Kravspecifikationen er udarbejdet i samarbejde med projektgrupper bestående af klinikere og administrativt personale.
Specifikationen har omfattet er række krav til, hvordan det kliniske procesmodul skulle fungere, bl.a. at systemet skulle kunne
understøtte de definerede arbejdsgange (udtrykt vha. use cases), at systemet skulle bygge på GEPJ, og at det kliniske
procesmodul skulle kunne integreres bl.a. med H:S’ platform samt eksterne systemer som H:S’ termdatabase.
Desuden skulle det kliniske procesmodul kunne benytte standardplaner og standarddokumenter til at lette og styre indtastning
af data. Udbuddet omfattede også udvikling af de værktøjer, der skal til for at lave de standardplaner og standarddokumenter,
som skal benyttes i det kliniske procesmodul (se nedenfor).
Fire ud af fem prækvalificerede tilbudsgivere, som efter prækvalifikationen gik sammen to og to, valgte at besvare H:S’ og
Københavns Amts udbud. I juni 2004 skrev H:S kontrakt med et konsortium bestående af WM-data og Mærsk Data. Mærsk Data
blev i august 2004 opkøbt af IBM. Kontrakten blev i oktober 2004 tiltrådt af Københavns Amt.
Der er afholdt startworkshop i september 2004, og i løbet af efteråret udarbejdes en systembeskrivelse. Modulet forventes
færdigudviklet, testet og klar til pilotdrift i sommeren 2006.
H:S og Københavns Amt har opbygget en fælles projektorganisation, der har til huse på Amager Hospital.

Arkitektur
Virkeliggørelsen af den kliniske it-arbejdsplads bygger på adgang til og genbrug af data på tværs af en række moduler og
systemer. En it-arkitektur udgør rammen for den tekniske løsning, som skal muliggøre dette. H:S-arkitekturen bygger på en
flerlagsarkitektur med følgende dele:
•

en fælles portal, som udgør brugergrænsefladen

•

en applikationsplatform indeholdende en række moduler, bl.a. medicinmodul og klinisk procesmodul, som leverer
data til portalen

•
•

en integrationsplatform (DHE2-platformen), som indeholder en række databaser (en såkaldt databærende platform)
en række fødesystemer, som integreres via platformen, således at data kan vises i portalen (laboratoriesystem, GS
etc.)

•

et sikkerhedssystem, som holder styr på brugere og deres adgang til data

H:S’ DHE-platform og principperne for en flerlagsarkitektur er beskrevet nærmere i EPJ-Observatoriets Statusrapport for 2002
[Andersen et al. 2002].
Status på nogle af elementerne i arkitekturprojektet er, at:

2

•

DHE-integrationsplatformen har været i drift siden 2002 (leveres af GESI og TietoEnator)

•

Master Patient Indeks i DHE er i drift og modtager tidstro data fra Grønt System

•

applikationsplatform (J2EE) og serverplatform (IBM Websphere) er valgt

•

brugergrænsefladestandard er valgt og bl.a. specificeret i udbudsmaterialet til det kliniske procesmodul

•

en række tekniske fælleskomponenter er specificeret og har været med i udbuddet

•

i 2004 er der vedtaget en politik for tildeling af brugerrettigheder og -adgang til patientdata i H:S

DHE: Distributed Health Environment – et integrationsprodukt fra det italienske firma GESI
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Begrebsstandardisering
Formålet med projektet begrebsstandardisering er at sikre, at H:S får en sammenhængende EPJ, hvor terminologien i
brugergrænsefladen er entydig og konsistent. Arbejdet koordineres og ledes af Begrebssekretariatet, som er en funktion i
Informatikafdelingen.
De faglige beslutninger træffes af H:S Begrebsråd, som har repræsentanter fra alle H:S’ hospitaler. Begrebsrådet godkender
termerne og definitionerne på baggrund af indstillinger fra Begrebssekretariatet [H:S 2004b]. Aktuelt arbejdes på indsamling
og standardisering af begreber og termer til medicinmodulet, det kliniske procesmodul, booking og administrativ
ledelsesinformation.
Begrebsrådet og Begrebssekretariatet deltager også i det nationale begrebsstandardiseringsarbejde.

Sundhedsfagligt indhold
Projektet til udvikling og implementering af det kliniske procesmodul indeholder ikke stillingtagen til det sundhedsfaglige
indhold i EPJ. Det er imidlertid nødvendigt at træffe en række beslutninger om, hvilket sundhedsfagligt indhold der skal være i
den elektroniske patientjournal, specielt i de standardplaner, standardaktiviteter og standarddokumentationer, som klinikerne
skal kunne vælge i journalen. Der er behov for, at disse standardelementer harmoniseres i H:S, således at de i så vidt omfang
som muligt kan genbruges på tværs af hospitaler og specialer.
H:S har derfor i foråret 2004 etableret et projekt, som skal sørge for, at der træffes beslutninger om det sundhedsfaglige
indhold i EPJ, inden EPJ'en skal tages i brug [H:S 2004c]. Projektet Sundhedsfagligt indhold i EPJ er således en forudsætning for
både udvikling, test og implementering af det kliniske procesmodul. Projektet refererer til den sundhedsfaglige
direktør/Sundhedsfaglig Afdeling i H:S Direktionen, men arbejdet foregår i tæt samarbejde med Informatikafdelingen og Enhed
for Klinisk Kvalitet.
Nogle af projektets opgaver vil være at:
•

fastlægge det sundhedsfaglige indhold i standarddokumentationer, dvs. skabeloner til dokumentation af
interventionsresultater

•

fastlægge det sundhedsfaglige indhold i standardplaner og -aktiviteter. Standardplanerne og aktiviteterne skal
beskrives på en måde, så de kan kombineres til forskellige standardplaner. Desuden skal der for udvalgte
standardplaner afklares, hvilke H:S-vejledninger der bør knyttes til disse

Projektgruppen er gået i gang med at indsamle, systematisere og analysere eksisterende papirskemaer. Standardplaner,
aktiviteter og -dokumentationer udarbejdes med udgangspunkt i disse i prioriteret rækkefølge, således at de
fælles/tværgående

standardplaner,

-aktiviteter

og

-dokumentationer

udarbejdes

først.

Dernæst

udarbejdes

der

specialespecifikke standardplaner, -aktiviteter og -dokumentationer. Projektet skal efterfølgende deltage i implementering og
test af standardplaner, -aktiviteter og -dokumentationer i systemets modul til proces- og dokumentationsspecifikation.

Planer
H:S gennemfører i 2. halvår 2004 et udbud, der omfatter booking, afregning og rapportering. Udbuddet omfatter også
integration fra det kliniske procesmodul til fødesystemer, til billede/PACS og til svar fra laboratoriesystemet LABKA.
Endvidere udrulles et Learning Management System i efteråret 2004 – et system, der kan benyttes til at planlægge, organisere
og kontrollere uddannelsesforløb. Alt personale får deres egen uddannelsesside på H:S’ Intranet, hvor man kan se, hvilke
uddannelser man har gennemført, samt igangværende og fremtidige uddannelsesforløb. Via systemet kan man ansøge om
deltagelse i udbudte kurser og uddannelser. Systemet kan desuden bruges til at udvikle e-learning-uddannelser.
Desuden er der en række fælles it-aktiviteter i H:S, som ikke er omfattet af H:S it-strategi 2002-2006. De er samlet i en separat
it-handlingsplan, der gælder for ca. et år ad gangen [H:S 2004d]. Denne plan omfatter bl.a.:
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•
•

foranalyser
koordinerede teknologiske pilotprojekter, f.eks. adgang til Webmail/notes fra job/hjemme/ude, adgang til Internet
for patienter

•

systemetablering og –implementering, f.eks. superbrugernet til support, DRG-afregning, elektronisk varebestilling og
fakturering, datawarehouse, analyseportal samt personaleadministrativt system

•

kommunikation/infrastruktur, f.eks. videreudvikling af H:S Intranet, MedCom-projekter, elektronisk telefonbog

•

it-sikkerhed, f.eks. netsikkerhed mod omverdenen, system til indrapportering af it-sikkerhedshændelser, elektronisk
signatur og certifikater

•

telefoni, f.eks. afprøvning af IP-telefoni

•

drift og vedligeholdelse, f.eks. mainframe-drift (varetages af DM-data), net services (varetages af KMD), H:S-net og
forskningsnet (varetages af KMD)

EPJ-karakteristika for Hovedstadens Sygehusfællesskab
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Figur 55 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005 og 2006 for H:S
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Figur 56 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004 for H:S

Statusrapport 2004

109

14000
12000
10000
Antal EPJ-arbejdsstationer

8000

Antal EPJ-dækkede senge

6000

Antal kliniske EPJ-brugere

4000
2000
0
1/1 2004 1/1 2005 1/1 2006 1/1 2007

Figur 57 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2005, 2006 og 2007 for H:S

8.5. Københavns Amt
EPJ-organisation
Københavns Amt har organiseret EPJ-implementeringen i to sammenhørende projekter: Et fælles it-anskaffelses- og
udviklingsprojekt og et it-implementeringsprojekt. Den overordnede koordinering af de to projekter varetages af itstrategigruppen, der fungerer som styregruppe.

It-anskaffelses- og udviklingsprojektet står som systemleverandør til sygehusene og er ansvarlig for at levere systemer og
moduler samt de tilhørende implementeringsanbefalinger. Sygehusene står for den lokale implementering. For at sikre at
løsningerne bliver anvendelige i den kliniske hverdag, skal projektet inddrage slutbrugerne.

IT-anskaffelse og udvikling

IT implementering

Sundhedsforvaltningen
Styregruppe

(IT-strategigruppen)

Gentofte

Projektchef

Glostrup

Herlev

Sygehus- Sygehus- Sygehusdirektionen direktionen direktionen
IT-styregruppe

IT-styregruppe

IT-styregruppe

Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper

Implementeringsforum

Projektgrupper

Tværgående funkt:
Forretningsgange
Applikationskoord.
Nat. Standarder
Uddannelse

Figur 58 - organisationsdiagram for it-anskaffelses- og udviklingsprojektet og it-implementeringsprojektet
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It-anskaffelses- og udviklingsprojektet har en projektansvarlig leder, som er placeret på chefniveau i sundhedsforvaltningen.
Projektledelsen har råderet over projektets ressourcer og har en betydelig beslutningskompetence. Projektchefen refererer til
it-strategigruppen (se Figur 58).
For at styrke koordineringen bemandes en række funktioner, som har ansvaret for tværgående opgaver, f.eks. udvikling af
forretningsgange, koordinering af ønsker til nye it-løsninger, krav fra nationale standarder, uddannelse, kompetenceudvikling
og planlægning. Disse tværgående funktioner servicerer både it-anskaffelses- og udviklingsprojektet og implementeringsprojektet.

It-implementeringsprojektet er ansvarlig for implementering på de enkelte sygehuse. Projektet skal udarbejde en implementeringsplan og sikre, at forudsætningerne for implementeringen på sygehusene er til stede. Sygehusene er desuden ansvarlige
for at gennemføre de nødvendige ændringer i arbejdsgange og organisation. På hvert sygehus er der en it-styregruppe under
direktionen, som koordinerer en række arbejdsgrupper (se Figur 58).

Strategi og mål
Målene for Københavns Amts EPJ-udvikling samt planerne for at nå disse mål er beskrevet i EPJ-handlingsplanen [Københavns
Amt 2003]. Det primære fokus er på funktioner, som understøtter det kliniske arbejde og kliniske beslutninger, herunder
specielt at give adgang til information vedrørende patientbehandling og -pleje, at understøtte en sikker medicinering, at
muliggøre booking og at give forbedret adgang til prøvesvar.
Handlingsplanen beskriver en trinvis implementering, sådan at der på kort sigt kan etableres mindre ambitiøse løsninger med
stor nytteværdi. Der prioriteres forhold til systemernes kliniske værdi og deres effektiviseringspotentiale. Metoden er at
igangsætte pilotprojekter på afgrænsede områder, sikre en optimal klinisk løsning og derefter udbrede systemerne til resten af
amtet.
Ved udviklingen skal der tages højde for at:
•

amtet til enhver tid kan opfylde landsdækkende mål samt standarder som GEPJ og indberetning til FLPR

•

de sundhedsfaglige medarbejdere inddrages aktivt, så man får etableret løsninger, der understøtter
hensigtsmæssige arbejdsgange

•

den kommende regionsdannelse

Amtet vurderer aktuelt, at udviklingsarbejdet med den planlagte version af den kliniske it-arbejdsplads/EPJ vil kunne være
afsluttet medio 2006, hvilket betyder, at implementeringen vil kunne være afsluttet i løbet af 2007.
De samlede omkostninger for indførelse af den kliniske it-arbejdsplads/EPJ på sygehusene og de psykiatriske centre blev i juni
2003 beregnet til 345 mio. kr. [Københavns Amt 2004]. Efter den fulde implementering er driftsudgifterne estimeret til 55 mio.
kr. Disse udgifter skal afholdes inden for sygehusenes og de psykiatriske centres normale budgetrammer.
Inden for rammebudgettet bliver midlerne frigivet, efterhånden som modulerne anskaffes og udrulles. Til den første fase af
projektet er der i 2003 bevilget ca. 76 mio. kr. I september 2004 er der givet en anlægsbevilling på 85 mio. kr. bl.a. til klinisk
procesmodul og medicinmodul. Budgetrammen indeholder yderligere ca. 184 mio. kr. frem til 2007, og den totale
budgetramme for EPJ-projektet udgør således 345 mio. kr.

Aktuelle projekter og projektstatus
Den oprindelige handlingsplan beskrev udviklingen i tre faser.
Imidlertid er der sket en omprioritering i forhold til den oprindelige tidsplan, idet de to hovedprojekter, klinisk procesmodul og
medicinmodul, er blevet fremskyndet. Dette er gjort, fordi det har vist sig fordelagtigt at gennemføre projekterne i samarbejde
med de kommende regionspartnere specielt med Hovedstadens Sygehusfællesskab.
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Ud over fremskyndelsen af de to projekter har etableringen af projektet vist sig mere tidskrævende og problematisk end
forventet, bl.a. har det været vanskeligt at frigøre de rigtige kliniske delprojektledere og projektdeltagere. Der er derfor blevet
udarbejdet en revideret handlingsplan, som tager højde for de ændrede forudsætninger.
De to aktuelle hovedprojekter er således klinisk procesmodul og medicinmodul, som beskrives nedenfor.
•

Klinisk procesmodul
Modulet skal anvendes til tværfaglig dokumentation af patientbehandling og -pleje. Erfaringer fra Københavns Amts
BRUG-GEPKA-projektet, som bl.a. fokuserer på funktioner til planlægning og styring af standardpatientforløb, bliver
inddraget. Modulet skal opfylde GEPJ.
Københavns Amt har sammen med Hovedstadens Sygehusfællesskab indgået en rammekontrakt om levering af et
klinisk procesmodul med et konsortium bestående af Mærsk IT (ACURE) og WM-data. Kontrakten kan fra 1. januar
2007 udvides til også at omfatte Frederiksborg Amt. Implementeringen af det kliniske procesmodul forventes
påbegyndt i slutningen af 2006 og afsluttet ved udgangen af 2007.

•

Medicinmodul
Medicinmodulet skal understøtte både ordination og administration af medicin. Modulet forventes at reducere
antallet af medicineringsfejl, samt at give bedre muligheder for at styre medicinforbruget i amtet. Man forventer
desuden at benytte data fra medicinmodulet til kvalitetssikring.
Medicinmodulet leveres af Mærsk IT (ACURE), som også har leveret medicinmodulet til H:S. Det fælles system vil
lette udveksling af data på patienter, som flytter mellem Københavns Amt og H:S. Implementeringen af
medicinmodulet igangsættes omkring årsskiftet 2005/2006 og afsluttes i løbet af 2006.

Planer
Der planlægges aktiviteter inden for tre hovedområder, som gensidigt understøtter strategien:
1. it-understøttelse af den kliniske proces
2. it-basisopgaver
3. organisatoriske indsatsområder

It-understøttelse af den kliniske proces
Udviklingen retter sig mod it-understøttelse af det kliniske personales arbejde. Det drejer sig om de nedenstående projekter,
idet de to første har den højeste prioritering.
•

samlet overblik over kliniske data, herunder undersøgelsessvar, røntgenbeskrivelser, adgang til billedlagre,
patienthistorik
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•

rekvisition, booking og planlægning af patientforløb

•

beslutningsstøtte

•

integrationer mellem systemer samt integration til medicoteknisk udstyr

•

kommunikation mellem sygehuse, herunder telemedicin

•

kommunikation med primærsektoren

•

kommunikation med borgere/patienter

EPJ-Observatoriet

It-basisopgaver
Disse opgaver omfatter etablering af det nødvendige fundament for den kliniske it-arbejdsplads. Det drejer sig bl.a. om
følgende projekter, idet de tre første har den højeste prioritering:
•

it-arkitektur, fælles sikkerhedsløsning og infrastruktur

•

integrationsværktøj og integrationsplatform

•

adgang til patient-, personale-, organisations- og klassifikationsdata

•

klinisk portal

Københavns Amt betragter applikationslaget, der skal understøtte både medicinmodulet og det kliniske procesmodul, som det
primære integrationsværktøj for EPJ. Der er i tilslutning hertil behov for at etablere en underliggende database suppleret med
integration til fødesystemer. Københavns Amt forventer således ikke at vælge den samme databærende integrationsplatform,
som H:S benytter3, men den valgte løsning understøtter implementeringen af det kliniske procesmodul, som anskaffes
sammen med H:S.

Organisatoriske indsatsområder
Disse indsatsområder omfatter bl.a. omlægning af arbejdsgange og ændringer i organisationen, som er en forudsætning for at
kunne indhente gevinsterne ved de implementerede it-løsninger. Det drejer sig bl.a. om følgende projekter:
•

arbejdsgangsanalyser og analyse og beskrivelse af patientforløb

•

standardisering af begreber og termer

•

akkreditering

•

uddannelse og forskning

EPJ-karakteristika for Københavns Amt
100%
90%
80%
70%
60%
50%

Sengedækning

40%
30%
20%
10%
0%
Pr. 1/1 2003

Pr. 1/1 2004

Forventet pr.
1/1 2005

Forventet pr.
1/1 2006

Figur 59 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005 og 2006 for Københavns Amt
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Figur 60 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004 for Københavns Amt
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Figur 61 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2005 og 2006 for Københavns Amt

8.6. Nordjyllands Amt
EPJ-organisation
IT-Sundhed er Nordjyllands Amts enhed, der er ansvarlig for it-systemer i hele amtets sundhedsinstitutioner, herunder EPJprojekter. Enheden ledes af Frank Pedersen, som er hovedansvarlig for EPJ-implementeringen i amtet. Der er ikke opbygget en
særlig EPJ-organisation i amtet. Psykiatriområdet fungerer som en selvstændig funktion, men der er et tæt samarbejde mellem
IT-Sundhed og psykiatriens it-enhed, der står for den daglige drift af psykiatriens systemer.
IT-Sundhed har i alt 47 medarbejdere og servicerer i alt ca. 5.000 brugere, og psykiatriens it-enhed har 3 medarbejdere.

Strategi og mål
Nordjyllands Amt er ikke et udviklingsamt, men satser på at købe færdige løsninger. Man opfatter implementeringen af EPJ
som et organisatorisk projekt. Strategien for implementering af EPJ har været en tre-trins raket:

114

EPJ-Observatoriet

1. standardisere sygehusene på det tekniske plan – ensartede netværksstrukturer, ensartet log-in for brugerne etc.
2. skaffe erfaringer med EPJ via et 1.-generationssystem
3. udbud af medicinmodul og notatmodul

Aktuelle projekter og projektstatus
For at skaffe erfaringer med EPJ som et organisatorisk projekt anskaffedes efter et udbud et IBM-system, som i første omgang
blev testet på to afdelinger. Efter at Nordjyllands Amt blev udpeget som digitalt fyrtårn, blev IBM-systemet udvidet til flere
afdelinger, og der gennemførtes desuden en effektvurdering.
Efterfølgende er der anskaffet et medicinmodul, som implementeres på hele Aalborg Sygehus i løbet af 2004. Leverandør er
”Theriak”.
Endvidere er der, som en udløber af Det Digitale Fyrtårn, indkøbt et billedmodul fra ”Medical Insight”. Systemet forventes
færdig udrullet inden medio 2005 i hele amtet. I første omgang kun på røntgenafdelinger. Kliniske afdelinger kommer i en
senere omgang, når erfaringer er opnået.

Planer
Nordjyllands Amtsråd godkendte den 8. juni 2004 finansieringen af sidstedelen af den tredje fase i EPJ-strategien, og man er
gået i gang med kravspecificeringen af et notatmodul. Der skal gennemføres de fornødne udbud, og der skal ske en
implementering af de enkelte moduler. Det forventes, at hovedparten af modulerne vil være i drift inden udgangen af 2005,
og den færdige integrerede løsning vil være på plads i løbet af 2006.

EPJ-karakteristika for Nordjyllands Amt
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Figur 62 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005 og 2006 for Nordjyllands Amt

Statusrapport 2004

115

1,8%
1,6%
1,4%
1,2%
1,0%

% it af budget/samlet
sygehusbudget

0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
2002

2003

2004

Figur 63 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004 for Nordjyllands Amt
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Figur 64 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2005, 2006 og 2007 for Nordjyllands Amt

8.7. Ribe Amt
EPJ-organisation
Ribe Amt har et somatisk og et psykiatrisk sygehus fordelt på 5 fysiske adresser og er landets mindste amt. Amtet varetager
selv hovedparten af al it-drift. På alle sygehuse er der etableret lokale EPJ-styregrupper, idet udviklingen indtil for få år siden
var karakteriseret ved decentrale gennemførte udviklingsprojekter.
Der har siden 2003 eksisteret en fælles amtslig EPJ-styregruppe. Det afspejler, at amtet søger en fælles løsningsmodel, som
ventes udbredt til såvel psykiatrien som somatikken i amtet.
Ribes aktuelle EPJ-projektorganisation under denne fællesamtslige styregruppe er vist på Figur 65. Der fokuseres på at
håndtere udviklingsprojekter, og man har en model til at sikre høj grad af feedback fra udviklingsgrupperne. Projektorganisationen er knyttet til de kliniske miljøer og forsøger at håndtere et udviklingsforløb, der giver de bedst mulige forhold
for at inkorporere testerfaringer så tidligt som muligt. Projektorganisationen benytter sig af pilotafdelinger til test og
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erfaringsopsamling og har en stram procedure for kvalitetskontrol af software-leverancer. Projekterne er amtsligt forankret og
tæt knyttet til sygehusledelserne og gør brug af frikøb af sundhedsfagligt personale.
Den daglige drift og vedligehold af de installerede EPJ-systemer varetages af den permanente it-organisation.

Amtslig EPJ-styregruppe

EPJ-styregruppe
Psykiatri

Projektchef

EPJ styregruppe
Sydvestjysk sgh.

Projektledere

Projektledere

Projektledere

GEPKA

Laboratorie
integration

PAS
integration

NoRA

Indberetning
af tvang

E-booking

Kommuneprojekt

GEPJ
prototype
Harmoni

Figur 65 - EPJ-projektorganisatione i Ribe Amt

Strategi og mål
Den overordnede servicestrategi for sundhedsområdet i Ribe Amt har bl.a. som mål at styrke anvendelsen af it som middel til
kvalitetssikring, effektivisering og forbedret kommunikation. Derfor er Ribe Amt i gang med at etablere en fælles strategi for
EPJ, der skal sikre, at de enkelte afdelingers behov samt behovet for samspil med øvrige afdelinger/sygehuse (også uden for
amtet) tilgodeses. Mål for udvikling og udbredelse af EPJ har ændret sig som følge af regeringsaftaler og Amtsrådsforeningens
EPJ-strategi. Disse ændringer har der også måttet tages højde for. Der er sket en løbende justering af tidsplaner og ressourcer
gennem projektet.
Ribe Amt forventer, at indføringen af it-løsninger vil medføre nye og ikke nødvendigvis fuldt ud forudsigelige organisatoriske
forandringer. Strategien er at lade den organisatoriske udvikling og it-udviklingen forløbe i tæt sammenspil. Ribe Amt lægger
derfor vægt på en iterativ systemudviklingsproces og høj grad af feedback fra organisationerne. Amtet har valgt at lade al
software-udvikling foretage af eksterne leverandører og åbner mulighed for, at flere leverandører kan levere moduler til en
samlet EPJ-løsning.
Endelig ønsker Ribe Amt at indgå i strategisk samarbejde med andre sygehusejere og at bidrage positivt til den landsdækkende udvikling af sundheds-it.

Aktuelle projekter og projektstatus
Ribe Amt, der startede pilotprojekter i 1999, har indtil nu anskaffet og udviklet et antal EPJ-produkter. På Figur 66 er
sammenhængen mellem produkterne illustreret. Her vises vandret (blå) 3 selvstændige basissystemer, lodret vises de 7
eksisterende eller planlagte moduler (grå), og deres placering på figuren viser hvilke basissystemer, de er integreret i.
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Figur 66 - basissystemer og moduler

”Harmoni–basissystemet” udgør med tilhørende medicinmodul, sygeplejefagligt notatmodul og et laboratoriemodul, et 1.generationssystem. NoRA-systemet indeholder samme medicinmodul og laboratoriesvarmodul, men indeholder et nyt
tværfagligt notatmodul. Modulet bygger på samme principper som GEPJ, men er ikke helt kompatibelt hermed. Notatmodulet i
det nyeste basissystem bygges i samarbejde med Ringkjøbing Amt og er en videreudvikling af de prototyper, de to amter afprøvede ved deltagelsen i GEPKA-projektet. Modulet forventes derfor at blive helt kompatibelt med GEPJ.
Ribe Amts udgangspunkt er som nævnt et 1.-generationssystem, der bygger på basissystemet ”Harmoni”, hvortil der er
udviklet et medicinmodul, et sygeplejenotatmodul (kardex) og et laboratoriemodul. Der er tale om et konfigurerbart system,
hvor den version, der er implementeret på psykiatrisk sygehus, har inkluderet VIPS-modellen. NoRA-basisinstallationen, der er
den næste i rækken, er en migrering mod et 2.-generationssystem, der i første omgang ikke er fuldt GEPJ-kompatibelt, men
hvor næste udgave, der udvikles sammen med Ringkjøbing Amt, er et fuldt GEPJ-kompatibelt 2.-generationssystem fælles for
psykiatrien og somatikken.
Udviklingen af det sundhedsfaglige indhold og den sundhedsfaglige funktionalitet, der er foregået i medicin- og notatmodulerne, er ”båret med” fra anvendelse i ”Harmoni” over NoRA til nyeste generation. For medicinmodulets vedkommende
er der tale om en evolutionær udvikling og tilretning hen over tid, mens notatmodulet har ændret sig mere radikalt, og her er
tale om nye notatmoduler. Der er dog stadig forsøgt overført så megen erfaring som muligt fra en generation til den næste.
Ribe Amts kommende EPJ kan karakteriseres som:
•

modulbaseret (komponentmodel)

•

flerlags-arkitektur, der eksempelvis adskiller data, forretningslogik og præsentation

•

GEPJ-kompatibel

Planer
Ribe Amt gennemfører inden udgangen af 2004 implementering af Harmoni- og NoRA-basissystemer, som sikrer en
sengedækning på 75%. Der planlægges endvidere med en implementering af disse systemer i 2005 samt med en
implementering af nyeste basissystem, som tilsammen vil dække alle amtets sygehussenge inden udgangen af 2005.
Sideløbende hermed er amtets EPJ-projektorganisation i færd med at gennemføre de nødvendige udviklingstiltag for at kunne
migrere Hamoni- og NoRA-basissystemerne til nyeste version, der opfylder kravene om at være GEPJ-kompatibel. Hvornår
denne migrering er tilendebragt afhænger bl.a. af modenhedsgraden og udviklingen af GEPJ og af de løsninger, der baserer sig
herpå.
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Figur 67 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005 og 2006 for Ribe Amt
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Figur 68 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004 for Ribe Amt
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Figur 69 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2005, 2006 og 2007 for Ribe Amt
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8.8. Ringkjøbing Amt
EPJ-organisation
Ringkjøbing Amt har etableret særskilte organisationer for henholdsvis psykiatrien og somatikken. For det somatiske område er
der etableret en EPJ-styregruppe, som har det overordnede ansvar for amtets EPJ-projekt kaldet ElektRA, og som koordinerer
aktiviteterne i EPJ-forum. Styregruppen har udarbejdet en EPJ-håndbog med råd og vejledning til de underliggende grupper.

Projektansvarlige
Styregruppe

Projektledelse

EPJ Forum
Centerteams/
reviewgruppe

Notatudviklingsgruppe

Medicinmodulgruppen

Uddannelse &
Organisation

Integrationsgruppe

Driftsgruppen

Figur 70 - EPJ-organisation i Ringkjøbing Amt

Strategi og mål
Ringkjøbing Amt har en samlet it-strategi, der adresserer de somatiske områder i amtet. Amtets overordnede EPJ-målsætning
er at indføre EPJ i perioden efteråret 2004 til udgangen af 2005. Projektet skal bidrage til at forbedre det gode patientforløb på
lige fod med andre nationale projekter som f.eks. patientsikkerhed og NIP. Der er desuden ledelsesmæssigt fokus på at lave
ensartede instrukser og standardplaner for alle centrene i amtet. Visionen er, at dokumentationen bliver ensrettet, så den kan
anvendes som udgangspunkt for akkreditering.

Aktuelle projekter og projektstatus
I praksis er man i gang med at implementere et notatmodul, der er baseret på GEPJ, mens medicinmodulet afventer, at der
findes et modent produkt på markedet. Notatmodulet kører uden om integrationsplatformen EPJ-I på grund af dårlig
performance.

Planer
Der er udarbejdet en implementeringsplan, som udruller notatmodulet i:
Efteråret 2004:

Kvinde-Barn Centret

Foråret 2005:

Ortopædkirurgisk
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Psykiatrien
Medicinsk Center
Efteråret 2005:

Kirurgisk Center
Øvrige amtsafdelinger

Der er pt. ca. 200 brugere, der anvender 100 arbejdsstationer.
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Figur 71 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005 og 2006 for Ringkjøbing Amt
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Figur 72 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004 for Ringkjøbing Amt
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Figur 73 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2005, 2006 og 2007 for Ringkjøbing Amt

8.9. Roskilde Amt
EPJ-organisation
Roskilde Amt har, med oprettelsen af EPJ-enheden januar 2002, haft en central enhed til at håndtere Roskilde Amts EPJudvikling. EPJ-enheden består af en EPJ-projektchef og en stab på fire faglige fuldtidsmedarbejdere. Hertil kommer en række
projektansatte medarbejdere, der typisk er frikøbt fra kliniske funktioner. Som centrale medspillere i EPJ-udviklingen deltager
sygehusenes it-afdelinger og nøglepersoner fra de kliniske afdelinger. I forhold til enkelte moduler deltager de kliniske
serviceafdelinger også i EPJ-arbejdet, f.eks. har Sygehusapoteket spillet en helt central rolle i udvikling, idriftsættelse og videre
drift af medicinmodulet.

Amtsråd
Sundhedsudvalg

Social og Psykiatri udvalg

Sundhedsforvaltningen

Social og Psykiatri forvaltningen

EPJ
enheden
RAS
Somatik

Sygehus
apotek

RAS Fjorden
Psykiatri

It-afdeling
Support & teknik
Kliniske
afdelinger

It-afdeling
Support & teknik
Kliniske
afdelinger

Figur 74 - EPJ-organisationen i Roskilde Amt
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Strategi og mål
I 2001 og 2002 gennemførtes dels en praktisk aftestning af EPJ-anvendelsen baseret på et ældre eksisterende EPJ-system, og
dels et strategisk afklaringsarbejde omkring de nærmere mål og midler for en bred indførelse af EPJ på sygehusene. Dette førte
i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2003 til beslutningen om, “at der på EPJ-området gennemføres et strategiskifte, og at
der aktuelt indledes udvikling af et nyt elektronisk medicinmodul - Opus Medicinering - m.h.p. implementering på sygehusene
i 2003" - jvf. sagsfremstilling og baggrundsnotater for Sundhedsudvalgets møde d. 10. juni 2002.
Sideløbende med denne beslutning besluttedes det i 2003 også for det psykiatriske område at indføre samme EPJ-løsning på
Roskilde Amtssygehus Fjorden som på Roskilde Amts Sygehus.
Roskilde Amts målsætning er at overholde de nationale krav om udvikling af EPJ-løsninger inden 2006 for områderne
medicinhåndtering og notatføring, hvilket man mener vil lykkes.

Aktuelle projekter og projektstatus
Roskilde Amt har i perioden januar 2002 til oktober 2003 i samarbejde med CSC Scandihealth A/S udviklet OPUS Medicin, som
er et GEPJ-kompatibelt, webbaseret medicineringsmodul, der dækker dokumentation af hele medicineringsprocessen. Modulet
er sat i drift på alle kliniske afdelinger i Roskilde Amt inklusiv psykiatrien fra oktober 2003 til februar 2004.
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 opnås på medicinområdet ved at indføre tre store ændringer ift. den daglige medicineringspraksis:
•

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

Et implementeringsteam bestående af klinikere og EPJ-enheden har udarbejdet beskrivelse af såvel aktuelle som optimale
arbejdsgange, identificeret kritiske områder og udarbejdet handlingsplaner for implementeringen lokalt i afdelingerne.
Implementeringsteamet har haft ”Politik for medicinering i Roskilde Amts sygehuse” og ”overordnede procedurer for
medicinering i Roskilde Amt” som referenceramme. Implementeringsteamet har desuden stået for den praktiske idriftsættelse
på afdelingerne og har ydet den væsentligste support i relation til anvendelse af systemet.
Implementeringsarbejdet har været opdelt i 21 delprojekter, hvor de fleste har været ledet af EPJ-enheden, dog har væsentlige
delprojekter været ledet af 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
f.eks. installation af trådløst netværk, der blev udført og ledet af IBM.
Projektet har været kendetegnet ved en stram tidsplan, et fornuftigt økonomisk grundlag og engagerede ledelser samt de
kliniske personaler. Projektet holdt stort set tidsplanen og de økonomiske estimater, men det står 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. Efter 1 års
drift er der opstået mange forslag til funktionalitetsforbedringer, som nu prioriteres i et klinisk forum. Den største anke fra det
kliniske personale er for lange svartider på flere af de komplekse funktioner. Den næste version, hvor centrale funktioner er
performance-optimeret, forventes idriftsat januar 2004.
Systemet bruges på alle kliniske afdelinger, men der er områder, hvor systemet ikke er taget 100% i anvendelse. Det drejer sig
om:
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•

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
hovedsageligt kontrolleres af egen læge og kun kommer til årlige kontroller

Det vil komme for vidt i nærværende beskrivelse at gennemgå et så stort projekt i detaljer, der henvises til EPJ-enhedens
hjemmeside www.epjenheden.dk eller www.ra.dk/epj. EPJ-enheden er i gang med en stor brugerundersøgelse/evaluering af
projektet, som fremlægges på EPJ-Observatoriets årsmøde. I det følgende oplistes en række nøgletal for projektet til brug ved
sammenligning med andre sygehuse/amter.

Facts om projektet:
Organisering og forberedelse vha. 21 delprojekter
•

20 årsværk til impl. organisation (frikøb)

•

analyse og specifikation ¾ år

•

udvikling, forberedelse, uddannelse 1¼ år

•

over 2.000 brugere

Investeringsramme ca. 40 mill. kroner
•

sundhedsudvalget ca. 75%

•

social- og psykiatriudvalget ca. 15 %

•

sygehusene ca. 10 %

Hardware
•

600 nye PC’er – ialt 1165

•

200 nye bærbare

Netværk
•

trådløst - 222 antal trådløse accespunkter

•

trådet - 100 nye drops

Anden infrastruktur
•

60 medicinvogne

•

61 stuegangsvogne

•

7 specialvogne

•

30 ombyggede medicinrum

Produktion fordelt på 18 afdelinger og 27 ambulatorier
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•

48.000 indlæggelser/år

•

300.000 amb. besøg/år
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EPJ-strategien i Roskilde Amt – vejen mod GEPJ
I Roskilde Amt angribes den meget store organisatoriske udfordring, at indføre GEPJ som grundlæggende model for klinisk
dokumentation, i en række trin. Disse trin anvendes til at modne organisationen og afvente, at der findes GEPJ-kompatible
produkter, der kan bruges i klinisk praksis.

Trin 1 – tilgængelighed og tryghed
I trin 1 flyttes hovedparten af dokumentationen fra papir til et elektronisk medie med næsten bevaret struktur og fagopdeling.
Hovedformålet er at skabe tilgængelighed af journaloplysninger og tryghed ved at bruge elektroniske journaloplysninger i
hverdagen. Som en del af trin 1 etableres elektronisk adgang til andre kliniske oplysninger f.eks. laboratoriedata og EKG.
Desuden undersøges nytteværdien af digital diktering og indscanning for dermed at øge tilgængeligheden. Periode 2004-2006.

Trin 2 – fællesskab og deling
I trin 2 øges graden af struktur trinvist hen imod GEPJ, og klinikernes begrebsopfattelse bearbejdes løbende, således at flere og
flere notattyper kan blive fælles. Samtidigt hermed får klinikerne i stigende omfang mulighed for selv at registrere data, f.eks.
at klinikeren selv kan oprette et notat uden hjælp fra en sekretær. Periode 2005-2007.

Trin 3 – fuld integration og struktur
I trin 3 erstattes notatføringsfunktionen af et GEPJ-kompatibelt modul, hvilket tidsmæssigt formentlig vil passe til indførelse af
en helt ny systemarkitektur med en fælles integrationsplatform. På dette tidspunkt er produkterne forhåbentligt modnet og
internationalt forankrede, således at investeringsrisikoen er mindsket i forhold til situationen i dag. Periode 2006-2009.
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Figur 75 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den
forventede dækning i 2005 for Roskilde Amt
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Figur 76 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004
for Roskilde Amt (tallet for 2002 er ikke opgivet)
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Figur 77 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2005, 2006 og 2007 for Roskilde Amt

8.10. Storstrøms Amt
EPJ-organisation
Center for IT er ansvarlig for indførelsen af digital forvaltning i Storstrøms Amt – herunder implementeringen af elektronisk
patientjournal i sygehusvæsen og psykiatri. Center for IT blev etableret i begyndelsen af 2004 ved en fusion mellem Center for
Sundhedsinformatik og Ledelsesinformation samt IT-afdelingen i Storstrøms Amt. Ud over er række EPJ-relaterede projekter
varetager de ca. 80 medarbejdere projekter vedrørende ledelsesinformation og elektroniske undersøgelsesvejledninger, samt
opgaver inden for it-drift, support og tværgående it-serviceopgaver.
Implementeringen af medicinmodulet er aktuelt det mest centrale EPJ-projekt. I dette projektet står Center for IT for at
koordinere og lede projektet. Ledelserne for de funktionsbærende enheder og centerledelser har ansvar for, at medicinmodulet
bliver implementeret i afdelingerne. De skal også sikre nødvendige ændringer i arbejdsgange og procedurer omkring
medicinordinationen. Projektarbejdet bliver desuden varetaget af områdeansvarlige for specialerne og afsnitsansvarlige på
afdelinger og sengeafsnit.
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Figur 78 - organisationsdiagram for Center for IT

Strategi og mål
EPJ-strategien i Storstrøms Amt baseres på, at EPJ indføres gennem mindre, trinvise aktiviteter og overgangsløsninger. Den
samlede kliniske it-arbejdsplads skal udgøres af en række moduler, og man har valgt at starte med medicinmodulet.
Implementeringserfaringerne fra medicinmodulet forventes at kunne bruges i de kommende EPJ-projekter i amtet.
Storstrøms Amt har beskrevet EPJ-projekterne i en handlingsplan, herunder en række EPJ-forberedende projekter [Storstrøms
Amt 2004a]. I handlingsplanen understreges ambitionen om at leve op til de nationale målsætninger inden for de aftalte
tidsrammer. Dette omfatter bl.a. de nationale krav baseret på GEPJ, forløbsbaseret patientregistrering og indberetning til
Sundhedsstyrelsens kommende FLPR (Forløbsbaseret Lands Patient Register). Samtidigt bemærkes, at amtets ”tilgængelige
ressourcer i form af økonomi, antal medarbejdere og teknologiske kompetencer til at løfte opgaven er af en størrelse, der
kræver en pragmatisk tilgang til opgaven” [Storstrøms Amt 2004b].

Aktuelle projekter og projektstatus

Medicinmodul
Formålet med at indføre medicinmodulet i Storstrømmens Sygehus og i psykiatrien er at understøtte den kliniske proces og
medicineringsprocessen for at opnå øget kvalitet, sikkerhed og effektivitet i patientbehandlingen. For at opnå dette kræves der
dels etablering af en fælles medicineringspolitik og fælles medicineringsprocedurer, dels indførelse af et elektronisk
medicinmodul, der kan understøtte hele medicineringsprocessen i det samlede patientforløb. Storstrøms Amt skrev i juli 2004
kontrakt med CSC Scandihealth om at levere et medicinmodul som første trin i en elektronisk patientjournal (EPJ). Valget af
leverandør er sket gennem det fælles EU-udbud med Frederiksborg, Ribe og Københavns amter, som Amtsrådsforeningen har
koordineret.
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Medicinmodulet bliver taget i brug første gang i psykiatrien i oktober måned. Tidsplanen er i øvrigt [Storstrøms Amt 2004c]:
•

september-oktober 2004: uddannelse af område- og afsnitsansvarlige i specialerne

•

oktober-november 2004:

ibrugtagning i psykiatrien

•

nov. 2004-marts 2005:

ibrugtagning i Storstrømmens Sygehus begyndende i Fakse og Nakskov

•

maj 2005:

medicinmodulet i drift i Storstrømmens Sygehus

Notatmodul i Det grønne System
Storstrøms Amt har valgt at benytte notatmodulet i Det grønne System (GS) til at skrive de kliniske notater og epikriser mv.
Løsningen følger således ikke, i denne omgang, kravene i GEPJ. Mange forskellige faggrupper benytter notatmodulet, og de
kliniske informationer bliver således tilgængelige på de forskellige lokaliteter i Storstrømmens Sygehus. Dermed kan man få et
overblik over forløbet, når patienter flytter mellem sygehusafdelingerne. Det elektroniske journalnotat er blevet taget i brug fra
1. april 2004.

Samordning af det patientadministrative system
For at forberede EPJ-implementeringen har der været behov for at harmonisere data på tværs i amtet. Et af projekterne har
omfattet en række tilpasninger i Det grønne System (GS) for at koble de fem systemer sammen til ét. Alle de hidtidige
informationer i de fem systemer er blevet flyttet om og ryddet op. Vigtige elementer i projektet har været etablering af ét
sygehusnummer i Storstrømmens Sygehus samt en ensretning af den administrative registreringspraksis.
Der har været set på henvisninger, patientkontakter, ventelister og brevstandarder:
•

ca. 14.000 henvisninger af patienter til undersøgelse og behandling er omflyttet

•

ca. 39.000 ambulante eller indlagte patientkontakter er omflyttet

•

ca. 43.000 bookinger af patienter, som skal ind til undersøgelse eller behandling, er omflyttet

Planer
Der foreligger planer for at udvide funktionaliteten i de ovenfor nævnte moduler samt projekter for etablering af nye systemer.
•

Medicinmodulet er designet således, at der vil kunne åbnes for adgang fra primærsektoren og for kommunikation
med den offentlige sundhedsportal. Det giver mulighed for, at medicinudgifter kan spares ved en bedre koordineret
medicinering på tværs af sektorgrænser.

•

Funktionaliteten i GS-notatmodul udvides, således at man via en webportal kan få adgang til notaterne. Der bliver
mulighed for, at notaterne kan søges ud pr. faggruppe.

•

På lidt længere sigt skal gennem en integrationsportal og "single sign-on" gives adgang til data fra en række
fødesystemer, bl.a. laboratoriet, billedarkiver (PACS) og røntgen-informationssystemer (RIS).

•

Integrationsportalen vil formentligt skulle benytte en form for integrationsplatform. Der er imidlertid ikke taget
stilling til en løsningsmodel endnu, idet man skal afdække samarbejdsmuligheder med Roskilde og Vestsjællands
amter.
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Figur 79 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005 og 2006 for Storstrøms Amt
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Figur 80 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget
for 2002-2004 for Storstrøms Amt (tallet for 2004 er ikke opgivet)
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Figur 81 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2005, 2006 og 2007 for Storstrøms Amt
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8.11. Sønderjyllands Amt
EPJ-organisation
Sønderjyllands Amt har nedsat en styregruppe, som er overordnet ansvarlig for indkøb og implementering af EPJ på
sygehusene i amtet. Dette gælder dog ikke for det psykiatriske område, som har etableret sin egen organisation. De daglige
funktioner varetages af et EPJ-sekretariat, som har 5 fuldtidsansatte.

Styregruppe

EPJ-sekretariat

Sygehusorganisation
Indeholdende en superbrugerorganisation

Figur 82 - den overordnede EPJ-organisation i Sønderjyllands Amt

EPJ-organisationen er (september 2004) under udbygning, idet man planlægger at etablere en EPJ-koordinator og superbrugere
på alle sygehusene i amtet. På Figur 82 er vist den overordnede EPJ-organisation for Sønderjyllands Amt.

Strategi og mål
Amtsrådet godkendte i marts 2003 en bevilling for etablering af EPJ i somatikken. Det overordnede mål er at leve op til
regeringsaftalen om at indføre EPJ på alle sygehusene inden udgangen af 2005.
Sønderjyllands Amt har besluttet ikke at deltage i udviklingsprojekter og køber dermed kun systemer, som er klar til at blive
installeret og sat i drift.
Sønderjyllands Amt har pr. 1. juli 2004 etableret en hjemmeside [Sønderjyllands Amt 2004], hvor man kan finde information
om EPJ-projektet.

Aktuelle projekter og projektstatus
Sønderjyllands Amt har skrevet kontrakt med IBM om levering af et EPJ-system til sygehusene i amtet. IBM er hovedleverandør, men leverer ikke selv nogle systemer. De enkelte systemer, som er indkøbt, leveres via IBM af:
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•

integrationsplatform (Systematic)

•

rekvisition og svarmodul (Systematic)
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•

medicinmodul (Systematic)

•

notat/klinisk procesmodul (WM-data)

•

integration til GS Open

Kontrakten med IBM blev indgået efter et udbud baseret på en kravspecifikation udarbejdet af 3 bredt sammensatte grupper af
brugere fra det kirurgiske og det medicinske område samt de kliniske serviceområder.
Som det fremgår af ovenstående, er EPJ-systemerne baseret på den samme løsning, som man har udviklet i Århus Amt, hvilket
falder godt i tråd med amtets beslutning om ikke at deltage i udviklingsprojekter.
IBM skal desuden stå for den overordnede uddannelse af personalet.

Figur 83 - illustration af hvordan EPJ kan opbygges i Sønderjyllands Amt

I Figur 83 er vist en illustration af, hvordan en fuldt udbygget EPJ kan opbygges i Sønderjyllands Amt.

Planer
EPJ-systemet er installeret i et undervisningsmiljø, og der arbejdes med et modelleringsværktøj for at tilpasse EPJ-systemet til
anvendelsen i Sønderjyllands Amt.
Planen er at sætte EPJ-systemet i pilotdrift på Sønderborg Sygehus, medicinsk afdeling. Denne afdeling har ca. 200 brugere og
har en kompleksitet, så de fleste områder skulle være gennemgået, før systemet implementeres i resten af amtet.
Pilotinstallationen var oprindeligt planlagt til at starte efter sommerferien 2004, men integrationen til GS Open har vist sig at
være en større opgave end forventet, og pilotafprøvningen er derfor ca. 6 måneder forsinket.

Statusrapport 2004

131

EPJ-karakteristika for Sønderjyllands Amt
100%
90%
80%
70%
60%
50%

Sengedækning

40%
30%
20%
10%
0%
Pr. 1/1
2003

Pr. 1/1
2004

Forventet
pr. 1/1
2005

Forventet
pr. 1/1
2006

Forventet
pr. 1/1
2007

Figur 84 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005, 2006 og 2007 for Sønderjyllands Amt
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Figur 85 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004
for Sønderjyllands Amt (tallet for 2003 er ikke opgivet)
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Figur 86 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2005, 2006 og 2007 for Sønderjyllands Amt

8.12. Vejle Amt
EPJ-organisation
Vejle Amt er et pioneramt på EPJ-området. Allerede i 1997 forelå en EPJ-strategi, som siden hen i store træk er blevet fulgt.
Amtets grundfilosofi har været og er fortsat, at EPJ-implementering skal støttes af amtets centralforvaltning men primært skal
håndteres af amtets individuelle sygehuse. Dette afspejles i amtets EPJ-organisation. For hvert EPJ-implementeringsprojekt
oprettes en styregruppe med repræsentanter fra det givne sygehus samt fra centralforvaltningen [Vejle Amt 2002]. Med tiden
har kravene til koordination på tværs af sundheds-it-projekter med relevans for EPJ været konstant øget, og i 2003 udbyggede
man denne ved etableringen af en ”styregruppe på sundhedsdataområdet” [Vejle Amt 2004]. Formålet med denne gruppe er
at:
•

sikre kvalitet og økonomi ved indkøb af nye sundheds-it-systemer

•

sikre fokus på og vurdering af konsekvenser i forhold til bestående sundheds-it-systemer

•

sikre tilgængelighed af data og integration mellem sundheds-it-systemerne

•

sikre en overordnet korrekt registreringspraksis og datakvalitet på tværs af sundheds-it-systemerne

•

standardisere og kvalitetssikre journalføring i it-systemerne

Styregruppen får input af en række it-systemrelaterede brugergrupper, som er illustreret i nedenstående Figur 87.
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Figur 87 - systemrelaterede brugergrupper i Vejle Amt

Strategi og mål
De EPJ-strategiske mål er fortsat at få udbredt EPJ på samtlige sygehusafdelinger og ambulatorier i amtet. Således følger man
stadig EPJ-strategien fra 1997 og har særligt fokus på:
•

EPJ og kliniske databaser

•

data registreret én gang, genanvendes mange gange

•

korrekte data

EPJ-strategien i Vejle Amt er baseret på en afdelingsvis implementering af EPJ med standardjournalprodukter, der indeholder
medicinmodul, notatmodul samt integration til laboratoriesystem og røntgeninformationssystem.

Aktuelle projekter og projektstatus
Ud over de primære EPJ-projekter er der ca. 50 forskellige it-systemer/applikationer, som i varierende omfang har behov for
datakommunikation med de primære EPJ-systemer. Det vil være for omfattende at gennemgå disse forhold. I stedet for
fokuseres i beskrivelsen på de eksisterende EPJ-systemer på amtets sygehuse samt væsentlige projekter i relation hertil.
Amtet har 4 sygehuse, der afdelingsvist anvender henholdsvis IBM’s journalsystem (IPJ) og forskellige af CSC Scandihealth’s
journalsystemer (CSC EPJ), se Tabel 12. Samlet er EPJ-sengedækning 70% for hele amtet.

Sygehus

EPJ-system

Friklinikken Brædstrup

CSC EPJ

Fredericia og Kolding sygehuse

CSC EPJ og IPJ

Horsens og Brædstrup sygehuse

CSC EPJ

Vejle og Give sygehuse

IPJ

Tabel 12 - oversigt over Vejle Amts journalsystemer på amtets 4 sygehuse
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Vejle Amt er kommet meget langt med den overordnede EPJ-implementering. I kølvandet heraf er der erfaret en række
problemer, der primært vedrører datakommunikation, systemintegration og ensartet semantik/begrebsanvendelse på tværs af
de forskellige systemer.
Datakommunikation: SUP-projektet indtager en central rolle, idet amtets SUP-server modtager dataudtræk fra de forskellige
EPJ-systemer, som muliggør, at EPJ-data kan læses via en SUP-browser.
Systemintegration: Der er ikke aktuelle planer om anskaffelse af en egentlig integrationsplatform. Derimod etableres ”punkt til
punkt” integration i form af forskellige grænseflader imellem de forskellige systemtyper i takt med, at behov herfor opstår og
prioriteres.
Ensartet semantik/begrebsanvendelse: Dette hænger til dels sammen med de to ovenanførte områder. Hertil kommer, at man
på Vejle og Give sygehuse har igangsat et projekt vedrørende en harmonisering af det sundhedsfaglige indhold i de forskellige
afdelingsspecifikke journalsystemer. Journalerne på tværs af afdelingerne viste sig at være så forskellige, at det f.eks. for
udefrakommende tilsynsførende klinikere var vanskeligt at bruge journalerne effektivt.

Planer
Planerne er at fuldende amtets EPJ-strategi med fuld dækning inden udgangen af 2005. Efterfølgende vil man revurdere
situationen, herunder mulighederne for at indføre GEPJ-kompatible EPJ-systemer.
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Figur 88 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005 og 2006 for Vejle Amt
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Figur 89 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004 for Vejle Amt
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Figur 90 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2005 og 2006 for Vejle Amt
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8.13. Vestsjællands Amt
EPJ-organisation
I 2002 blev der under it-styregruppen i Sygehus Vestsjælland nedsat en EPJ-strategigruppe med henblik på at udarbejde den
første version af en EPJ-strategi for Vestsjællands Amt. Gruppen havde en bred sammensætning med repræsentanter for
amtets sygehuscentre, således at alle fagområder, klinik, diagnostik og it, var repræsenteret. Der var også deltagelse fra
amtets sundhedssekretariat og amtets centrale it-afdeling.
Ansvaret for implementeringen af den udarbejdede EPJ-strategi har it-enheden, der er en funktionsbærende serviceenhed for
informatik i Sygehus Vestsjælland. Arbejdet er organiseret i it-projekter, hvor ”it-projekter” kan sidestilles med en afdeling,
hvor det dog kun er it-chefen, der permanent er fastansat. Alle store, overvejende ”patient-system-projekter”, håndteres i
dette regi. Senest har det været HIS-projektet (nyt patientadministrativt system). It-projekter har hjemsted på Slagelse
Sygehus.
Afhængig af projekternes størrelse og karakter tilknyttes der medarbejdere og eventuelt projektledere. Disse kan dels
rekrutteres fra it-enheden, dels fra de øvrige centres linieorganisation, eksempelvis når der er behov for deltagelse af klinikere
i EPJ-projektet eller eksternt.

Strategi og mål
I februar 2003 blev en amtslig EPJ-strategi: ”Elektronisk patient journal i Sygehus Vestsjælland” vedtaget af amtsrådet. EPJstrategien skal sikre, at Sygehus Vestsjælland opfylder målene i den nationale it-strategi for sundhedsvæsnet. EPJ-strategien er
konkretiseret i en handlingsplan, der dels beskriver fase 1 – frem til 31. december 2005, som sikrer opfyldelsen af regeringens
mål, samt dels berører og skaber grundlaget for fase 2 – det videre perspektiv, der skal føre frem til den komplette
elektroniske patientjournal, og dermed skabe grundlag for at nå den fuldt integrerede kliniske arbejdsplads.
Målet er således et forløb af fase 1, hvorefter Sygehus Vestsjælland:
•

opfylder regeringsaftalens mål om EPJ-status pr. 1. januar 2006

•

har indført et medicinmodul til håndtering af arbejdsgange omkring medicinordination og medicingivning

•

har videreudviklet notatmodulet i OPUS-patientforløb/booking med avanceret og let tilgængelig visning af
patientens journal

•

er i gang med overvejelser om muligheden for at få medtaget den del af den patientorienterede dokumentation,
der endnu ikke foretages elektronisk, især hele plejedokumentationen

•

har skabt grundlag for integration mellem sundhedsvæsenets mange it-systemer efter de fælles standarder, der er
under udvikling for hele sundhedsvæsenet (GEPJ – grundstruktur for elektronisk patientjournal)

EPJ-projektet er omfattende, både for så vidt angår it-teknik, bygningsmæssige forhold og ikke mindste de organisatoriske
forandringer i arbejdsgange og procedurer. Projektet kræver investering i systemer, udstyr, uddannelse og teknik, ligesom der
vil være driftsudgifter på kort og langt sigt. Der vil være gevinster efter indførelse af EPJ – både kvalitative og økonomiske, der
vil udvikles i takt med udbygningen af EPJ-løsningen.
I arbejdet med at udforme EPJ-løsningen har der været et tæt samarbejde med de øvrige amter i 3-amtet, og det er således
sikret, at de tre amter i fællesskab er på vej mod den elektroniske patientjournal. Det betyder, at Sygehus Vestsjælland ikke
har foretaget unødige eller forkerte investeringer, når amterne skal lægges sammen til Region Sjælland.

Aktuelle projekter og projektstatus
EPJ-projektorganisationen har undersøgt det faktuelle grundlag, foretaget foranalyser og beskrevet erfaringer fra egne og
andre lignende projektforløb. Bl.a. OPUS-Patientforløb/Booking-resultatet af dette arbejde findes i amtets EPJ-handlingsplan,
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der er grundlaget for det videre arbejde. Amtet har anvendt Amtsrådsforeningens rammeudbudsmateriale i forbindelse med
udbud på EPJ-system. Amtet har brugt H:S’ kliniske procesanalyse som udgangspunkt i forbindelse med notatmodulet. I det
aktuelle udbud er GEPJ-baseret notatmodul ligesom en integrationsplatform medtaget som option.

Planer
Den overordnede tidsplan for fase 1 og fase 2 fremgår af Tabel 13:

Fase 1

Fase 2

2004

nov

Kontraktindgåelse

2004

okt.-dec.

Implementeringsforberedelser

2005

jan.-dec.

Implementering af medicinfunktionalitet, udviklet notatfunktion
samt integrationsplatform4

2006

jan.

Medicinfunktionalitet mv. i fuld drift

2006

maj

Kontrakt/aftale vedr. GEPJ-notatfunktionalitet5

2006

maj-dec.

Forberedelse af fase 2

2007

jan.-dec.

Implementering af GEPJ-notatfunktionalitet

2008

jan

GEPJ-notat i fuld drift

Tabel 13 - overordnet tidsplan for fase 1 og fase 2 i Vestsjællands Amt
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Figur 91 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005 og 2006 for Vestsjællands Amt

4

Må dog forventes at afhænge af fælles tre-amts-beslutning.

5

Som fodnote ovenfor. Selve implementeringen vil i givet fald først finde sted, efter at regionen er en realitet, hvorfor det må

forventes, at den vil være baseret på en fælles regionsstrategi.
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Figur 92 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004 for Vestsjællands Amt
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Figur 93 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2005 og 2006 for Vestsjællands Amt

8.14. Viborg Amt
EPJ-organisation
På centralt niveau har amtet et it-fagligt udvalg som den organisatoriske top i EPJ-organisationen. Herunder er dels en
permanent del, EPJ-projektgruppe med underliggende høringsudvalg, og dels en projektdel, hvor der for tiden er nedsat en
GEPKA-analysegruppe med tilhørende ad hoc-grupper. Den centrale EPJ-organisation er vist på Figur 94. Den decentrale del af
Viborg Amts EPJ-organisation har på hvert sygehus en driftsorganisation, en implementeringsgruppe og en kontaktperson til
det kliniske personale.
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Figur 94 - den centrale EPJ-organisation i Viborg Amt

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 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.

Strategi og mål
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 90% dækning inden udgangen af 2004 og har, med udviklingsaftalen med WM-data som basis, det
strategiske mål at opnå en 100% dækning i løbet af 1. 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.

Aktuelle projekter og projektstatus
Viborg Amt indgik allerede i 1997 en udviklingsaftale med B-Data om udvikling af EPJ. Denne aftale er videreført af WM-data,
da dette firma overtog B-Data. Udviklingskontrakten er strategisk betinget af, at der er etableret et udviklingsmiljø, hvor bruger
og udvikler har en kontaktflade, der tillader et hurtigt feed-back. Leverandøren er således med i amtets udviklingsgrupper, og
der er et eksempel omkring medicinering, hvor ideer til ny funktionalitet blev besluttet i februar, og disse var implementeret i
juni. Med baggrund i denne udviklingskontrakt er implementeringsprojekterne i amtet, der bygger på WM-datas version 5 og
indeholder regeringsaftalens medicin- og notatmodul, som nævnt oppe på en 90% EPJ-dækning.
Viborg Amts EPJ karakteriseres som en fællesjournal, hvor alle faggrupper – alle lægespecialer, sygeplejerske, fysio- og
ergoterapeuter, røntgenpersonale – skriver i en fælles journal, dog mangler endnu neurologi, EEG og EKG at blive integreret.
EPJ’en karakteriseres også ved en brugergrænseflade, der tillader mange forskellige tilgangsmuligheder inkl. weblæsefunktion.
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Som nævnt er det ikke alle elementer i GEPJ-procesmodellen, der er implementeret, som f.eks: diagnostiske overvejelser, planlægning og udførelse.
Figur 95 viser, hvorledes Viborg Amts EPJ er koblet til en række føde- og servicesystemer via bl.a. PAS-systemet.

Figur 95 - Viborg Amts EPJ-systemsammenkobling

Viborg Amt deltager i det nationale GEPKA-projekt med en analyse af overgangen for WM-data-produktet til at blive GEPJkompatibelt. Projektet forsøger at svare på følgende spørgsmål: Hvilke problemer opstår der, når man skal overgå til en
forløbsbaseret registrering? I øvrigt arbejdes der på en udvidelse med rekvisition-svar-modul, der forsøges at gøres GEPJkompatibelt.
Viborg Amt deltager også i SUP-projektet sammen med Aarhus og Vejle, hvor man har demonstreret levering til og udtræk af
SUP-patientdatabasen.
Endelig har Viborg Amt bidraget til det landsdækkende projekt om forløbsbaseret registrering med et stort datamateriale.

Planer
Som følge af GEPKA-projekt-resultatet har amtet aftale med WM-data om at udvikle et GEPJ-kompatibelt produkt, som
forventes implementeret i sommeren 2006.
Viborg ønsker i størst mulig omfang at medvirke og bidrage til den fortsatte udvikling og afprøvning af GEPJ og anvendelse af
SNOMED-klassifikationen. Desuden skal brugen af standardiserede patientforløb afprøves.
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EPJ-karakteristika for Viborg Amt
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Figur 96 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005 og 2006 for Viborg Amt
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Figur 97 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004
for Viborg Amt (tallet for 2002 er ikke opgivet)
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Figur 98 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ faktuelt for 2004 samt forventede tal
for 2005, 2006 og 2007 for Viborg Amt
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8.15. Århus Amt
EPJ-organisation
EPJ-projektet i Århus Amt startede i 1998, hvor amtet nedsatte en projektgruppe, som skulle beskrive EPJ på baggrund af
amtets it-strategiplan. Man valgte at gå i gang med et udviklingsprojekt, idet man vurderede, at der ikke var eksisterende EPJsystemer på markedet, som fungerede tilfredsstillende.
Allerede fra starten har der i Århus Amt været fokus på at etablere en projektorganisation, som kunne varetage de mange
interesser og funktioner i udviklingsarbejdet og involvering af det kliniske personale.

Direktion

Direktionsgruppe

Projektstyregruppe

GEPKA
styregruppe

DVH
stab

EPJ-fælles
gruppe

Fælles
PL-forum

Implementerings gruppe

DVH udvikling

EPJ drift

PAS
styregruppe

Figur 99 - EPJ-organisationen i Århus Amt

På Figur 99 er vist et organisationsdiagram for amtets EPJ–organisation, som varetager følgende opgaver:
•

en direktionsgruppe, som laver en overordnet opfølgning og styring af projektet. Direktionsgruppen mødes hver 14.
dag og har amtssundhedsdirektøren som formand

•

en projektstyregruppe, som skal sikre, at EPJ-projektet færdiggøres i et samarbejde med de involverede partnere.
Projektstyregruppen mødes en gang om ugen og har amtets it-chef som formand

•

DVH (Det Virtuelle Hospital) varetager stabs- og udviklingsfunktioner i projektet. Stabsfunktionerne omfatter
overordnet projektplanlægning, aflevering og test af leverancer samt sekretærbistand. Udviklingsfunktionerne
omfatter centrale udviklingsopgaver bl.a. modellering, konfiguration og validering samt test og fejlstyring

•

fælles PL-forum opstiller og følger op på planer, udfører afklarings- og tekniske analyser samt formidling af
samarbejde. Fælles PL-forum mødes en gang om ugen

•

fællesgruppen varetager opgaver omkring udvikling og aftestning af komponenter samt vurderer og prioriterer de
ændringsønsker, som kommer i udviklingsprocessen. Fællesgruppen mødes en gang om måneden

•

implementeringsgruppen varetager fælles implementerings- og uddannelsesopgaver. Implementeringsgruppen
mødes en gang om måneden

•

PAS-styregruppen varetager styringen af udviklingen af PAS-modulet. PAS-styregruppen mødes en gang om ugen

•

EPJ-drift er placeret på Skejby Sygehus og varetager den daglige drift af de systemer, som er sat i daglig drift

•

GEPKA-styregruppen varetager styringen af GEPKA-pilotprojektet, som aftester GEPJ-modellen. GEPKA-styregruppen
mødes en gang om måneden
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Strategi og mål
Århus Amts EPJ-projekt er et af de centrale projekter, som der er store forventninger til. Projektet er fra starten fulgt af EPJObservatoriet, og for mere detaljeret beskrivelse henvises der til EPJ-Observatoriets statusrapporter for 2001 [Berstein et el.
2001], 2002 [Andersen et al. 2002] og 2003 [Bruun-Rasmussen et al. 2003] samt projektets hjemmeside [Århus Amt 2004].
Århus Amt har som målsætning, at EPJ er udviklet og idriftsat på alle relevante kliniske afdelinger inden udgangen af 2006.
Implementeringen er dog allerede startet med idriftsættelse af et medicin- og et bookingmodul. Medicinmodulet er p.t. taget i
brug på 67 sygehusafsnit svarende til ca. 1/3 af det samlede antal afsnit.

Aktuelle projekter og projektstatus
Århus Amt har indgået aftale om levering af en modulopbygget EPJ og en integrationsplatform:
•

notatmodul/klinisk procesmodul, WM-data (under udvikling)

•

billedmodul, B-Data (færdigudviklet og leveres til accepttest til Århus Amt i efteråret 2004)

•

bookingmodul, Capgemini (frigivet til drift og under implementering)

•

medicinmodul, Systematic (frigivet til drift og under implementering)

•

rekvisition og svar, Systematic (pilotdrift i efteråret 2004)

•

PAS, Systematic (dele er i drift, 1. udgave af samlet PAS skal i pilotdrift i efteråret 2004)

•

integrationsplatform, Systematic (anvendes til drift af medicinmodulet og bookingmodulet, snitflader til CPR og
Apovision)

Projektet er kendetegnet ved at være et udviklingsprojekt, som anvender den sidste nye teknologi og erfaringer for opbygning
af en EPJ, som kan tilpasses den kliniske anvendelse. Projektet er som følge af en række tekniske problemer blevet forsinket i
såvel udviklingen af EPJ-systemet og implementeringen af systemet.
Århus Amt har den 24. juni 2004 indgået en kontrakt med Systematic Software Engineering om færdiggørelse af EPJ til en fast
pris. Aftalen omfatter de dele af EPJ, som Systematic er ansvarlig for, og dækker udvikling, test, projektledelse, rapportering,
aflevering mv. af den aftalte funktionalitet.
Århus Amt arbejder desuden på at indgå fastpriskontrakter vedrørende færdiggørelsen af notatmodulet/det kliniske
procesmodul og bookingmodulet med henblik på at skabe de tværgående sammenhænge mellem EPJ-modulerne.
Århus Amt har besluttet at påbegynde en indarbejdelse af den nationale GEPJ-standard i amtets EPJ. Det indgår derfor som en
del af kontrakten med Systematic, at det grundlæggende fundament herfor - udvikling af et såkaldt "GEPJ-lag" - sker i tæt
samarbejde med WM-data.

Planer
Århus Amtsråd godkendte den 15. juni 2004 en faseopdelt plan for færdiggørelsen af EPJ. Planen er udarbejdet med en række
forudsætninger om, at de enkelte delleverancer leveres som aftalt. Planen indeholder 3 faser, som kort er beskrevet nedenfor.

Fase 1: idriftsættelse/pilotdrift af moduler
Medicin og booking er allerede i drift i version 1. Modulet udvides med ny funktionalitet (version 2) og implementeres bredt i
amtet fra juni 2004. I november 2004 startes pilotdrift af PAS og rekvisition- og svarmodulerne. Notat/klinisk procesmodul er i
september 2004 sat i pilotdrift som en del af GEPKA-projektet.
Medicin og booking færdiggøres med funktionalitet (version 3), så modulerne kan bruges på alle afdelinger i amtet fra januar
2005.
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Fase 2: EPJ på stabil teknisk platform
Centralt i strategien for færdiggørelsen af EPJ ligger at få udviklet integrationsplatformen så langt, at den kan låses fast
igennem en længere periode. Et andet væsentligt aspekt i færdiggørelsen er en drejning af EPJ-projektet i retningen af GEPJstandarden. Der skal bl.a. ske en færdiggørelse af notat/klinisk procesmodul med afsæt i de erfaringer, der er gjort i GEPKAprojektet i Århus Amt.
Parallelt med stabiliseringen af integrationsplatformen vil modulerne blive tilpasset, og enkelte dele af den manglende
sammenhæng imellem modulerne vil blive udviklet. Derudover vil PAS-modulet blive færdiggjort.
Samlingen, testningen og konfigureringen af EPJ på den stabile platform er en omfattende opgave, som planlægges at være
klar til pilotdrift medio maj 2005. Dette er dog under forudsætning af, at der under aftestningen af den stabile platform ikke
konstateres store mangler.
Det vurderes, at denne udgave vil udgøre den første tidlige udgave af en samlet EPJ, der vil kunne sættes i pilotdrift og
eventuelt i egentlig drift på afdelinger med forholdsvist ukomplicerede patientforløb.

Fase 3: færdiggørelse af EPJ-funktionalitet
Oven på den stabile platform skal den brugerrettede funktionalitet færdiggøres. Denne færdiggørelse er planlagt opdelt i tre
delleverancer og vil blive leveret i løbet af 2005.

EPJ-karateriska for Århus Amt
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Figur 100 - samlede sengedækningsprocent for EPJ, faktuelt for 2003 og 2004 samt den forventede dækning
i 2005, 2006 og 2007 for Århus Amt
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Figur 101 - samlede it-budgets relative andel af det samlede sygehusbudget for 2002-2004 for Århus Amt (data for 2002 er ikke opgivet)
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Figur 102 - antal brugere, senge og arbejdsstationer ifm. EPJ. Forventede tal
for 2005, 2006 og 2007 for Århus Amt (data for 2004 er ikke opgivet)
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9. 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

ADL

Archetype Definition Language

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

ANSI

American National Standards Institute

Applikation

Software, der er karakteriseret ved dets slutbrugerfunktionalitet

CDA

Clinical Document Architecture

Diagnosehierarki

Er en prioriteret sammenstilling af diagnoser

CEN

Den Europæisk Standardiseringsorganisation (Comité Européen de Normalisation)

DeGel

Digital Electronic Guideline Library

DHE

Distributed Health Environment

DOM

Domæne Objekt Model

DRUG ID

Entydig identifikation af et lægemiddel

EDI

Electronic Data Interchange

EDIFACT

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. En
meddelelsesstandard for udveksling af strukturerede data mellem it-systemer

EPJ

Elektronisk Patient Journal.

EPJ-portal

Web service(s) som indeholder og/eller giver adgang til EPJ-relaterede
informationer

EPJ-projekt

Er et projekt, der vedrører planlægning, udvikling, implementering eller drift af et
eller flere EPJ-systemer på en afdeling, et sygehus eller et helt amt

EPJ-system

Er et edb-system, der kan opdatere og vedligeholde EPJ’er. EPJ-systemet har
funktioner som muliggør, at kvalificerede personer kan dele informationen sikkert
og brugervenligt

FLPR

Forløbsorienteret Landspatientregister

GEPJ

Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal

GEPJ

Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal

GEPKA

GEPJ prototyper og kliniske afprøvninger

GS

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

HEP

Handlingsplan for elektroniske patientjournaler

HIS

Hospitalsinformationssystem

HTML

Hypertext Markup Language

Interventionshierarki

Er en prioriteret sammenstilling af interventioner
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It

Informationsteknologi

LAB(-system)

Laboratorieinformationssystem

LAN

Local Area Network

LPR

Landspatientregisteret

Middleware

Software, der danner en enhedssnitflade mod flere informationssystemer (fx. PAS,
EPJ og LAB) og derved sætter dem i stand til at kommunikere

OCL

Object Constraint Language

OIO

Offentlig Information Online

Open Source

Model for ophavsret til software kildekode

OWL

Web Ontology Language

PAS

Patientadministrativt system

RIM

Reference Informations Model

SUP

Standardiseret Udtræk af Patientdata

Søskenderelation

Følgediagnoser til en forløbsdiagnose

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UML

Unified Modelling Language

Use case

Formelle scenarier i et standardiseret format (brugseksempel)

W3C

World Wide Web Consortium

Web-teknologi

Software, der overholder Internettets standarder (f.eks. HTML, XML og TCP/IP)

XML

Extensible Markup Language, specielt velegnet til datakommunikation i Internetsammenhæng
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