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Formål:
Spor A – Knapløsning
Formålet med projektet er at få åbnet op for en kommunal adgang ind i Sundhedsjournalen, til at se sundhedsoplysninger om borgere, det kommunale område har i aktuel behandling, herunder etablering af en auditfunktion i
kommunerne. Derudover er formålet også at gennemføre en pilot med henblik på at indsamle data om gevinster og
eventuelle problematikker, som bør håndteres. Dette med henblik på at kunne udarbejde retningslinjer ifm.
knapløsningen.
Spor B – Analyse kommunale behov og data
Formålet med projektet er i en analyse at afdække, hvilke data det kommunale område har behov for adgang til,
hvilke kommunale data andre parter efterspørger, hvilke tekniske løsninger/muligheder der er for, på sigt, at levere
kommunale data til Sundhedsjournalen, samt give bud på datavisualisering på baggrund af de fundne resultater for
såvel det kommunale område (akutområdet og misbrugsområdet) som for almen praksis og sygehuse ift.
præsentation af kommunale data.
Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/sundhedsjournal-version-3/kommunal-adgang-tilsundhedsjournalen
Projektstatus
Spor A – Knapløsning
Netcompany, Dedalus og Systematic er testet og godkendt til udbredelse af knapløsningen til kommunerne. KMD har
været igennem test og de mangler blot den sidste endelig godkendelse. Den tekniske løsning ift. håndtering af
auditering er ved at være færdiggjort. MedCom er gået i dialog med kommunerne omkring tilkøb af knapløsningen
samt oprettelse af auditfunktion.
Spor B – Analyse kommunale behov og data
Analyserapporten er afsluttet. Det videre arbejde med anbefalingerne til forsiden, skal tages med i det videre arbejde
i et Sundhedsjournal 4.0 projekt
Største risiko i projektet
Spor A – Knapløsning
Da der ikke er indgået samarbejdsaftale med den sidste leverandører, vil mange misbrugscentre og sociale botilbud
ikke få mulighed for at tilgå Sundhedsjournalen og indhente sundhedsoplysninger på de borgere, de har i aktuel
behandling.
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Spor A Pilot af kommunal adgang til Sundhedsjournalen gennemført
Spor A Afslutningsrapport for pilot klar til fremlæggelse
Spor B Analyserapport færdig
Etablering af knapløsning i EOJ-systemerne
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Monitorering

Kommunal adgang til Sundhedsjournalen
Data på implementering af knapløsningen
Når knapløsningen er udviklet i EOJ-systemerne vil vi kunne vise, hvilke kommuner der kan tilgå Sundhedsjournalen
fra en integreret knapadgang fra eget EOJ-system direkte over i Sundhedsjournalen.
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