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Formål:
Projekt ”Datakvalitet i almen praksis” har til formål at forbedre datakvaliteten i praksissektoren ved at udvikle meto
der til at standardisere formatet for datainput, -lagring og -output i lægepraksissystemerne. Projektet skal være med
til at skabe forudsætninger for et bedre datagrundlag om almen praksis, så der kan skabes synlighed om aktiviteter
og kvalitet i praksissektoren.
Projektet skal desuden undersøge den nuværende løsning for journaludveksling mellem lægepraksissystemerne
via FNUX-standarden (Fælles National Udvekslingsformat i XML) mhp. at forbedre mulighederne for journaludveks
ling.
Projektstatus
Første styregruppemøde afholdt d. 1. januar 2021. Projektscope, oplæg og kommissorier godkendt.
Andet styregruppemøde afholdt d. 1. juli 2021, men uden PLO’s deltagelse. Største udfordring: fastlæggelse af projek
tets scope i forhold til bagudrettet datastandardisering.
Der er desuden holdt særskilte møder med hhv. PLSP, KiaP og PL-forum.
Tom og Trine besøgte PLO d. 23/8 for at drøfte projektets scope. PLO har herefter drøftet opgaven i deres eget ITudvalg, og meldte herefter tilbage på Primærsektorforummøde d. 16/9, at data som skal eksporteres ud af LPS’erne
skal standardiseres – uanset hvor gammelt dette data måtte være.
MiniPID, samt kommissorier for styregruppen og arbejdsgruppen er blevet endeligt godkendt på styregruppemøde i
december 2021.
Der er indmeldt deltagere til arbejdsgruppen fra alle LPS’ere. User stories er under udarbejdelse som oplæg til arbejds
gruppens arbejde.
FNUX:
Den nuværende FNUX-løsning skal om nødvendigt revideres parallelt med aktiviteterne i datakvalitetsprojektet.
Projektet skal samtidigt igangsætte analysearbejde, som skal afdække langsigtede løsningsmodeller for udveksling
og arkivering af hele journaler i praksissektoren, herunder mulighed for modernisering med HL7 FHIR format. Dette
analysearbejde skal igangsættes i tæt samarbejde med PLSP, PLO og PL-forum.
Der er afholdt to brainstormingmøder i april 2022, som har mundet ud i et notat omhandlende det lovmæssige
grundlag for overdragelse og arkivering af patientjournaler, samt et oplæg til user stories for en ”arkivløsning”.
Koordinering:
Der afholdes fortsat månedlige koordineringsmøder med Sundhedsdatastyrelsens (SDS) projekt ’Samlet indsats for
data i det nære sundhedsvæsen’, hvor Tina, som er projektleder for diagnosekortprojektet, også deltager. Der er ud
arbejdet notat med beskrivelse af arbejdsdeling mellem SDS og MedCom i forbindelse med projekterne ’Samlet indsats
for data i det nære sundhedsvæsen’ og ’Forbedring af datakvalitet i almen praksis’. Der arbejdes desuden på en koor
dineret plan for de tre projekter, som pt. afventer en detaljeret tidsplan for datakvalitetsprojektet.
Største risiko i projektet
Standardformater for data i lægepraksissystemerne skal indføres uden at det går ud over brugervenligheden i
LPS’erne og uden at gennemføre store bagudrettede dataoprydninger.
Milepæle

Plan

Nået

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Januar 2021
Januar 2021
December 2021
Marts 2022
April 2022
Ultimo Maj 2022
Juni 2022

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Udarbejdelse af kommissorier for styregruppe og arbejdsgruppe
Første styregruppemøde
Endelig godkendelse af PID og kommissorier
Repræsentanter til arbejdsgruppen indmeldt
Analyse af journaludveksling på praksisområdet påbegyndes
Udarbejdelse af materiale til arbejdsgruppe
1ste arbejdsgruppemøde

1

Monitorering

Datakvalitet i praksissektoren
Standardiseret data
Endnu intet at monitorere i projektet
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