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SUNDHED.DK ER DANMARKS NATIONALE EPJ-LØSNING
Debatten om regionernes nedlæggelse raser, og især fortalere for en nedlæggelse er dygtige til at finde hår i den regionale
suppe. Et af dem er argumentet om, at man med fem forskellige regioner og flere forskellige elektroniske patientjournalsystemer (EPJ) ikke kan se og overføre data på patienter på tværs af regioner og sektorer. Og at det hele ville være meget
bedre med ét system.
Som direktør for sundhed.dk bliver jeg nødt til at slå fast, at lige netop dét argument for nedlæggelse af regionerne ikke
duer.
Det er nemlig sådan, at sundhed.dk, som er ejet af regionerne, kommunerne og staten, netop gør det muligt at dele data
i sundhedsvæsenet på tværs af IT-systemer. På tværs af regioner. På tværs af kommuner, apoteker og almen praksis.
Sundhed.dk er limen, der gør, at sundhedsvæsenet hænger sammen. Både for patienterne og sundhedspersonalet.
Sundhed.dk er med andre ord Danmarks nationale epj-løsning.
Lige nu viser sundhed.dk sundhedsdata fra 120 forskellige kilder på tværs af sundhedssektoren. Sygehusene, apotekerne,
kommunerne og laboratorierne viser data frem på sundhed.dk. Patientjournaler, laboratoriesvar, medicinoverblik, vaccinationsdata, aftaler med sundhedssystemet og oplysninger om behandlingstyper er bare et lille udpluk af de oplysninger,
borgerne og sundhedsfaglige kan se på den fællesoffentlige sundhedsportal sundhed.dk.
For mig, er der ingen tvivl om, at det stærke samarbejde mellem vores parter, nemlig regionerne, kommunerne og staten,
sikrer de mange services, der hver dag kommer til gavn for både sundhedsfaglige og borgere.
Således rundede vi i slutningen af 2018 to millioner unikke besøgende pr/mdr. Og således er sundhed.dk den it-løsning,
flest sundhedsfaglige gør brug af.
Sidste år var der 17 mio. visninger under den sundhedsfaglige fane på sundhed.dk. Og samlet set kigger sundhedsfaglige
med i omkring 80.000 danskeres journaler – på tværs af regioner - på månedsbasis på sundhed.dk. Det er et udtryk for,
at de sundhedsfaglige rent faktisk udnytter sundhed.dk til at kigge på tværs af it-systemerne i sundhedsvæsenet
– også til at se journaler fra patienter i andre regioner.
Og sundhed.dk er klar til at modtage endnu flere data. Lige nu arbejder KL med at levere data til tre forsøgskommuner
indeholdende data fra ældreplejen og sundhedsplejen. Tilsvarende glæder jeg mig til endnu mere samarbejde med de
praktiserende læger, så danskerne fremover også kan se deres journal fra egen læge på sundhed.dk.
Såfremt man politisk vælger at udbygge de allerede eksisterende samarbejdsfora omkring akutsygehusene, eller man
politisk vælger at opbygge klynger omkring 21 akutsygehuse, som statsministeren har annonceret – senest i sin nytårstale – så vil sundhed.dk være et fundament, som både sundhedsfaglige og borgere umiddelbart kan benytte som afsæt
for datadeling. Og det fundament er allerede etableret og har været kørende siden 2003 og skal ikke være årsagen til, at
man politisk ønsker at organisere sig anderledes.
Der er altså ingen grund til at tvinge et fælles it-system ned over sundhedsvæsenet uanset organisering. Der skal
være plads til systemer, der passer til lokale behov. Og disse behov kan meget vel blive endnu mere forskellige med 21
forskellige klynger med meget forskellige sundhedsfaglige vilkår og befolkningsgrundlag. Det skal der være plads til.
Lige som der skal være plads til konkurrence mellem leverandører, der er med til at sikre, at vi har de bedste it-systemer
i sundhedsvæsenet. Med sundhed.dk har vi allerede en økosystemisk løsning; Danmarks nationale epj-løsning.

