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Hvordan er vores it-understøttelse i dag
med reference til Accenture og den globale transition i patientbehandling
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Visionen for anskaffelse af en ny Sundhedsplatform

Vi vil sikre en ny moderne Sundhedsplatform,

der fremadrettet kan leve op til de behov,

der er for it-understøttelse af patienten

og det samlede patientforløb, herunder 

de kliniske og administrative arbejdsgange

i sundhedsvæsenet i Østdanmark
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Visionen for Sundhedsplatformen
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Sundhedsplatformen skal understøtte 

papirløse arbejdsgange på hospitalerne

og danne grundlag for 

én fælles elektronisk patientjournal 

for alle hospitaler i Østdanmark.

Patientinformationer skal samles, 

så der er nem adgang til sundhedsdata

på tværs af regionernes hospitaler og 

afdelinger, samt mulighed for 

deling af data på tværs af sektorer.

Sundhedsplatformen skal kunne facilitere

og tilpasses agil forretningsudvikling

gennem de teknologiske muligheder, den 

tilbyder, og gennem sin 

udvikling som produkt.



 Samling og overblik af patientens data på tværs af det samlede patientforløb, så alle 

informationer kan tilgås i en og samme løsning, minimering af dobbeltregistrering

 Kvalitetsunderstøttelse - understøttelse i at foretage den rette dokumentation og 

løbende informeres om kvalitetsudvikling af egen praksis 

 Procesunderstøttelse af det kliniske arbejde i form af avanceret beslutningsstøtte og 

processtøtte - for eksempel ved sammenstilling af medicinerings- og laboratoriedata

 Understøttelse af sammenhængende patientforløb

Sundhedsplatformen skal baseres på standardiseret og harmoniseret administrativt 

og klinisk indhold, der er i overensstemmelse med kliniske vejledninger og instrukser

 Data, der registreres og opsamles i Sundhedsplatformen, sammenstilles til 

information i relevante kliniske overblik, der hjælper med at diagnosticere og 

identificere sammenhænge i symptomer

 Løsningen skal give mulighed for at inddrage patienten i egen behandling (Patient 

Empowerment), herunder give adgang for patienten til nødvendige informationer og 

monitorering af egen behandling.
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Fokus er derfor

Færdigudviklet og driftsstabilt produkt = ikke et it-

udviklingsprojekt

 Intelligente og brugervenlige værktøjer, der understøtter 

kontinuerlig agil forretningsudvikling

Vi skal selv kunne arbejde med værktøjerne

En grundopsætning, vi kan anvende som udgangspunkt

Fleksibelt i forhold til opsætning, der sikrer begge 

regionernes behov

Stor grad af automatisering og procesunderstøttelse, også 

i dataopsamling

Bredest mulig understøttelse af alle specialer
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Hvad er med i scope?
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Accenture 2011, MGMA study
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”Samlet platform” versus ”Best-of-breed”
• Førende analyser viser, at sundhedssektoren globalt går mod 

at implementere fuldt integrerede og brede patientjournal-

løsninger og ikke anvende mange ”Best-of-breed” systemer, 

der skal integreres til hinanden

• Årsagen er, at det er meget svært og som oftest umuligt at 

skabe det sømløse flow af informationer, der er behov for i 

store komplekse sundhedsorganisationer

• Vore egne erfaringer tilsiger det samme, svært at integrere 

flere løsninger – behov dobbelt indtastninger og ustabil drift 

• Det er tillige langt enklere at sikre en stabil drift af en løsning 

end flere med mange integrationer for dataoverførsel  
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Hvad kan vi stræbe efter?
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Generation N

• Generation 3 systems have the technical capability to 

bring evidence-based medicine to the point of care. 

Functionality for multiple care venues is required. 

• Kan man få en Generation 3 EHR gennem integration af 

flere forskellige systemer?

• Gartner kender pr. sep. 2013 fortsat ingen 

sundhedsorganisationer i verden, der har kunnet skabe en 

Generation 3 EHR gennem integration
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Omverdenen

Nationale snitflader

(fx FMK, LPR, e-

sundhedsjournal, RKKP (KMS), 

SEI osv.)

• Praksislæge-system

• Adgang for primærsektor

• Adgang for hospitaler i andre 

regioner

• Adgang for patienten 

(Patient empowerment)
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Platformen

• Overblik 

• Integrationer

(parakliniske systemer mv.)

• Datagenbrug

• Dataoutput

• Standardisering

• Kvalitetsunderstøttelse

• Beslutningsstøtte

• Øget mobilitet

Kernen

• Patientadministration

• Notat og skema

• Medicin

• Planlægning, logistik 

og booking

• Rekvisition og svar

• Specialespecifik 

understøttelse

Scope for Sundhedsplatformen
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Spørgsmål
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