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4.2. Samlet overblik over patienternes
sundhedsoplysninger
Målsætning

Initiativet skal bidrage til, at relevante patientoplysninger er tilgængelige på tværs
af sundhedsvæsenets sektorer, og dermed understøtte sammenhængende patientforløb.
Beskrivelse af initiativ

Personalet i sundhedsvæsenet skal have bedre adgang til relevante patientoplysninger, der allerede måtte være registreret om patienten andre steder i sundhedsvæsenet, i nationale registre mv.
Dette kan bl.a. medføre uhensigtsmæssigheder i forbindelse med patientforløb på
tværs af sundhedsvæsenets sektorer og fx indebære, at en patient må svare på de
samme spørgsmål flere gang eller at undersøgelser må gentages, fordi personalet
ikke har adgang til resultater af allerede gennemførte undersøgelser eller prøver.
Det fremgår af aftalen om sundheds-it, at der skal etableres et Nationalt Patientindeks inden udgangen af 2011.
Nationalt Patientindeks er en infrastruktur, der gør det nemmere at finde de nødvendige oplysninger i forbindelse med den sundhedsfaglige udredning og behandling, så der opnås en bedre og nemmere adgang til kliniske/behandlingsrelevante
oplysninger om patienten på tværs af sundhedssektoren.
I aftale om sundheds-it fremgår det, at Nationalt Patientindeks løbende udbygges
med stadig flere data om patienten, herunder:
•
•
•
•
•

Kontaktoplysninger fra Landspatientregistret (LPR)
Journaloplysninger fra e-journal
Medicinoplysninger fra Det Fælles Medicinkort (FMK)
- udrullet i samtlige regioner inden udgangen af 2011
Vaccinationsoplysninger fra Det Danske Vaccinationsregister (DVR)
- i drift medio 2011
Billeddiagnostiske oplysninger fra fællesregionalt billedindeks
- fuldt udrullet på alle sygehuse i 2012.

Nationalt Patientindeks skal være fuldt integreret i regionernes kliniske itarbejdspladser via regionernes sundhedsjournal inden udgangen af 2013.
På sigt er det ambitionen at almen praksis og andre relevante aktører også stiller
oplysninger til rådighed og anvende oplysninger fra løsningen.
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Økonomi

Som led i ØA2011 er der afsat en økonomisk ramme på 15 mio. kr. til etablering
og drift af et nationalt patientindeks (NPI) frem til og med 2013. Staten har det
overordnede ansvar for projektets samlede realisering.
Der lægges som udgangspunkt vægt på, i så vid udstrækning som muligt, at bygge
videre på eksisterende/kørende løsninger, med henblik på effektiv ressourceanvendelse i forbindelse med etableringen af indekset.
Som led i den nærmere beskrivelse af projektet vil risici blive beskrevet.
Proces for implementering

Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet indgik den 2. marts 2011
en aftale om projektets organisering og finansiering. Ifølge projektplanen vil NPI
være etableret medio 2012.
Projektet koordineres desuden med regionernes udrulning af en sundhedsjournal,
bl.a. med gensidig repræsentation i de to projekters styregrupper, idet Nationalt
Patientindeks vil udgøre en væsentlig del af infrastrukturen i sundhedsjournalen.
Den nationale bestyrelse for sundheds-IT følger op på projektets fremdrift.

