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Ny EPJ i gamle klæder, ellerNy EPJ i gamle klæder, eller 
gammel EPJ i nye klæder

En fælles EPJ på Sygehus Lillebælt



Sygehus LillebæltSygehus Lillebælt



Vores indlæg skal give svar på:Vores indlæg skal give svar på:

1. Hvordan gør man en gammel og indarbejdet EPJ
interessant og relevant på en ny måde så viinteressant og relevant på en ny måde, så vi 
opnår opbakning til Sygehus Lillebælts 
fremtidige EPJ med den nye fælles opsætning?

2. Hvordan lukkes en EPJ ned, og hvordan sikres
adgang til gamle data?



Lykkedes det at gøre en gammel EPJ 
interessant? Og er der opnået opbakning?interessant? Og er der  opnået opbakning?
JA! Vi synes det lykkedes!

Vi h få t fi k t kti t f• Vi har fået fin konstruktiv og engageret respons fra 
afdelingerne

• Afdelinger har brugt det til at rydde opAfdelinger har brugt det til at rydde op
• Afdelingsledelserne har haft mange konstruktive ideer 

ved de individuelle møder
• EPJ-koordinatorerne er meget engagerede, og har taget 

fin ejerskab af den fælles EPJ
• De 2 sygehuse der nu skal leve med historiske data i• De 2 sygehuse der nu skal leve med historiske data i 

lukket EPJ, kan se fordele ved en fælles EPJ
• Vi er ved at få skabt en fælles SLB-EPJ kultur



Baggr ndBaggrund
Behov udsprunget fra afdelingerne / brugerne:
• Større samarbejde på tværs af matriklerne
• Ønske om sammenhængende elektroniske patientforløb på tværs af SLB

Udgangspunktet: 
• 2 ens EPJ’er med forskellig og selvstændige databaser
• 2 ens EPJ’er hvor forskellige funktioner er taget i brug
• Direktionen beslutter: En fælles EPJ på alle matrikler. Den ene  af de 2 

nuværende databaser lukkes. Der skal påbegyndes en 
standardiseringsproces.

• Ingen økonomisk kompensation til afdelingerne
• Ingen nedgang i produktion
• Tidsfrist snarest efter sommerferien 2009 (ca. ½ år)



Direktionens rolleDirektionens rolle

• Valg af løsning
• Godkendelse af kommisorium og deltagere til 

ArbejdsgruppenArbejdsgruppen
• Deltagelse i workshoppen
• Deltagelse i afdelingsledelsesmøderne• Deltagelse i afdelingsledelsesmøderne
• Styregruppe



Involvering af afdelingsledelserneInvolvering af afdelingsledelserne

• Information på afdelingsledelsesmøder
• Skriftlig information løbendeg
• Indkaldt til individuelle møder med afdelingsledelserne

- Hvilke specielle behov er der i afd. når den fælles EPJ sættes i drift? 

• De notater der er standardiseret blev sendt i høring i 
alle afdelinger via afdelingsledelserne 2 gange



Involvering af ArbejdsgruppenInvolvering af Arbejdsgruppen
• Sygehusledelsen udvalgte repræsentative deltagere fra 

alle matrikler og specialer (fleste s perbr gere/ledere)alle matrikler og specialer (fleste superbrugere/ledere)
• 2 dages workshop i ”isolation” til standardiseringsopgaven

SHI så forud for seminaret på følgende: p g
- Hvilke forskelle er der på de 2 EPJ’er?
- Hvilke muligheder giver det?

H i i ll fd li i fd li l d l- Høring i alle afdelinger via afdelingsledelserne
- Lavet oplæg til de standardiserede notater  

• Kommisorium med beslutningskompetenceKommisorium med beslutningskompetence
• Opdrag fra ledelsen at de skulle være forandringsagenter
• Efterfølgende brugt som sparring ved spørgsmål 



Involvering af brugerneInvolvering af brugerne

• Nyhedsbreve
• Repræsenteret via Arbejdsgruppen• Repræsenteret via Arbejdsgruppen
• Høring og information via afdelingsledelser og EPJ-

koordinatorere
• Intranettet
• Undervisning i de nye funktionaliteterg y



Involvering af EPJ koordinatorerneInvolvering af EPJ-koordinatorerne

• Cc på al information til afdelingsledelserne
• Løbende indkaldt til møder og undervisning

I l t i t i / til t i• Involveret i opsætning / tilretning
• Sparringspartnere (livline til ”den virkelige verden” for 

SHI)SHI)
• Forventning om at de skal implementere de nye tiltag i 

EPJ i egen afdelingEPJ i egen afdeling 



Derfor mener vi det lykkedesDerfor mener vi det lykkedes

• Ønske fra afdelingerneØ g
• Best practise baseret på brugernes og afdelingernes 

ønsker og behov
• Alle har kunnet byde ind
• En vellykket workshop
• Forankring omkring nøglepersoner:• Forankring omkring nøglepersoner:

- Arbejdsgruppen
- Lokale EPJ-koordinatorereLokale EPJ koordinatorere
- Afdelingsledelserne
- Direktionen



Vores erfaring ind til nuVores erfaring ind til nu

Gammel EPJ i nye klæder!• Gammel EPJ i nye klæder! 
• Der er skabt en SLB-EPJ kultur, som er i sin vorden 
• De erfaringer vi har fra dette projekt vil kunne bruges iDe erfaringer vi har fra dette projekt vil kunne bruges i 

forhold til overgang til en ny EPJ på sigt.  
• Anbefaler efter nogle år at gennemgå anvendelse og 

opsætning af sin EPJ (fungerer den som tiltænkt?)
• Superbrugernes EPJ-viden er koblet op på den 

anvendelse der er i egen afdelinganvendelse, der er i egen afdeling.



Hvordan lukker man en EPJ ned og bibeholder 
tilgangen til historiske data?tilgangen til historiske data?

• Klinikernes mest udtalte bekymring er tilgangen til y g g g
historiske data
- Let tilgængelighed
- Hvor får jeg overblik over alle kontakter?

• Ingen regional eller national strategi trods nedlægning 
af EPJ’er gennem flere åraf EPJ er gennem flere år

• E-journal?
• Hvad er ”nok” at arkivere i en patientjournal?p j
• Er ”nok” juridisk set det samme som ”nok” for en 

kliniker?



Konsekvens på SLBKonsekvens på SLB

• Holder liv i en læsekopi af den ”lukkede” EPJ-databaseHolder liv i en læsekopi af den lukkede  EPJ database
• Vi skal finde en arkivløsning som fungerer på sigt, så 

vi er fremtidssikrede (lokalt/regionalt/nationalt?)
• Denne EPJ har eksisteret på SLB siden 1997, og vi 

ved, at den har en begrænset levetid i sin nuværende 
formform

• Regionen har taget opgaven
• Så vi skal have et arkiv til den fælles EPJ på SLB, p

gerne inden sommer 2010, da det er dyrt og ineffektivt 
at drifte en læse EPJ



Th E d!!!!!!!The End!!!!!!!



Nyhedsbrev, SLB, 29. september 2009

”D d d f ll EPJ d l f d i”Der er med den fælles EPJ en del forandringer, 
brugerne skal vænne sig til. Og nogle af dem vil 
helt sikkert synes, at ændringerne er besværlige. y g g
Alligevel glæder de to koordinatorer sig over et 
godt resultat, som brugerne nok skal se 
fordelene i så snart de lærer den fælles EPJ atfordelene i, så snart de lærer den fælles EPJ at 
kende”.

2 EPJ-koordinatorere, Sygehus Lillebælt


