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GEPJ-modellen - tak for hjælpen!
Fra GEPKA-projekterne har vi i løbet af den samlede projektperiode modtaget en lang
række tilbagemeldinger til det løbende udviklingsarbejde med GEPJ-modellen. Vi har hørt
fra slutbrugere, fra udviklere og fra leverandører. Nogle tilbagemeldinger drejede sig om
fortolkning, nogle om informationsindhold og nogle sigtede på hard-core modellering klasser, attributter og associationer.
Vi behandlede efter bedste evne disse tilbagemeldinger undervejs i projektet, hvilket satte
sig tydelige spor i GEPKA-forummets diskussionsliste og notesamling. Noget blev rettet til
med det samme, mens noget blev sat på listen over ændringer i næste GEPJ-version.
På kort og lang sigt
De umiddelbare ændringer blev - efter projektdeltagernes ønske - publiceret hurtigst
muligt, hvorfor mange små og enkelte store modelændringer medførte, at vi i
projektperioden publicerede i alt 13 dokumentationspakker.
Der var også mange tilbagemeldinger, som ikke kunne behandles umiddelbart. GEPKAprojektet havde en samlet tidsfrist, de forskellige delprojekter kørte i forskudte
udviklingsfaser, og hvad, der var bygget, skulle nødigt bygges om. Derfor blev mange
tilbagemeldinger lagt hen i en næste-versions-kasse: "Vi kan se problemstillingen, men den
kan ikke med rimelighed løses inden for GEPKA-projektet".
Næste version af GEPJ
I april 2004 var der - af hensyn til de mange EPJ-udbud - behov for at udgive en GEPJ
version 2.0, som "..repræsenterer en del af den løbende erfaringsopsamling fra afprøvning
af GEPJ.." - og som "..vil være velegnet til at indgå som baggrund i et udbudsmateriale..".
Denne GEPJ-versions opsamling af erfaringerne fra afprøvning af GEPJ udmøntede sig i, at
den var en næsten identisk kopi af den aktuelle GEPKA-model. Vi benyttede lejligheden til
at tage konsekvensen af nogle få af de tilbagemeldinger, som var havnet i "næsteversions-kassen". Men der var ikke til version 2.0 mulighed for at realitetsbehandle meget
af den erfaringsopsamling, som vi har liggende.
Med reference til GEPJ version 2.0 har vi så desuden modtaget tilbagemeldinger. Mange af
dem havde vi - naturligt nok - liggende fra GEPKA-projektet, men der var også
tilbagemeldinger, som belyste nye aspekter.
Vi er på vej med GEPJ version 2.1. Det er lige nu, vi sidder og kigger på den samlede kasse
af tilbagemeldinger, som ikke kunne finde vej ind i GEPJ version 2.0. Nogle vil vi kunne få
med denne gang, nogle ikke.
Den samlede mængde af tilbagemeldinger på vores GEPJ-modellering har været meget stor
og meget kvalificeret. Det har været åbenlyst, at mange projektdeltagere har gravet sig
langt ind i modellens væsen og forudsætninger, og der er løbet mange, mange meget
avancerede tekniske diskussioner over bordet.
Tak for hjælpen til at lave en bedre GEPJ-model!
Af Gert Galster
Sundhedsstyrelsens enhed for Sundhedsinformatik
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