Bestyrelsen for
den nationale
EPJ-organisation

23. oktober 2006

Arbejdet med den elektroniske patientjournal
For at fremme udviklingen og udbredelsen af elektroniske patientjournaler i sundhedsvæsenet har staten, regionerne og kommunerne i forening etableret en ny central organisation til styring af IT-anvendelse i sundhedsvæsenet. Den skal udarbejde en ny
IT-strategi for sundhedsvæsenet og sikre udviklingen af en fælles IT-arkitektur og EPJplatform efter fælles standarder.
Organisationen bliver ledet af en bestyrelse bestående af seks medlemmer, hvoraf
indenrigs- og sundhedsministeren har udpeget tre repræsentanter, herunder formanden. Danske Regioner har udpeget to repræsentanter og KL har udpeget én repræsentant.
Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen har på den baggrund nedsat
bestyrelsen med følgende sammensætning:







Ib Valsborg, Finansministeriet (formand)
Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Jytte Lyngvig, Lægemiddelstyrelsen
Lone Christiansen, Danske Regioner
Lars Hagerup, Danske Regioner
Erling Friis Poulsen, KL

Derudover kan medicinaldirektøren og en repræsentant fra hver region deltage i bestyrelsesmøderne med observatørstatus uden stemmeret.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at samle udviklingsindsatsen og realisere
de strategiske målsætninger for udviklingen og udbredelsen af elektroniske patientjournaler i sundhedsvæsenet.
Som det er beskrevet i Økonomiaftalen 2007 mellem regeringen og regionerne er det
regionerne, der har driftsansvaret for sundhedsvæsenet og derfor varetager spørgsmål
med direkte betydning for IT-driften i regionerne. Bestyrelsen er opmærksom på, at der
aktuelt er en mellemliggende periode i kraft af arbejdet med strategiudviklingen. Regionerne må i den mellemliggende periode og i takt med justeringen af den nationale ITstrategi for sundhedsvæsenet vurdere hensigtsmæssigheden af de eksisterende løsninger vedrørende IT-driften.
Bestyrelsen er gået i gang med de første opgaver i form af dannelse af organisationen
og etablering af review af det hidtidige EPJ-arbejde. Endvidere vil bestyrelsen også
som en af sine første opgaver afholde møder med interessenter i relation til ITanvendelse i sundhedsvæsenet og EPJ for at høre deres synspunkter.
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Organisationsdannelse
Dannelsen af organisationen for det nationale EPJ-arbejde handler først og fremmest
om ansættelsen af en direktør til varetagelse af organisationens daglige ledelse. Opslaget til stillingen som organisationens direktør blev slået op fredag den 20. oktober
med ansøgningsfrist den 9. november 2006 kl. 12.00.
Der er tale om en stilling, der kan give den rette person mulighed for at få væsentlig
indflydelse på styrkelsen af en sammenhængende IT-anvendelse i det danske sundhedsvæsen.
Til betjening af bestyrelsen for det nationale EPJ-organisation er der som start på organisationsdannelsen nedsat et mindre fælles sekretariat med repræsentanter fra de
centrale sundhedsmyndigheder og Danske Regioner.
Eksternt review af det hidtidige EPJ-arbejde
Bestyrelsen har igangsat etableringen af det eksterne review af det hidtidige EPJarbejde som besluttet i økonomiaftalen 2007 mellem regeringen og regionerne. Reviewet vil blive udarbejdet af et konsulentfirma med bistand fra et eksternt ekspertpanel,
som løbende og regelmæssigt skal følge og kommentere arbejdet for at kvalitetssikre
udarbejdelse af reviewet. Ekspertpanelet og konsulentfirmaet bistås af den nationale
EPJ-organisations sekretariat med henblik på koordination og sikring af fremdrift i arbejdet.
Reviewet skal overordnet set være en analyse af det hidtidige EPJ-arbejde i forhold til
de målsætninger, der er fastsat i den eksisterende IT-strategi for sundhedsvæsenet for
perioden 2003-2007. Reviewet skal danne grundlag for en efterfølgende udarbejdelse
af en ny IT-strategi for sundhedsvæsenet, hvor der bl.a. skal tages stilling til, hvad de
fremtidige målsætninger og indsatsområder skal være.
De eksisterende redegørelser for EPJ-udviklingen inddrages i arbejdet. Ligeledes inddrages internationale sammenligninger med EPJ-løsninger i andre lande i arbejdet i det
omfang, det skønnes relevant.
Reviewet forventes færdigt i foråret 2007.
Møder med interessenter
Bestyrelsen vil afholde en række møder med eksterne interessenter i det nationale
EPJ-arbejde.
I første omgang vil bestyrelsen mødes med udvalgte faglige organisationer, således at
de har mulighed fra starten at give deres syn på EPJ-projektet ud fra en sundhedsfaglig vinkel. Det er desuden aftalt at mødes med en række leverandører på EPJ-området,
således at der skabes en dialog omkring de tekniske muligheder for EPJ-udviklingen.
For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsen ved formand Ib Valsborg på tlf. 33 92 47
14, afdelingschef Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet på tlf. 72 26 94 91
eller direktør Lone Christiansen, Danske Regioner på tlf. 35 29 82 02.

