
 
Hvad gør regionerne for 
at skabe sammenhæng 
på tværs? 

 Pia Kopke 



Tre budskaber 

1. Hvordan kan sammenhæng 
skabes? 

2. Hvad gør vi konkret for at skabe 
sammenhæng? 

3. Hvordan kan vi bruge løsninger 
på nye måder?  

 



Sammenhæng på tværs 

Patienten 

Regioner 

Kommuner 
Praktiserende 

læger og 
speciallæger 



Hvordan kan sammenhæng skabes? 

• Dele informationer ved at 
– bruge ét og samme system   
– sende meddelelser mellem systemer 
– samle information om data i et indeks 
– samle data i et system 

 

• Hvad er det rette?  
– Brugernes behov 
– Arkitektur og tekniske muligheder 
– Pengepung 
– Tid 

 
 
 



Hvad gør vi konkret for at skabe 
sammenhæng? 

 
• MedCom standarder udbredes i 2012 

 
  

• Billedindeks 
 

• Sundhedsjournalen 
 

• Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) og 
TeleCare Nord-projekte 



2012: MedCom-standarder 

• Regionerne udbreder 
Medcom standarder inden 
udgangen af 2012 
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Region 

Praksis Kommune 



2012: MedCom-standarder 
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Meddelelsestypernes flow  

 
Melding om Færdigbehandling 
 

Indlæggelsesrapport 

Indlæggelsesadvis 

Udskrivningsadvis 

    KM 

Plejeforløbsplan 

Udskrivningsrapport 



2013: Billedindeks 

• Billedindekset fungerer som 
et søgbart indeks 

• Flere læger kan kalde det 
samme billede frem 
samtidig. Billederne kan 
vendes, drejes, zoomes ind 
og ud og ses 
tredimensionelt 
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Region 

Praksis Kommune 



2013: Billedindeks 



2013: Sundhedsjournalen 

• Alle regioner på e-journalen 

• Udbygge e-journal med 
CAVE, medicin, 
laboratoriesvar, billeder og 
p-journal.  

• Anvende NPI og den 
nationale 
sikkerhedsinfrastruktur 

 

Patient 

Region 

Praksis Kommune 



2012: E-journalen 



2012: E-journalen 

 



Via klinisk it-arbejdsplads 

 



Hvordan kan vi bruge løsninger på nye måder? 

• Vi er godt på vej med bl.a. 
– Medcom standarder 

– Billedindeks  

– Sundhedsjournal 

 

• Nye behov opstår og 
eksisterende løsninger skal 
genbruges i, fx 
– Telemedicinske løsninger 

– Patientempowerment 

– Mobile løsninger 

Patient 

Region 

Praksis Kommune 



Mobile løsninger 



Tre budskaber 

Hvordan kan sammenhæng skabes? 
 På flere forskellige måder, baseret på brugernes behov, 

tekniske muligheder, tid og økonomi 
 
Hvad gør vi konkret for at skabe sammenhæng? 
 MedCom standarder, billedindeks og sundhedsjournal 
 
Hvordan kan vi bruge løsninger på nye måder? 
 Ved at tænke de eksisterende løsninger ind i de 

kommende strategier og fortsætte 
digitaliseringssamarbejdet mellem sektorerne  
 


