Edb. DanskEDI-Rad
arrangerer
en Arlig
konference,
hvorder i 1997blevfokuseret
pAregeringens
handlingsplaner,
initiativer
medanvendelse
fra brancherog erfaringer
af EDl.Dervarover400 deltaqere.
Jnovember 1996vedtogregeringenen handI lingsplanpA EDl-omrddet.Planenomfatter
Ien rakke konkrete initiativer med henblik pA
at fremme brugen af EDI i Danmark. Eksempler
er: udvikling af EDl-standarder for en raekke
brancher,anvendelseaf EDI (ElectronicData
Interchange)hos Statensog KommunernesIndkpbsservice,mulighed for at virksomheder kan
indsendeEDl-meddelelsertil Erhvervs-og Selskabsstyrelsensamt udvikling af EDl-software.
Flere brancheorganisationerhar efterfplgende
fulgt op pA initiativerne.Danmark er siledes et
af de fi lande, der har en national strategi for
indfprelseog anvendelseaf EDI .
ForskningsministerJytte Hilden sagdei sin tale,
at Danmark er godt pA vej til at vere foregangsland, hvad angdranvendelseaf edb og EDL CiTka halvdelen af landets befolkning har egen pc
og ca.12 procent har adgangtil Internettet.Regeringenmener sflledes,at processener sat godt i
gang,og vil derfor finde nye omr6der, der trenger til st@tte.Som eksempelblev nrevnt samordning af lovstof ved hjalp af moderne informationsteknologi.
EDI i USA og Europa: Udbredelsen af EDI
gir hurtig i USA, ikke mindst fordi den amerikanske IT:industri domineres af en rekke store
virksomhedersAsom IBM og Hewlett Packard.
Den europaiske IT-industri er mere fragmenteret. I Europa er forhold som bureaukrati,sprogforskelle og nationale saerkenderendvidere med
til at hamme udviklingen.
virksomhederer blevet
Mange europaeiske

tvunget til at anvendeEDI, nir der skal handles
med amerikanskevirksomheder.Der er imidlertid stor forskel pi amerikanske og europeiske
standarderog selv inden for Europa er der nationale variationer. Dette er et stigendeproblem i
takt med Ogetinternationalhandel.
Generelt er udviklingen lrengstfremme pA logistik- og finansieringsomridet. Dog er de nordiske
lande ogs6godt pA vej med medicinskemeddelelser,sAsom recepter,epikriserog laboratoriesvar.
EDI i sundhedssektoren:Danmark er via MedCom-projektet det forste land i Europa, hvor der
udvikles og anvendesinternationale EDIFACT:
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DanskEDI-Rdder en
selvejendernferesseorganisation,hvis 77
medlemmerer en
rekke offentlige myndighedef brancheorganisationer og virksomheder.FormAlet
er at fremme anvendelse af EDI i Danmark.Det tilstrabes, at
der benyttesanerkendteinternationale
standarder.

EDI-boomet
er overos
standarder for en raekkeaf de hyppigst anvendte
Der er flere
meddelelseri sundhedssektoren.
grunde til, at Danmark er niet langt. For det
fprste er det et lille land med en god tele-infrastruktur. For det andet er sundhedsomr6deti hOj
grad reguleret af det offentlige og dermed er der
skabt grobund for gennemfprelseaf standarder.
For det tredje er der tradition for samarbejdepA
tvars af sektorer.
11997blev der sendtca.8-9 millioner elektroDette
niske dokumenteri sundhedssektoren.
svarertil ca.en fjerdedel af potentialetph ca.36
millioner dokumenter.Vreksten var i 1997 ca.40
procent i forhold t1l Aretf@r.
I nrestefase er tandlagerne og kommunerne
kommet med i MedCom-projektet.For apotekernesvedkommendebetyder det, at medicinkort og tilhprende afregning med kommunerne
bliver hpjt prioriterede projekter.
I fremtiden vil den primaereog sekundare sundhedssektor yare taltere knyttet til hinanden via
Det vil fi stor betydnationalesundhedsdatanet.
ning for kvaliteten af arbejdet og for effektiviteI
ten - og for positioneringi sundhedssektoren.
Danmark er apotekerne ofte naevntsom samarbejdspartner,mens det sjaldent er tilfreldet i de
@vrigeeuropreiskelande.
Erfaringer med EDI pd Grenaa Apotek: Som
bekendt har den danskeapotekssektortidligt forctaget elektronisk varebestilling hos medicinal- f@rstvia APOS, som nu stort set er
grossisterne
aflOstaf Pharmalink. I dag anvender nasten alle
apoteker Pharmalink, EDlFAClrecepter samt
indberetninger til sygeforsikringendanmark.
Apoteker Lene Hilbertz Olesenfra Grenaa
Apotek holdt et indlag om erfaringer med anvendelseaf EDI pi apoteket.Konklusionen er, at der
ved at sparetid pi rutinearbejdebliver mere tid til
at ridgive kunderne.Endvidere opn6set bedre
overblik over mangeforhold pA apoteket.Dog har
der vreretmange startproblemersi som manglende datadisciplinhos de praktiserendeleegerog fortr
styrrelseri datakommunikationslinierne.
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