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 Hvad er E-Journal? 
 
I E-Journal kan borgere, praktiserende læger, klinikere og andet sundhedspersonale på 
tværs af regionernes hospitaler se klinisk relevante data om behandlinger, undersøgel-
sesresultater og cave-oplysninger fra de fleste offentlige hospitaler i Danmark – hvis der 
har fundet en behandling sted siden år 2000. 
 
E-Journal forbedrer klinikerens mulighed for på hospitaler og i lægepraksis, at få et 
bredere kendskab til kliniske relevant information vedrørende patienter der har været i 
behandling på tværs af hospitalerne. 
 
E-Journal giver borgerne mulighed for indsigt i egen patientjournal og dermed en øget 
bevidsthed om egen sygdom og basis for aktiv deltagelse i behandling og egenomsorg. 
 

P-Journal bliver en del af E-Journal til næste år! 
 
E-Journalen er udbredt og anvendt i betydelig grad på hospitaler landet over og blandt 
borgere. Udbredelsen i lægepraksis har dog været relativ begrænset, men der er dog en 
stigende tendens. I løbet af kort tid forventes det, at der åbnes for lægevagten og 
speciallæger. 
 
Samtidig med at DAK-E udbreder kvalitetsregistrering i almen praksis og speciallæge- 
praksis vil udvalgte af disse data blive vist i E-Journalens nye praksisdel – kaldet P-Jour-
nal. Her vil E-Journalens brugere også få adgang til ICPC-koder, Ydelser, KRAM-data, 
laboratoriesvar og medicinering. Denne løsning forventes igangsat omkring årsskiftet. 

Hvad kan jeg se om patienterne i E-Journal? 
 
Hvilken form for information, der er tilgængelig for dig som læge varierer afhængig af  
region og hospital. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt er forskel på, hvilke  
informationer it-systemerne i de forskellige regioner er i stand til at levere.  
 
Det er den enkelte region, der er dataansvarlige for E-Journal.  
 
Journaloplysninger kan f.eks. bestå af: 
 
• Cave 
• Notater (fra skadestue, i patientjournalen og epikriser) 
• Procedurer (f.eks. indgreb) 
• Diagnoser (ICD10) 
• Medicinoplysninger 
• Prøveresultater (røntgenbeskrivelser, blodprøvesvar) 
 
Man kan på en enkel og intuitiv måde navigere i journalen, som består af tre 
overordnede niveauer: 
 
• Oversigten – viser en oversigt over alle sygdomsforløb 
• Overblik – viser et overblik over det valgte forløbs notater, diagnoser og procedurer 
• Detaljer – viser alle informationer på det enkelte forløb. 


