FAKTA OM SUNDHEDSVÆSENET

Regionernes EPJ-systemer understøtter
det gode patientforløb
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2018 4 forskellige
regionale
EPJ-systemer

2020 3 forskellige
regionale
EPJ-systemer

2021 2 forskellige
regionale
EPJ-systemer

2007 - Danmark har 23
forskellige EPJ-systemer

Som patient skal man opleve et veltilrettelagt og sammenhængende behandlingsforløb. De elektroniske patientjournaler – eller kort og godt EPJ’er – er regionernes digitale
værktøjer, der sikrer netop dette, fordi de giver overblik over
patientens sygdomsforløb på hospitalerne.
EPJ-systemerne IT-understøtter sundhedspersonalets arbejdsgange på regionernes hospitaler og samler de funktioner,
som medarbejderne bruger mest.
De danske hospitaler er med i front internationalt, når det
kommer til modenhed indenfor sundheds-it. I en analyse fra
2014 fra den amerikanske non-profit organisation, Healthcare
Information and Management Systems Society (HIMSS), indtager Danmark en førsteplads i Europa og ligger globalt set
i top tre sammen med Singapore og USA.

Regionernes EPJ-systemer
Region Hovedstaden og Region Sjælland bruger
Sundhedsplatformen.
Region Midtjylland bruger MidtEPJ.
Region Syddanmark bruger Cosmic, men skifter
fra 2020 til EPJ SYD - samme løsning som Region
Midtjyllands MidtEPJ.
Region Nordjylland bruger Clinical Suite, men skifter
i 2021 til samme løsning, som Region Midtjylland
bruger i dag, og som Syddanmark vil bruge fra 2020.

Fra flere til få
Regionerne har løbende samlet deres EPJ-systemer fra
amternes tid, og fra 2021 vil det samlede antal af EPJsystemer være nede på to.

Med Region Syddanmarks skifte i 2020 og Region Nordjyllands
skifte i 2021 kommer antallet ned på to EPJ-systemer på
tværs af regionerne.
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Er det et problem at regionerne bruger forskellige EPJ-systemer?
Nej – det er ikke et problem. Det er der to grunde til:

1. En flerleverandørstrategi giver de bedste
løsninger
Med flere EPJ-systemer undgår regionerne et leverandørmonopol på én fælles løsning.
Afhængighed af én enkelt leverandør gør omstilling til nye
innovative tiltag svær, fordi leverandøren kan ende med at
sætte dagsordenen, hvis der ikke er konkurrence. Med en
flerleverandørstrategi sikrer regionerne derimod i højere
grad konkurrence på markedet, og det betyder, at både
borgere og klinikere får de bedste løsninger på sigt – både
mht. pris og kvalitet.

2. EPJ-systemerne kan tale sammen og dele
oplysninger
Selvom regionerne har egne EPJ-systemer, så kan sundhedspersonalet godt se på tværs, når en patient er i kontakt
med flere dele af sundhedsvæsenet. Sundhedsjournalen på
sundhed.dk giver både patienten og sundhedspersonale et
digitalt overblik over patientens data. Den binder nemlig
data om patienten sammen på tværs af EPJ-systemerne i
regionerne.
Når det sundhedsfaglige personale på hospitalerne skal
behandle en patient, kan de via en knap i deres eget EPJ-

system slå op i Sundhedsjournalen. På den måde kan de tilgå
relevante data på tværs af sundhedsvæsnet. Mange klinikere
bruger i dag Sundhedsjournalen på sundhed.dk. I første halvår af 2018 er der lavet opslag på 256.000 unikke patienter.
Sundhedsjournalen betyder også, at man som borger via
sundhed.dk kan få et samlet overblik over sine data fra de
dele af sundhedsvæsnet, man har været i kontakt med.
Regionerne udvikler hele tiden Sundhedsjournalen på sundhed.dk til at kunne mere og mere ud fra borgerne og klinikernes behov. Lige nu er der et projekt i gang, som skal være
med til at sikre, at sundhedsdata fra privathospitaler, kommuner og den praktiserende læge også kan ses i Sundhedsjournalen. En undersøgelse fra Center for Digital Forvaltning
(CEDI) i 2014 viser i øvrigt, at Danmark er bedst til at dele
data på tværs af sundhedsvæsenet, sammenlignet med
Norge, Sverige og England.

Regionerne samarbejder
Regionerne samarbejder om digitalisering gennem Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI). Her driver de en
række fælles digitaliseringsprojekter. Siden 2010 er der gennemført over 40 fælles projekter – fx Sundhedsjournalen på
sundhed.dk og den Præhospitale Patientjournal (PPJ).
Regionerne ejer i dag omkring 10 fælles IT-systemer som for
eksempel henvisningshotellet – på den måde sørger regionerne for at udnytte stordriftsfordele, når det kan betale sig.

EKSEMPEL

Sundhedsjournalen på sundhed.dk
skaber værdi på tværs af regioner
Hvis en patient, der bor i Hovedstaden, bliver
syg under en ferie i Nordjylland, kan de nordjyske læger se journaloplysninger fra Region
Hovedstaden. For eksempel behandlingsforløb, diagnoser, laboratoriesvar, oplysninger
om receptpligtig medicin, vaccinationer samt
oplysninger og eventuelle allergier, som patienten måske ikke selv kan oplyse om.

Find flere fakta på regioner.dks temasite:
Hvad er op og ned i debatten om regionerne

Mere information:
Kontakt Danske Regioner på 2893 1447
eller pressekontakt@regioner.dk
DANSKE REGIONER 2018 / SIDE 2

