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Formål:
E-Journal og Labsvarportalen er to vigtige datakilder i Sundhedsjournalen, som foruden journaldata og labsvar bl.a.
også viser aftaler samt data fra FMK og røntgenbeskrivelser. Region Nordjylland er fællesregional systemforvalter for
E-Journalen, Labsvarportalen og Sundhedsjournalen, og ønsker at MedCom bidrager med følgende opgaver:
• Deltagelse i Sundhedsjournalens
Forretningsstyregruppe og Brugergruppe
• Vedligeholdelse af SUP-standarden (herunder test og
certificering af dataaftagere og dataleverandører)
• Monitorering og leverance af ledelsesinformation ifm.
udbredelsesaktiviteter
• Test og certificering af visning af data i Labsvarportalen

• Facilitering af fællesregional auditering af anvendelsen
af E-Journal/Labsvarportal, herunder videreudvikling og
kvalitetssikring af Behandlings Relations Servicen (BRS)
på NSP hos SDS
• Udbredelse af Sundhedsjournal på privathospitaler og i
speciallægepraksis
• Generel rådgivning og formidling af opsamlede
erfaringer i forhold til udbud, drift, videreudvikling og
informationssikkerhed

Deltagere:
Leverandør:
Region Nord, Region Midt, Region Syd, Region Sjælland, Region Nordjylland, Netcompany, CGI, DMDD,
Region H, Danske Regioner, Sundhed.dk, RSI, SDS,
sundhed.dk m.fl.
PLO, Danske Patienter og MedCom
Læse mere om projektet: http://medcom.dk/systemforvaltning/sundhedsjournale-journal
Projektstatus
Driften af Sundhedsjournal – herunder E-Journal og Labsvarportal kører stort set stabilt og der er stor anvendelse af
løsningerne på sundhed.dk – hvor der især er en overraskende stor anvendelse fra praksislæger og speciallæger.
Der har især i forbindelse med Corona været en eksplosiv udvikling i antallet af borgeropslag på Labsvarportal.
Det nye administrationsmodul til E-Journal som understøtter håndtering af samtykke, spærring, dataleverance,
monitorering og auditering bliver løbende udviklet med nye faciliteter bl.a. et statistikmodul som MedCom har adgang
til.
Sundhedsdatastyrelsen har oprettet en brugergruppe for BRS (Behandlings-Relations-Service) og MinSpærring på
NSP. MedCom og FSA for Sundhedsjournal deltager i begge grupper og grupperne mødes 4 gange årligt.
MedCom er nu projektleder på 7 delprojekter i Sundhedsjournal version3 projektet – se dette andetsteds.
Det har vist sig at BRS ikke (aldrig) har kunnet validere behandlingsrelation på basis af afregninger ift. almen praksis
og speciallægepraksis’ anvendelse. Denne fejl er nu rettet, og der kan nu fremover filtreres i brevudsendelse til
borgere som har fået foretaget opslag fra praksis og speciallægepraksis.
Risikolog
• Sundhed.dk har indskrænket deres udviklingsteam så det ikke er plads til så mange opgaver. Ligeledes at
sundhed.dk presset på de specifikke Corona betingede ændringer der kommer løbende under epidemien
• Sundhed.dk’s statistiksystem fungerer ikke, så der er ikke fuldt overblik over klinikeres og borgeres anvendelse af
Sundhedsjournalens forskellige datakilder
• Ifm. regionernes overgang fra LPR2 til LPR3 primo 2019 er data fra Region Midt blevet vist på en uhensigtsmæssig
måde som forvirrer brugerne. Region Midt efterlyser en løsning på problemet
• I april 2022 april 2022) skal alle hospitaler og privathospitaler overgå til SOR-baseret registrering. Dette betyder at
E-Journalen skal klargøres til modtagelse og visning af SOR-baserede data og præsentationen skal ændres fra at
basere sig på LPR2 til LPR3
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