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Kære Torben Jerlach

Tak for jeres breve fra den 20. og 26. august 2018 om Sundhedsplatformen og det 
nuværende elektroniske patientjournalsystem.

Der skal ikke være tvivl om, at mange medarbejdere oplever, at indførelsen af 
Sundhedsplatformen har gjort arbejdet vanskeligere, og at der er sket 
produktivitetstab og forringelse af datakvaliteten. Det er dog også vigtigt at huske på, 
at det er en krævende og langvarig opgave at indføre et så omfattende system, som 
Sundhedsplatformen er.

Regionerne har ansvaret for driften af it-systemerne på sygehusene. Det er derfor 
hver enkelt region, der afgør, hvilket system der passer bedst til deres behov. Her 
fastholder både Region Sjælland og Region Hovedstaden, at Sundhedsplatformen er 
det bedste system for dem, og at de udfordringer, Sundhedsplatformen medfører, vil 
blive løst.

Ministerens opgave er at sikre, at de systemer, regionerne vælger, ikke er til fare for 
patientsikkerheden. Når det gælder Sundhedsplatformen, deler ministeren jeres 
bekymringer for både behandling og datakvalitet. Ministeren er derfor løbende i 
dialog med både de berørte regioner og med de klinikere, der har gjort opmærksom 
på problemerne.

Der er desuden tæt dialog mellem Sundhedsdatastyrelsen og regionerne for at sikre, 
at de regionale it-systemer, herunder Sundhedsplatformen, i videst muligt omfang 
fungerer med den it-infrastruktur, der skal understøtte det samlede sundhedsvæsen. 
Det gælder eksempelvis de udfordringer, der knytter sig til Sundhedsplatformens 
samspil med det fælles medicinkort, FMK, og de udfordringer, der har været, med 
kvaliteten af de data systemet indberetter til nationale registre. Ministerieret er 
således meget opmærksom på de problemer, der er opstået ved overgangen til 
Sundhedsplatformen, og situationen bliver fulgt tæt.

Regionerne er, som driftsansvarlige for sygehusvæsenet, også ansvarlige for at vælge 
og drive de elektroniske patientjournaler. Nogle af regionerne har valgt forskellige 
elektroniske patientjournaler, men der bliver stillet krav om, at systemerne skal 
benytte ens standarder. Sundhedsjournalen er den nationale patientjournal, som kan 
tilgås uanset it-system. Via den har personalet på sygehusene adgang til 
patientjournaler på tværs af regioner, når det er relevant.
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Side 2

I henvendelsen argumenteres der for etableringen af ét nationalt elektronisk 
patientjournalsystem. Der er fordele og ulemper ved både at fortsætte det 
eksisterende system og ved at etablere ét nationalt system. Ét nationalt system kan 
medføre økonomiske gevinster, bl.a. i form af lavere udviklingsomkostninger, men 
det vil omvendt være en risiko, at et nationalt system vil betyde 
leverandørafhængighed og manglende konkurrence, hvilket kan medføre højere 
priser. 

Etableringen af ét nationalt elektronisk patientjournalsystem vil også indebære en 
central udfordring ift., at den samlede drift af sygehusene hænger tæt sammen med 
driften af it og digitale løsninger. Når regionerne derfor i dag har ansvar for indkøb og 
drift af it-systemerne tilgodeser det, at både valget af elektronisk 
patientjournalsystem, drift og videreudvikling kan prioriteres i forhold til de 
arbejdsgange og opgaver, der ligger i den enkelte region.

I ønskes alt det bedste fremover.

Med venlig hilsen 

Kontorchef
Nanna Skovgaard
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