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Formål:
E-Journal er en vigtig datakilde i Sundhedsjournalen, som foruden journaldata bl.a. også viser data fra Laboratorieportalen og FMK. Region Nordjylland er systemforvalter for e-journalen og Sundhedsjournalen, og ønsker at MedCom
bidrager med følgende opgaver:
 Deltagelse i Sundhedsjournal Projektgruppe, Forretningstyregruppen og Brugergruppe
 Vedligeholdelse af SUP-standarden (herunder test og
certificering af dataaftagere og dataleverandører)
 Monitorering og leverance af ledelsesinformation omkring udbredelsesaktiviteter.
 Test og certificering af visning af data i Labsvarportalen.

 Facilitering af fællesregional auditering af anvendelsen
af E-Journal/ Sundhedsjournal herunder videreudvikling
og kvalitetssikring af Behandlings Relations Servicen
(BRS) på NSP hos SDS.
 Udbredelse af Sundhedsjournal i praksis.
 Generel rådgivning og formidling af opsamlede erfaringer i forhold til videreudvikling og informationssikkerhed

I forbindelse med videreudvikling af Sundhed-journalen til en version2 er MedCom tiltænkt større roller indenfor:
 Datakvalitet på e-journal
 Forældres adgang til børn data
 Gevinstrealisering

 Webservice og GUI på e-journal/Labportal
 Søgning og sortering på tværs af SJ

Deltagere:
Region Nord, Region Midt, Region Syd, Region Sjælland, Region H, Danske Regioner, Sundhed.dk, RSI,
SDS, PLO, Danske Patienter og MedCom.

Leverandører:
Region Nordjylland, Netcompany, CGI, DMDD, sundhed.dk m.fl.

Læs mere om projektet: http://medcom.dk/systemforvaltning/sundhedsjournale-journal
Projektstatus







Logdatabasen er forbedret og rekonfigureret.
Sundhedsjournalknappen er nu udbredt til alle regioner.
Anvendelsen af e-journal, Labsvarportal på Sundhedsjournalen er på et højt niveau
Sundhed.dk har implementeret filtreringsfunktion i e-journal og der releases en grafisk tidslinie den 14/6.
Der har været afholdt halvårlig fællesregional audit workshop den 29/3. Afrapportering på styregruppemøde 21/6.
Det undersøge om der skal iværksætte et Sundhedsjournal version 3 projekt

Risikolog
 Logning i Labsvarportalen er ikke optimal men nu under videreudvikling og forbedring.
 NSP Samtykkeservicen er endnu ikke implementeret ift. Labsvarportalen.

Overblik
Trafikstatistik
I 2016 har 950.000 borgere set deres egen e-journal, mens klinikere har set data for 560.000 patienter.
Anvendelsen af e-journal de første 5 måneder af 2017:

1

