Storefordeleved
datakommunikation
Teknologi. Udgifterne til sundhedssektoren
udg@ri de fleste europreiskelande mellem seks og
elleve procent af bruttonationalproduktet.
Derfor har sundhedsudgifterne til stadighed
politikernes bev6genhedmed henblik pA besparelser. Ved at benytte moderne informationsteknologi
til datakommunikation frem for manuelle
papirgange kan der sparesmange ressourcer.

Af
informatikchef
Michael Voel
Jensen,DanmarksApotekerforening.
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n vaesentlig
del af arbejdeti sundhedssektoren er administrationaf blandt andet paog der
tientjournalerog ressourceforbrug,
udvekslesen kolossalmrengdestandardmeddelelser,sAsom recepter,henvisninger,epikriser og
laboratoriesvar.
Alene ved at benytte moderneinformationsteknologi til datakommunikationfrem for manuelle papirgangekan der sparesmangeressourcer
blandt andet til indtastningog fejlretning.Der
findesikke noget skpn over besparelsespotentiaIet for Europa, men et skpn for USA er ca. 30
milliarder $ per Ar! Besparelsernekan delvisrealiseres,delvisresulterei forbedret serviceover
for patienterne,Ogetkvalitet som fBlge af faerre
feil samt bedre statistikkertil de offentligesundhedsmyndigheder.
EMEDI (EuropeanMedical Electronic Data
gruppe,
Interchange)er navnet pi en europaeisk
som beskaftiger sig aktivt med indfprelseog anvendelseaf elektroniskdatakommunikationi
Det drejer sig fprst og fremsundhedssektoren.
mest om udvekslingaf:
r Logistiskedata mellem parterne,der handler
med medicinskeog andre produkter,der anvendesi sundhedssektoren.
inI Finanstransaktionerfra sundhedsydende
stansertil offentlig sygesikringog private sygeforsikringsselskaber.
r Patientrelaterededata mellem praktiserende
lager, apotekerog sygehuse.
si som
Internationalestandardiseringsorganer,
WesternEuropean EDIFACT board og EAN International,anerkenderEMEDI, og pA flereomrider er der et tretsamarbejde.EAN International er en organisation,der blandt andet beskeftrger sig med standarderfor varenumre,stregkoder og elektroniskedokumenteri forbindelse
med samhandel.EAN International omfatter 70
medlemslandeog mere end 300.000virksomheder benvtter EAN-standarder.

Donmorker longtfremme
De samledeomkostningertil den nuverende
kommunikation i den danskesundhedssektor
sk@nnes
at udg@reca. 1 mia. kr. irligt. Erfaringer
fra indf@rselaf elektroniskdatakommunikationi
andre brancheri Danmark tyder pi, at en del af
disseomkostningerkan fjernes.Det er anslAeti
et forsigtigt sk@n,at der er mulige rationalise200 mill. kr.
ringsgevinsteri st@rrelsesordenen
Arligt.Disse ressourcerkan sAanvendespA andre
omrAderi sundhedsvaesenet.
Sammenlignetmed andre europreiskelande er
Danmark langt fremme med brug af informationsteknologi- herunder datakommunikationi
Danmark har en langvarig
sundhedssektoren.
tradition for anvendelseaf edb pA de danskesygehuse.Blandt andet via Kommunedatass6kaldog >gr@nne<
systemerhar der i irevis
te >r@de<
vrret udveksletdata i elektroniskform. Ogsi i
den primare sektor er der gangi elektroniskudvekslingaf recepter,laboratoriesvar,udskrivningsbreveog rpntgensvar.Alt i alt mere end
200.000medicinskemeddelelserper mAned- og
antalleter starkt stigende.
Som opfplgningp5 Dybkjaer-rapporten
>INFO-samfundetAr 2000" har regeringenvedtaget at satsepi to hovedomr6derinden for
>Et landsdekkendesundsundhedsomrAdet:
og >Udvikhedsnettil informationsudveksling<
ling af elektroniskpatientjournal<.SundhedsministerietpAtagersig s6ledesen aktiv rolle ved udformning af en strategifor anvendelseaf informationsteknologiinden for sundhedsomridet.
Formilet er at sikre en koordineret og sammenhangendelpsningog dermed en forsvarlig@konomisk investeringi de enkelte led.
undertegnedede
I Barcelonaprresenterede
danskeerfaringermed anvendelseaf EDIFACTrecepterog elektroniskvarebestilling(Pharmalink). Endvidere fremlagdeSundhedsstyrelsens
EDI-sekretariat strategienbag udvikling af det

danskesundhedsnet:MedCom er et to-irigt projekt, som har til formAl at etablereet beredygtigt, sammenhengendesundhedsdatanet
omfattende de hyppigstforekommendemeddelelseri
sundhedssektoren.
De deltagendeparter er
Sundhedsministeriet,
Sundhedsstyrelsen,
AmtsrAdsforeningen,K@benhavns
Kommune, Den almindeligeDanske Lageforening,Danmarks
Apotekerforening,Kommunedataog TeleDanmark.
Der er i Danmark ca. 3.600praktiserende
lregerfordelt pA ca. 1.850praksis.Primo 1995har
cirka 70 procent af de praktiserendelregeredb
Godt 500 lagepraksiskan sendeEDIFACT-recepter og 186ld af291 mulige apotekerkan
modtagedem. I marts 1995blev der sendt i alt ca.
158.000EDIFACT-recepter,hvilket udg@rmere
end 10procent af potentialet,og er en fordobling
i l6bet af €t tr.
Apotekssektorenkan opn6 store fordele ved at
fA receptoplysningerpi elektroniskform. For det
fgrste opnAsen mere javn arbejdsgang.For det
andet fis arbejdslettelseqnAr receptenkan takseresautomatiskpA apoteket.Sidstneevnte
forudsatter blandt andet ensartetbrug af entydigekoder (som for eksempelvarenumre,tilskudskoder) pi lege- s6velsom apoteksside.For det
tredje kan apoteket sparetelefontid eller afhentning af recepterhos lregen.
Elektronisk varebestilling(Pharmalink)integreret med apoteketslagerstyringssystem
er et af
midlerne til at effektivisereapoteketsarbejdsgangeog tll at 6ge serviceniveauetover for apotekets kunder.
I dag er ca.2l3 af landetsapotekertilsluttet
Pharmalink og i marts 1995blev der sendt ca.
850.000varelinier,hvilket er en stigningpA godt
60 procent pi 6t Ar.
Pharmalink er en branchestandardog p6 sigt
at overgi til anerkendteog udbredtein@nskes
ternationalestandarderfor handelsmeddelelser.
ordrer, fakturaer og betalingsmeddelelser.
Derfor deltagerDanmarks Apotekerforening og
apoteksleverandgrerne
i regi af EAN-Danmark i
et brancheudvalg,som skal udarbejdefremtidige
standarder'forelektronisk samhandelinden for
sundhedsomrAdet.

Storevoriofionermellem lqndene
I EU er den sdkaldteBangemann-rapportet udtryk for politisk vilje til at fremme brugen af moderne informationsteknologi.Danmark, England, Frankrig, Holland og Norge er de eneste
lande, der i mere eller mindre grad har en landsdrekkendestrategifor at udbrede brugen af datakommunikation i sundhedssektoren.
De flesteeuropreiskelande har anvendtelektronisk datakommunikationi Arevis.Udbredelsen og omfangetvarierer meget fra land til land.
Isar er de nordiske lande,England og Holland
langt fremme. Grekenland, Island, Spanienog
miske overraskendenok ogsi Schweizer ikke
serlig langt. Portugal anvendertilsyneladende
nesten ikke elektronisk datakommunikation.

EMEDlholder
en drlig konference. I dr blev
den holdt i
Barcelona,og
som konferencensmotto
"From distant
dreams to trusted reality"
antyder, var
hovedvegten
lagt pA erfaringer med idriftsattesystemer.
Der var 145
deltagere,heraf 12fra Danmark.

Datakommunikationanvendeshyppigsti forbindelsemed bestillingaf varer (logistik). Ofte
er der tale om lukkede branche-standarder,
som i
et vist omfang >binder<handelsesparterne,
sA
som apotekerog grossistertil hinanden.
Ved indberetningertil offentligeog private sygeforsikringeranvenderflere lande,ligesomDanmark, hovedsageligdiskettereller bind. I Frankrig er netop igangsatet stgrre edb-projekti den
offentligesygesikring.Enorme mengder af papirer hAndteresi dag af mere end 90.000ansatte!
Her vil overgangenfra papir til elektronergivetvis fA omfattendeorganisatoriskekonsekvenser.
Hvad angir udvekslingaf kliniske data,er
de flestek@rendesystemerlokalt afgrrensede
og benytteskun mellem nogle fi udvalgte
parter.
For eksempeler der i Holland 25-30forskellige
lokale systemer,hvert baseretpd kommunikation
med et begransetantal hospitaler.Hvert system
benytter egnestandarder,sAder ikke umiddelbart kan udvekslesdata pA landsplan.
Den tyske registerlovgivninger megetrestriktiv vedr@rende
registreringog navnlig udveksling
af personoplysninger.
Elektronisk datakommunikation af kliniske data anvendesderfor kun i meget begraenset
omfang.
Danmark er s6ledesi dag det enesteland i Europa, der benytter elektroniskkommunikation af
recepteri st@rrem6lestok.
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