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Baggrund – Hans Jørn Refsgaard

• Ribe Amt, Afdelingen for sygehusvæsen 1994 – 1998

• Vejle Amt Sundhedsforvaltningen 1998 – 2006

• Vejle Kommune 2007-2009

• Sygehus Lillebælt 1. august 2009

Arbejdet med SAS siden 1994 på brugerniveau

Udviklet bl.a. WebLis i det tidligere Vejle Amt 2000 – 2006

LIS – system i Vejle Kommune 2007 -
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Hvorfor er klinisk korrekt registrering vigtigt?

Forskning

Statistik

Sammenligning

Økonomi
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Nuværende audit Sygehus Lillebælt 2010

• Gennemgang 1 % af alle journaler på Sygehus Lillebælt (873 
patientjournaler, heraf 433 stationære) I 2. kvartal 2010.

• 15% med ufuldstændig eller forkert registrering

• Hyppigste fejl er forkert eller manglende aktions-, bidiagnose eller 
procedurekoder

• Manglende DRG-værdi på grund af ovenstående ca. 50 mio. kr. 
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Nuværende audit ortopædkirurgisk afdeling i Vejle

88 journaler gennemgået i 2009

160 journaler skal gennemgås i 2010

Gennemgået af én overlæge og én sekretær

Opgave: 

Overensstemmelse mellem EPJ og GS?                                                
Korrekte koder?

Manglende koder?
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Nuværende audit i ortopædkirurgisk afdeling

160 journaler med 5-10 min. per journal giver tidsforbrug på 

27-54 arbejdstimer

Journalgennemgangen valid?

Er der nogen læring?

Hvad med de øvrige 99 % af journalerne?
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Journal-audit som den foregår i dag
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Udfordringer – set fra afdelingsledelsen

• Der er forskelle mellem registreringerne i EPJ og GS 

• En for lille andel af journalerne gennemgås

• … men en tidskrævende opgave som binder læge(r) & 

lægesekretær(er) i adskillige timer.

• .. der udvælges tilfældige journaler – er de repræsentative? 

.. næppe

• … og læring er begrænset pga. tidsforskydningen
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Adgang til data Databearbejdning Præsentation

fase 1: Overblik over strukturerede data  

fase 2: Elektronisk audit

Population Audits PræsentationText mining

Løsningens første faser
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Faseopdelt projekt

• Fase I – EPJ-data og data fra PAS-systemet (GS)

– Sammenstille data fra EPJ og GS 

Kendt stof – udfordringen var primært at kunne læse og forstå 

EPJ-data – men der er ikke så meget nyt her – men den var større

end vi havde forventet 

Adgang til data Databearbejdning Præsentation

FASE 1: Overblik over strukturerede data  
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Status lister



14

12-10-2010

Udfordringer i Fase I –
Adgang til EPJ - data

• Adgang til EPJ-data – har taget rigtig lang tid
– Vi ville gerne genbruge E-journal-data, idet der allerede afleveres data 

her. Blev bestilt medio november 2009

– Testdata fik vi 7. december 2009, men vi vil gerne have alle notattyper 
med. Det var udtrækket ikke forberedt på.

– Så bestilte vi dem og fik et testudtræk med notattyperne ultimo januar 
2010.

– …… så bestilte vi et samlet udtræk for hele ”gl. Vejle Amt 2009” 

– …………. Langt om længe fik vi et udtræk på en CD ultimo februar måned 
2010

– Årsagen hertil ………??

– 6.525.775 observationer og længste kolonne er 5.615 karakterer
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Udfordringer i Fase I –

• Vi kunne ikke bruge udtrækket fra E-journalen:

– Manglede oplysninger

– Fejlbehæftet.

– Tung proces – et udtræk tog over 48 timer.

…......... Hvornår rettelse og skulle det forsinke projektet.

• Valgte anden løsning

– Udtræk fra kilden som er vores EPJ-journal

– Kører hver nat i batch – udtrække alle indlagte patienter. 
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Faseopdelt projekt

• Fase II – Elektronisk audit – her bliver det spændende.

FASE 2: Intelligent audit

Population Audits PræsentationText mining
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Pilot-afdeling

• Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus

• I forbindelse med text-mining blev en række journaler gennemgået for at 
finde fraser i 

• epikrisen, 

• statusnotater, 

• operationsbeskrivelser

• Indlæggelsesnotater m.m.

som kan afdække manglende diagnose eller procedure

registreringer.

• Over 2.000 diagnoser er gennemgået for at finde synonymer som netop 
dækker denne diagnose

• Endvidere opbygge et katalog over ord eller sammensatte ord som ikke 
skal vises.
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Eksempel på synonymer 

DZ041 – Undersøgelse og observation efter færdselsuheld.

Hvad kan lægen finde på at skrive som kan være dækkende?

trafikuheld

trafikulykke

kørt mod bil

cykelstyrt

væltet på cykel

motorcykelstyrt

væltet på motorcykel

harmonikasammenstød
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Hvordan ser det ud i rapporten
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Hvordan står det så i journalen og i 
hvilken sammenhæng?
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Hvad så nu?

• Har givet værdi for afdelingen og vi har sat  

• I pilotdrift i Ortopædkirurgisk afdeling i Vejle.

• Implementeres i løbet af efteråret på Ortopædkirurgisk 

afdeling i Kolding

• Udbredes herefter på to nye specialer. 

• På sigt skal alle afdelinger bruges løsningen.
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Sygehus Lillebælts vision 
med projektet

I løbet af 2 – 3 år findes et beslutningsværktøj integreret som en 

del af EPJ, der ud fra den skrevne tekst, f.eks. epikrisen, 

automatisk foreslår relevante diagnose(r)- og procedure-kode(r).

Det vil vi gerne gøre noget ved
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Hvad kan data fra EPJ også bruges til?

• Den Danske Kvalitetsmodel – indikatorer – i gang med et 

test på 3 udvalgte indikatorer.

• Medicin-ordinationer

• Forebyggelse af fejl

• Etc.
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