Meddelelse nr. 16/2008
Århus, den 5. november 2008

Trifork A/S - Har indgået SKI kontrakter til over 10 mio. DKK.
Trifork har indgået to kontrakter om levering af softwareløsninger til
Staten. Kontrakterne, der har en samlet værdi på mere end 10 mio. DKK, er
indgået under den nye rammeaftale med Staten og Kommunernes
Indkøbsservice, SKI 02.18.
Aftalerne omfatter dels en aftale indgået i september med
Lægemiddelstyrelsen om fortsat udviklingsarbejde på Fælles Medicinkort,
og dels en aftale med IT- og Telestyrelsen om fortsat udviklingsarbejde på
det nye Digitalisér.dk.
Fælles Medicinkort er en national løsning, som skal hjælpe med at sikre
korrekt medicin til alle borgere i Danmark. Trifork har ansvaret for design,
udvikling og drift af den centrale løsningen, som skal opbevare danskernes
elektroniske medicinkort, og arbejder desuden som rådgiver for
Lægemiddelstyrelsen i forhold til at omforme kliniske krav til
systemløsninger.
Lægemiddelstyrelsen beskriver projektet således:
Overblik over patienternes medicin.
Læger og andre sundhedspersoner bruger ofte lang tid på at få
overblik over, hvilken medicin en patient får. Det gælder navnlig,
når en patient bliver indlagt eller udskrevet fra hospitalet, eller når
flere læger udskriver medicin til den samme patient.
Mangler overblikket, kan der ske medicinfejl, der skader patienten.
Den udfordring skal det fælles medicinkort løse senest fra 1. oktober
2009.
og
Projekt "Fælles Medicinkort" skal bidrage til, at borgere i Danmark
får en korrekt og sikker behandling med lægemidler. For at opnå
dette, får alle borgere et elektronisk medicinkort på en central
database, der afspejler deres aktuelle medicinering. Alle
ordinerende læger skal på et øjeblik kunne lave et opslag på den
aktuelle medicinering i deres egne systemer - hvad enten det er ved
indlæggelse på sygehus eller i konsultationen i lægepraksis …
Borgeren skal selv kunne se sit eget medicinkort via internettet.
http://medicinkortet.dk
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Digitalisér.dk er en national løsning, der indgår som et væsentligt element i
den fællesoffentlige digitalisering. Trifork har ansvaret for design og
udvikling af det nye Digitalisér.dk, og arbejder desuden som rådgiver for ITog Telestyrelsen i forbindelse med indførelse af softwareudviklingsprocessen ”Scrum”.
IT- og Telestyrelsen beskriver projektet således:
IT- og Telestyrelsen etablerer én indgang til åbne standarder og itarkitektur for alle myndigheder, leverandører og andre, der ønsker
at deltage i udviklingen af det digitale Danmark. Dette er en
væsentlig forudsætning for at realisere visionerne i den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, idet visionerne bygger på
fælles krav til it-arkitektur og krav om at it-systemerne skal kunne
tale sammen (interoperabilitet).
Det nye Digitalisér.dk skal være et udstillingsvindue og et mødested;
det skal være nemt at bidrage til og debattere den fællesoffentlige
digitalisering med udspring i naturlige samarbejdsformer på
internettet snarere end gennem formelle processer. Deltagelse skal
være værdifuldt for den enkelte aktør, uanset om denne er
udvikler, entusiast eller projektleder, og om denne kommer fra den
private eller offentlige sektor.
http://www.itst.dk/arkitektur-og-standarder/oio-arbejdetoffentlig-information-online/isb-2-0-projektet
Begge kontrakter ligger indenfor Triforks kerneforretning i den offentlige
sektor, hvor vi fokuserer på det vigtige sundheds-IT område samt det ligeså
vigtige IT arkitektur område.
Kontrakterne ventes at påvirke EBITDA for regnskabsåret 2008 positivt i
størrelsesordenen 0,5 – 1 mio.
Med venlig hilsen
Trifork
Formand Jens Nielsen
Adm. Direktør Jørn Larsen

Yderligere oplysninger
Trifork, administrerende direktør Jørn Larsen.
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