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Vision 

• Færøerne skulle have ét sundhedsvæsen 
der samarbejder, hvor patienten oplever et 
sammenhængende sundhedsvæsen med 
fælles hukommelse. 

• Systemet skulle   
– anvendes tværorganisatoriskt  
– anvendes tværfagligt 
– være integrerbart 
– være standardiseret 
– være afprøvet og i brug 



Implementeringsperiode  

• Opstart  2005 
• Pilot   2006 
• Modul impl 2007 - 2008 
• Big Bang  2008 - 2011  
• Afslut  2011 



Den færøske løsning 

• Består af 
– PAS 
– Booking 
– Journal  
– Medicin 
– Rekvisition og svar af undersøgelser 
– Oversigtsbilleder 
– Messenger 
– Digital diktering 



Skotter / Visninger 

Landssjúkrahúsið 
Medisin og kirurgi 

Landssjúkrahúsið 
Psykiatri 

Kommunulækni 1 

Klaksvíkar sjúkrahús 



Fordele  ved at anvende et sundhedssystem 



Erfaringer/viden  .... Hvad har hjulpet …. 

 
 

 
 
 
 

 Forståelse af modstand og magtforhold på sygehusene 
 De tre kulturer på sygehusene (Læger, sygeplejersker, 

administration) 
 Betydningen af: 

 Standard 
 Tempo 
 Projektkriser 
 Forankring 
 Legitimering 
 Stærk styregruppeformand 
 Klar retning – klare roller – klare ordre 
 Ejerskab: decentrale styregrupper 

 Popcornsmodellen 
 Big bang strategien 
 Teamdannelse / robusthed 
 Tillids-og konflikthåndtering 
 Troværdige klinikere som epj-koordinatorer 
 Konsulenter med domænekendskab 



THS-organisation: 
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• THS får potentiale til at blive driftsregistreringssystemet for: 
– Sygehuse,  
– Kommunelæger 
– Gigni, sundhedsplejen 
– Hjemmeplejen 
– Hjemmesygeplejen 
– Socialvæsenet 
– Privat praktiserende læger 
– Privat praktiserende behandlere 
– Børneværnet 
– Tandlæger (måske)  
– Patienthotellet 

Udviklingspotentiale for Færøerne 

• THS bliver støttesystem for: 
• Apoteket 

• E-recept 
• Almannaverkið 
• Heilsutrygd 

• Digitale regninger 
• Overtagelse af patient 

administration 
• Patienthotellet i DK 

• Fællesnordisk erfaringsbase 



• Kort vej til beslutninger, mindre bureaukrati. 
• Det er muligt at lave en helhedsplan, da Færøerne har en 

overskuelig størrelse. 
• Driftsorganisationen fungerer, der er ingen truende hængepartier 

tilbage i implementeringsarbejdet. 
• Færøerne har den største samling af sundheds-it-viden i det 

nordatlantiske, med en rutineret projektorganisation. 
• Færøerne har stor erfaring med projektledelse og udbredelse af 

et sundhedssystem. 
• Færøerne er et komplet land, der anvender samme 

sundhedssystem, som indgangsportal til alle sundhedsdata. 
– Dette giver ét system, med én adgang. 
– Nem adgang ved implementering af omkringliggende 

systemer. 
– Krav om at alle integrationer skal virke gennem 

sundhedssystemet. 

Hvorfor lykkes Færøerne? 
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