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Formål:
Det oprindelige formål med projektet var at etablere dataleverance fra Almen praksis til Sundhedsjournalen. Denne
ambition endte med at almen praksis fik iværksat en leverance af aftaledata til patientoverblikket.
Imidlertid blev der lavet en aftale med FAPS og Sentinel om at de privatpraktiserende speciallæger leverer
journaldata til E-Journal og egenudførte klinisk biokemiske laboratoriesvar til Laboratoriesvarportalen. Denne
dataleverance er planlagt til at finde sted gennem Sentinel kvalitetsovervågningssystemet.
Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/sundhedsjournal-version-3
Projektstatus
Der er udfærdiget en PID for projektet som er godkendt af Sundhedsjournal3-styreguppen. Denne PID er i oktober
2021 blevet revideret og godkendt således at der arbejdes på en etablering af dataleverance til E-Journal af epikriser
og diagnoser fra speciallæger mens der i et pilotprojekt med de 3 største speciallægesystemleverandører EG (Clinea
og WinPLC) og Novax afklares hvorledes der kan etableres en leverance af notater på tværs af specialer med
relevante udvælgelseskriterier.
Aktuelt er der iværksat en juridisk undersøgelse af hjemmelsgrundlaget for dataleverancen. Dette håndteres af
Danske Regioner (Region Nord) og Sundhedsministeriet. Der arbejdes endvidere i FAPS og Sentinel organisationen
med de nødvendige databehandleraftaler. Der udestår stadig resultater af disse 2 aktiviteter.
Aktuelt er situationen den, at Sentinel har udviklet en udtræksløsning så den nævnte dataleverance af epikriser og
medhørende ICPC/ICD10 diagnosekoder i den udstrækning speciallægerne har disse registreret kan gennemføres.
Der er planlagt test og certificering af løsningen. Pilotprojektet om etablering af leverance af notater har resulteret i 2
møder med de 3 nævnte speciallægesystemleverandører. De 3 leverandører leverer nu oversigter over deres caveog notatstruktur som udgangspunkt for en løsning for aflevering af samme oplysninger til E-Journal. Denne
forelægges SJ3 styregruppen senere. Sentinel interviewer en række speciallæger om arbejdsgange ifm. udfyldelse
af notater og hvorledes disse kan videreformidles.
Forsendelse af egenudførte labsvar til Labsvarportalen er udskudt.
Største risiko i projektet
Den største risiko i projektet er at der måske ikke kan skabes det fornødne juridiske grundlag for en løsning.
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Teknisk møde med de 2 største speciallæge systemleverandører
Godkendelse af revideret PID
KickOff møde om etablering af dataleverance journalnotater
2. møde om etablering af dataleverance journalnotater
Juranotat forelægges Sundhedsjournal3-styregruppen
Databehandleraftaler færdiggøres
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Monitorering

Opkobling af speciallægepraksis
Systemleverandører og specialer
Liste over systemleverandører og antallet af kunder i de forskellige specialer:

Pilotprojektet om levering af notater fra
speciallægepraksis dækker 80% af alle
speciallæger i DK

EG (Clinea og WinPLC) og NOVAX er pilotdeltagere ift. dataleverance af notater fra speciallæger.
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