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Formålet med dette Sundhedsjournal3-delprojekt er
•
•
•

At etablere dataleverance af journaldata fra privathospitaler til E-Journal
At etablere sikker adgang til Sundhedsjournalen for sundhedspersoner på privathospitaler
At kunne måle på privathospitalernes sundhedspersoners gevinster ved at kunne tilgå journaldata fra andre
behandlende enheder.

Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/sundhedsjournal-version-3
Projektstatus
Aktuelt er alle privathospitalssystemer (undtagen Myclinic) testet og certificeret til aflevering af journaldata til EJournal. Myclinic er blevet testet i flere omgange, men er ikke helt klar endnu. De fleste leverandører har etableret
leverance af journaldata hos deres kunder, men der mangler ikke mere så mange.
SundhedDanmark og Danske Regioner har aftalt at privathospitaler pr. 1/1-2022 kun kan indgå i udbud af
behandlinger fra regionerne hvis de leverer data om disse behandlinger til E-Journal, så denne aftale er en vigtig
driver for udbredelsen
Mange privathospitaler beder deres patienter om samtykke til at forsende journaldata til E-Journal, idet de
efterspørger en hjemmel til at kunne gøre dette uden samtykke. Region Nord og SUM arbejder på en løsning.
Største risiko i projektet
Den største risiko er den manglende afklaring af hjemmelsgrundlaget for levering af data til E-Journal.

Milepæle

Plan

Nået

1. Test og certificering af Myclinic
2. Udbredelse til flere privathospitaler
2. Region Nord og SUM afklarer hjemmelsgrundlag til indsamling af data
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Forår 2022
Forår 2022

Ikke nået
Løbende
Ikke nået
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Monitorering

Opkobling af privathospitaler
Statistik
Herunder vises antallet af de enkelte privathospitalers leverede journaler til E-Journalen (2020-22)

Herunder vises antallet af de enkelte privathospitalers opslag i Sundhedsjournalen (2020-22)
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