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Kort beskrivelse af projektet

Projektet har kørt i 2 spor under delprojekt i SJ 3.0. Spor A har haft 

til formål at udvikle en knapløsning fra EOJ-systemerne ind i 

Sundhedsjournalen, hvor spor B i en analyse skulle afdække, hvilke 

data det kommunale område har behov for at kunne tilgå via 

Sundhedsjournalen. 

Resultater

Spor A – Knapløsning 

Følgende leverandører har udviklet en knapløsning til 

Sundhedsjournalen: KMD, Systematic, Dedalus og Netcompany. 

Dermed kan kommunerne få adgang til Sundhedsjournalen og til at 

se sundhedsoplysninger om borgere, som det kommunale område 

har i aktuel behandling. Herunder skal der etableres en auditfunkti-

on til gennemgang af opslag. Der er gennemført pilot med henblik 

på indsamling af data om gevinster og eventuelle problematikker. 

Der er blevet udarbejdet retningslinjer ifm. etablering af adgang til 

knapløsningen. 

Spor B – Analyse af kommunale behov og data 

Analysen skulle afdække, hvilke data det kommunale område har 

behov for adgang til, hvilke kommunale data andre parter efter-

spørger, 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.

Analyserapporten kan læses her: https://www.medcom.dk/me-
dia/12575/iqvia-kommunernes-adgang-til-sundhedsjourna-
len-2021.pdf 

Afvigelser 

MedCom mangler at få inviteret kommunerne til deltagelse i webi-

nar, hvor formålet er at vise, hvordan Sundhedsjournalen kan bru-

ges, hvilke data man kan finde samt hvordan man laver audit af de 

opslag, der har været i den enkelte kommune. Der afventer en 

teknisk udvikling af auditfunktionen. 

Fremadrettet

MedCom vil fremadrettet stå til rådighed for spørgsmål og opkob-

ling til Sundhedsjournalen.  

Monitorering 

Antal kommuner der har tilkøbt knapløsningen til 

Sundhedsjournalen pr. november 2022:

Kommunal adgang til Sundhedsjournalen

Varighed: MedCom12

Deltagere: KKR-digitaliseringsnetværket som fungerende projektgruppe, Sundhedsjournal 3.0-projekt-

gruppen, Sundhedsjournal 3.0-styregruppen

Projektleder: Karina Hasager Hedevang, khs@medcom.dk

Link til website: https://www.medcom.dk/projekter/sundhedsjournal-version-3/kommunal-adgang-til- 

sundhedsjournalen 

Antal Beskrivelse

44 kommuner Har tilkøbt/bestilt knapløsning

17 kommuner Overvejer at bestille knapløsningen

21 kommuner Ønsker ikke at tilkøbe knapløsning

16 kommuner Afventer svar
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