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Formålet med dette Sundhedsjournal3-delprojekt er
•
•
•

At få kortlagt de 5 regioners dataleverance og omfang af samme ift. E-Journal
At få fastlagt en fælles minimumsdataleverance til E-Journal som anbefaling til eksisterende og nye
dataleverandører
At få formidlet et forståeligt overblik for klinikere og borgere over hvilke data de kan forvente at kunne se fra
forskellige dataleverandører.

MedCom har foretaget 2 interviewrunder med de 5 regioner, dels et interview med registreringsansvarlige og teknisk
udtræksansvarlige, dels sundhedspersoner på kliniske afdelinger i de 5 regioner. Projektet har været organiseret
med en projekt- og følgegruppe.
Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/sundhedsjournal-version-3
Projektstatus
Projektet har ligget underdrejet i hele Coronaperioden, men er nu i 2021 kommet i gang igen. De opsamlede (og ca.
1 år gamle) interviews er sendt rundt blandt de regionale repræsentanter i projekt- og følgegruppen mhp. opdatering
og korrektioner. Der har været afholdt flere workshops i efteråret 2021 og der er lavet en endelig afrapportering til
Sundhedsjournalens styregruppe som blev fremlagt i januar 2022.
I forbindelse med EPJ-Syds initielle udbredelse har det vist sig at dataleverancen her har de samme
uhensigtsmæssigheder som der ses i Midt-EPJ. Disse forhold blev introduceret ifm. MidtEPJ’s initiering af
dataleverance til LPR3.
Datakvalitetsprojektet er med afrapporteringen afsluttet, men der ligger endnu en række udfordringer ift. at få
etableret en mere homogen dataleverance fra de forskellige dataleverandører. Der ligger også en selvstændig
opgave med at få opdateret SUP-specifikationen (som er standarden for dataleverance til E-Journal) så den både
kan håndtere dataleverance baseret på SOR-lokationsregistrering og indeholde flere LPR3-specifikke informationer
som kan benyttes til en ændret fremvisning og logik i selve datapræsentationen i Sundhedsjournalen.
Største risiko i projektet
Efter delprojektets afslutning vil den største risiko i E-Journal præsentationen af data i Sundhedsjournalen være den,
at både Region Syddanmark og Region Nordjylland er ved at indføre nyt EPJ-system, hvilket betyder at de kommer
til at levere data til E-Journal, som ikke giver det optimale overblik over et behandlingsforløb.
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Monitorering

Datakvalitet i E-Journal
Intet at monitorere for nuværende.
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