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Hver region har et konsolideret epj-
landskab (notat, medicin, rekvisition/svar, 
booking og PAS) inden udgangen af 2013. 

Hver region har udbygget sit epj-
landskab til en klinisk it-arbejdsplads, 
hvorfra der er adgang til de væsentligste 
parakliniske informationer (RIS/PACS, 
mikrobiologi, klinisk/kemisk og patologi) 
inden udgangen af 2013.

Pejlemærke: Den kliniske it-arbejdsplads

RSI-pejlemærker for EPJ
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Pejlemærke: Den kliniske it-arbejdsplads

Processen frem mod Midt-EPJ

5-6 EPJ-landskaber 
i Region Midtjylland
v. dannelsen

Review af 
eksisterende

i 2007

Samlet EPJ i 
Drift som pilot

(Randers)

Midt-EPJ valgt og 
udrulles 

til hele RM
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Regionshospitalet 

Viborg uafklaret

Pejlemærke: den kliniske it-arbejdsplads

Heftig udrulningsplan

Strategien er mere tid til forberedelse, mindre tid til 
udførelse. Vi er med andre ord længere end det ser ud til.
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Alle hospitaler har afleveret rapport med redegørelse for 
udrulningsplan til styregruppen for Sundheds it
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De 5 regioner indtænker it og 
automatisering i projekteringen af 
de nye sygehusbyggerier og større 
tilbygninger, herunder sikrer 
erfaringsudveksling. Samtidig vil 
regionerne nyttiggøre den relevante 
viden i forhold til den eksisterende 
bygningsmasse.

Pejlemærke: Optimering af sygehusdrift

RSI-pejlemærke om it i nye sygehusbyggerier
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Pejlemærke: optimering af sygehusdrift

En del af Region Midtjyllands kliniske it-landskab

-It-mæssigt en del af det eksisterende, f.eks. EPJ, 
parakliniske systemer, økonomi og kalendersystem. 
DNU vil ikke adskille sig fra den øvrige forretning.

-DNU skal bygges i tilknytning til det eksisterende 
Århus Universitetshospital, Skejby, i det nordlige 
Århus. 

-Den endelige hospitalsby forventes at stå færdig i 
2019. Hospitalsbyen vil blive på størrelse med Ribe.

-Logistikken den store udfordring 

Nøgletal:
Pris: 6,35 milliarder kroner. 
Ambulante besøg på årsbasis: 750.000 
Operationer på årsbasis: 56.000 
Kapacitet: 45-50 procent af al hospitalsaktivitet i 
Region Midtjylland. 

-Tilsvarende for  DNV-Gødstrup

-It tænkes ind helt fra starten
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Pejlemærke: optimering af sygehusdrift

Fælles erfaringsudveksling på tværs af regioner

På den korte bane – dvs. pr udgangen af 2010 kunne man 
derfor forestille sig pejlemærket være med til:

• At der blevet dannet et fagligt netværk (regionerne, 
primær sektor, industrien)
• At regionerne har fastlagt en systematik for 
erfaringsudveksling 
•At der er lavet en status for de enkelte byggerier.
• At ovennævnte er forankret i en strategi for regionernes 
indsats.
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Pejlemærke: optimering af sygehusdrift

Fælles erfaringsudveksling på tværs af regioner

På den mellemlange bane – frem til 2013 kunne man 
forestille sig at der er fælles projekter for fx:

- Standarder
- Arkitektur (it)
- Proces- og flow 
- Simuleringer
- mm.
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Regionernes sygehuse har alle 
inden udgangen af 2013 nem og 
hurtig adgang til de væsentlige 
systemer fra den kliniske it-
arbejdsplads (bl.a. single sign on).

Pejlemærke: Den kliniske it-arbejdsplads

RSI-pejlemærke om effektiv systemadgang
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Pejlemærke: den kliniske it-arbejdsplads

Single sign on med regionsID og brugerstamdatakatalog

Mange koder

En kode
Automatisering

Integrationer

Fra Til

Papirbaseret

Rettidighed

Sikkerhed

Effektivitet

Opgave og ansvar
følges ad

Mange processer

Forsinkelser
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Pejlemærke: den kliniske it-arbejdsplads

Single sign on med regionsID og brugerstamdatakatalog

Adgangskoder synkroniseres løbende, så brugeren kun skal huske én 
kode til fælles it-systemer

• Alle processer omkringer adgangs- og rettighedstildelinger 
til it-systemer er digitale

• Alle rettighedstildelinger er rettidige
• Hver medarbejder har én og kun én digital identitet
• Brugerstamdata er opdaterede i alle systemer
• Rettigheder tildeles af den som har ansvaret
• Rettigheder tildeles automatisk
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MOCES digital 
medarbejdersignatur

Fælles 
MedicinKort (FMK)

Brugerstamdatakatalog 
(BSK) - Identity Manager

Midt-EPJ

log in

Brugere

system 1 system 3system 2 system 3

Pt. ca. 30 systemer
e-Journal

Pejlemærke: den kliniske it-arbejdsplads

Integrationer: Fælles MedicinKort og EPJ
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 3-5 pejlemærker

 EPJ

 Sygehusbyggeri

 Effektiv systemadgang

 + det løse 

 Spørgsmål ?

Spørgsmål?

Joern.Lodahl@stab.rm.dk


