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Småt
& godt
ÅH NEJ…
… ikke et helt temanummer af IndenRigs
kun om Sundhedsplatformen?
Det kan I da ikke mene!?
Jo, det kan vi faktisk. Vi ved godt, at SP det seneste
halve år har fyldt så meget, at man næsten kan tabe
pusten ved tanken om at skulle læse et helt blad kun
om SP.
Men hæng på - for i dette IndenRigs er det med
arbejderne, der har ordet. Med ris, ros og oplevelser fra
hverdagen med SP.
Vi har forsøgt at tegne et øjebliksbillede af Rigets
tilstand netop nu, hvor danmarkshistoriens største
sundheds-it-system fortsat udfordrer vores hverdag.
God fornøjelse - redaktionen.

MÅNEDENS TAL

21.000
Så mange tabeller indgår i Sundhedsplatformen,
der i alt indeholder over 180.000 forskellige typer
af information lige fra blodprøvesvar til udskrivelsesdato – og meget, meget mere….
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MÅNEDENS CITAT

Det er i det hele
taget et lidt tøvende
hurra, som følger SP’s
fødselsdag. Lidt som at
synge fødselsdagssang
for et kolikramt barn
Fra kronik om SP’s 1-års fødselsdag på
Herlev-Gentofte Hospital i Politiken 20.
maj, forfattet af otte læger fra hospitalet.
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MÅNEDENS LISTE
BEDSTE TIPS OG TRICKS TIL SP

1
2
3
4
5

Studenterholdets bedste råd til at spare tid foran skærmen.

Rediger eller genbestil i best/ord – for eksempel hvis
der er fejl, eller du skal genbruge bestillingen

Benyt præferencelister til best/ord, der benyttes ofte

Lav dine egne SmartPhrases

Brug tastaturgenveje – start med nogle få

Tilpas din opsætning

Se kort instruks til hvert af de fem punkter på intranettet
under Sundhedsplatformen – Nyheder.
Studenterholdet kan kontaktes på telefon 3545 3701 
alle hverdage kl. 9-15.

MÅNEDENS FOTO
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik bruger
Sundhedsplatformen – og enkelte papirer.
Foto: Büro Jantzen
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Aktiviteten fortsat
Sundhedsplatformen ser ud til at med
virke til et fald i aktiviteten. Besparelser
forventes i 2018
Sidste år nåede Rigshospitalet ikke i mål med
den budgetterede aktivitet pga. ibrugtagning
af Sundhedsplatformen. Tendensen ser ud til
at fortsætte i 2017, men det er svært at få et
præcist overblik over omfanget, da der stadig er
problemer med at få registreret korrekt.
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FLERE ÅRSAGER TIL FALD
Selv om der løbende bliver arbejdet på at forbedre registreringerne, er der stadig mange fejl,
som medfører stor usikkerhed om tallene.

I et almindeligt år fører et aktivitetsunderskud
til, at der skal findes besparelser for halvdelen
af midlerne. Men der er vi ikke på nuværende
tidspunkt, fortæller hospitalsdirektør Per Christiansen:

- Det er svært at vurdere den reelle aktivitetsnedgang, men vi kan se, at vi bruger lidt mindre
medicin, end vi plejer, og indvejer lidt mindre
sengetøj. Det tyder på, at vi også har en reel aktivitetsnedgang, fortæller Per Christiansen.
Der er formentlig flere årsager til, at aktiviteten er
lavere end sidste år:

- Tallene ændrer sig uge for uge, efterhånden
som der kommer rettelser og efterregistreringer.
Derfor fortsætter vi uden ekstra sparerunder og
prøver at øge aktiviteten, så meget vi kan. Når
indtastningen begynder at fungere bedre, kan vi
have behov for at udvide åbningstiderne aften
eller weekend for at øge aktiviteten, fortæller han.

- Nogle steder kan klinikkerne ikke nå at se så
mange patienter som før, fordi Sundhedsplatformen stadig er mere tidskrævende end de
gamle systemer. Derudover har Region Sjælland
hjemtaget nogle patienter, så vi ser færre end
før. Samtidig har vi selv omlagt flere forløb fra
indlæggelser til ambulant og dagkirurgi - det er

godt for patienterne, men fører samtidig til en
lavere aktivitet, siger Per Christiansen.
PROGNOSE FOR 2018 USIKKER
Udsigterne for 2018 er det stadig for tidligt at
tage stilling til:
- Vi skal vide mere om, hvor vi står i år. Er vi
stadig under det normale aktivitetsniveau når
året slutter, har vi et problem. Er vi oppe på det
normale niveau igen, er det langt lettere at håndtere, siger Per Christiansen.
Som en del økonomiaftalen mellem regionerne
og Finansministeriet for 2018 skal regionens
hospitaler spare cirka 100 mio.kr. næste år.
Besparelsesforslagene skal ligesom tidligere år
meldes ind, så de kan indgå i budgetprocessen
i august og september. Der er bl.a. lagt op til, at
der skal findes besparelser på det administrative område.
\\ Christina Petersen Foto: Büro Jantzen

Registreringsarbejde har
krævet en stor ekstra indsats
de seneste måneder fra bl.a.
lægesekretærer, læger og
administrationen. Lægesekretær Anne-Grethe Rasmussen
(t.v.) og hendes kollega Jannie
Sjøntoft fra Videncenter for
Reumatologi og Rygsygdomme
prøver at hjælpe hinanden med
opgaverne i Sundhedsplat
formen.
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Opblødning
i opgave
fordeling

Kræftpakkemonitorering
udfordret
Langt færre kræftpakkeforløb indberettes
korrekt. Ny workshop og tydelige instrukser
skal knække kurven
”Kræftbehandlingen i Region Hovedstaden halter bagefter”.
”Der er jo stærk mistanke om, at det blandt andet handler om
indførelsen af det nye it-system, Sundhedsplatformen”. Kritikken i medierne fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse har
været tydelig den seneste tid, når der er blevet offentliggjort
nye tal for kræftpakkemonitorering.
Internt på hospitalet har de sædvanlige tavlemøder med
fokus på kræftpakker været sat i bero – der er for få data.
Tallene afspejler ikke den reelle aktivitet på grund af store
vanskeligheder med korrekt registrering. Det vurderer vice
direktør Per Jørgensen:
- Lige nu er der ikke overensstemmelse mellem klinikkernes egne opgørelser og vurderinger og den monitorering,
Sundhedsstyrelsen foretager. Selv når kræftpakkerne bliver
registreret i SP, er der fortsat forhindringer som gør, at koderne
ikke altid leveres videre til Landspatientregisteret, som de
burde. En enkelt fejl i en patientkontakt kan være nok til, at
data ikke kommer igennem. På den måde får man et forvrænget billede af situationen, siger Per Jørgensen.

Nogle af de opgaver, der blev
lagt over til lægerne da Sund
hedsplatformen blev indført,
skal måske justeres, så de
kan løses af andre faggrup
per. Sådan lød en udmelding
fra koncerndirektør Hjalte
Aaberg i maj:
- Det kan for eksempel være
visse typer registrering som
indtastning af medicinoplys
ninger inden en behandling og
lignende (...). Det betyder ikke
vi skal gå tilbage til fortiden
hvor lægerne dikterede
journalen, men der skal være
plads til at flytte opgaver,
hvor det er meningsfuldt.

NY HJÆLP PÅ VEJ
En af udfordringerne ved de nye arbejdsgange er, at sammenblandingen af administrative og kliniske registreringer er
kompliceret og kan virke omstændelig. Samtidig har det været
nyt for mange læger at håndtere de administrative opgaver. Et
forbedret forløb og bedre uddannelse er nu på vej. Det fortæller Michael Saabye, der er leder af dataenheden i Økonomi- og
planlægningsafdelingen.
- I denne uge afholder vi sammen med Sundhedsplatformen
den første workshop for registreringsansvarlige læger og
forløbskoordinatorer på de klinikker som har kræftforløb, hvor
hele forløbet med registrering bliver gennemgået. Nogle af
de kliniske workflows er blevet mere tydelige end før, og der
er nu information til klinikere om alle dele af opgaven. Når de
oplysninger kommer videre ud i huset, håber vi på et markant
løft, fortæller han.
Registreringsarbejdet vil fortsat være krævende, og der er
fortsat en stor opgave med at efterregistrere både kræftforløb og andre forløb.
\\ Christina Petersen
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SÅDAN ER DET
AT UDTALE SIG I
MEDIERNE OM SP
Bliver man kaldt til kammeratlig samtale hos ledelsen, hvis man udtaler sig negativt
om SP i medierne? Og bliver kollegerne sure på dig, hvis du udtaler dig positivt?
Mød to læger, som på første hånd har oplevet reaktionerne fra både kolleger og chefer.

En del har hvisket til mig, at
de også oplever SP virker

Mange tror, at jeg har været
til kammeratlig samtale

BIRGITTE DINESS
Afdelingslæge og faglig ekspert i SP, Klinisk Genetisk Klinik
Skrev kronikken ”Sundhedsplatformen virker – for mig” i
Ugeskrift for Læger 1.maj

PHILIP BENNETT
Overlæge, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdommes
ambulatorium, udefunktion på Gentofte Hospital
Skrev debatindlægget ”Sundhedsplatformens problemer burde
ikke undre nogen” i Politiken 12. april

Hvorfor besluttede du dig for at skrive i pressen om SP?
Jeg syntes, det var en for unuanceret historie, der blev fortalt
via medierne, og jeg savnede, at vi talte mere om det, der virker,
og udvekslede ideer.
Hvilke reaktioner har du fået fra dine kolleger?
Der er mange, som er kommet efterfølgende og har spurgt mig
om, hvordan den ene og den anden funktion virker, og jeg er ble
vet inviteret til møder for at vise forskellige funktioner. Den første
uge fik jeg også mails om, at det var modigt at skrive kronikken.

Hvilke reaktioner har du fået fra dine kolleger?
Jeg har fået rigtig mange venlige henvendelser og oplevet en
høj grad af positiv interesse – folk synes, jeg har givet en god
beskrivelse, som de kan genkende.

Der er også nogen, som har givet udtryk for, at de synes, det var
illoyalt over for den del af lægegruppen, som er presset på grund
af SP, og at det virkede om jeg støttede, at det er OK for ledelsen
ikke at tage folks bekymringer alvorligt. Og så er der en del, der
har sagt, skrevet eller hvisket til mig på gangene, at de også ople
ver, at SP faktisk virker i hverdagen.

Hvilke reaktioner har du fået fra ledelsen?
Der er mange, der har spurgt mig, om jeg har været kaldt til en
kammeratlig samtale på grund af det, jeg har skrevet, men det
har jeg ikke. Min egen ledelse og hospitalsdirektion har bakket
op om, at jeg fortæller, hvordan jeg oplever situationen, så jeg
har ikke oplevet noget negativt.

Hvilke reaktioner har du fået fra ledelsen?
I starten lidt forundring, som i ”hvorfor hopper hun ud foran
den bus”, og ellers har de været ret stille. Og nu følger Sophie
Hæstorp mig på twitter – selv om jeg stadig har til gode at skrive
mit første tweet.
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Hvorfor besluttede du dig for at skrive i pressen om SP?
Det provokerede mig, at regionens ledelse sagde, at den pro
duktionsnedgang vi ser, er midlertidig og vil forsvinde. For når vi
læger får flere opgaver, kan vi altså ikke nå så meget som før.
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Spørgsmål SVAR
om SP
Når vi opererer, er de almindelige
procedurer vi bruger ikke lagt ind
som kvikkoder, og det tager lang
tid at finde operationskoderne.
Hvorfor er det ikke hurtigere?

Susanne Scott, reservelæge, Ørenæse-hals og Audiologisk Klinik

Hvorfor skal vi bruge et system, hvor
det tager 1 time og 15 minutter mod
tidligere 45 minutter pr. patient? Det
betyder, at vi ikke når det, vi skal, og
samtidig føles det ekstra fjollet, når
man bruger 2,8 mia kr. på systemet?

Der er brug for en
lokal tilpasning. Det er
en af de opgaver, som
de kliniske byggere
går i gang med – de
er færdiguddannede i
slutningen af juni.

Programdirektør
Gitte Fangel

Christoffer Holst Hahn, overlæge,
Øre-næse-hals- og Audiologisk Klinik

Vi har lige sat en ekstra indsats i gang fra studenterholdets
side for at hjælpe Øre-Næse-Hals og Audiologisk Klinik
med at finde frem til, hvordan vi bedst muligt hjælper klinik
ken med at komme op i aktivitet. Der kan være forskellige
løsninger: Nyt byg, bedre arbejdsgange, brugertilpasning,
undervisning og så, videre. På den lange bane ser jeg SP
som en god investering i en digital, fremtidssikret pa
tientjournal, men SP skal optimeres og udvikles.

Hvis man kommer forkert ind i et
behandlingsforløb får man først
en melding til sidst og ingen hjælp
til at starte forfra. Hvorfor er syste
met ikke mere brugervenligt?

Elisabeth Arndal, reservelæge, Ørenæse-hals og Audiologisk Klinik

Lige nu kigger vi grundigt på, om
de hardstops som er lagt ind er
placeret de rigtige steder – vi er
opmærksomme på at diagnosen
skal sættes meget sent, det skal
måske laves om.

Programdirektør Gitte Fangel

Vicedirektør Susanne Poulsen

Hvorfor forbliver patienter tildelt 
til den lokale terapeut på det lokale
sygehus, trods overførsel til RH, når
det betyder, at de ikke dukker op
på listerne her på hospitalet? Det
betyder, at patienterne må vente
længe, og det er vigtigt at de tilses
rettidigt

Hvorfor er der ikke mulighed for
at lægge forløbsbeskrivelser med
daglige mål for sygeplejen ind i
Sundhedsplatformen? Det var
ellers et udtalt krav, da standardplejeplaner er med til at sikre evidensbaseret pleje- og behandling.

Dorthe Hjort, klinisk oversygeplejerske, Enhed for Kirurgisk
Patofysiologi (kirurgiprojektet)

Det er korrekt at tildelingen ikke fjernes automatisk. Tildelingen må ophæves
ved overflytning, som en del af flytningen, hvis dette ønskes. Ved udskrivelse
slutter den automatisk. Vi ser her i juni på om listerne kan forbedres

Forløbsbeskrivelser som vi kender dem er desvær
re ikke en del af de muligheder, der findes i EPIC. Vi
skal derfor finde andre veje i systemet eller påvirke
EPIC til en udvikling af systemet. Vi vil drøfte mulig
hederne i netværk for sygepleje på RH, som vi sæt
ter i gang umiddelbart efter sommerferien, og vi vil
også drøfte det i den tværregionale arbejdsgruppe
for sygepleje, som også kommer i gang i efteråret.

Programdirektør Gitte Fangel

Vicedirektør Susanne Poulsen

Mikael Lockert, ergoterapeut, Klinik
for Ergo- og Fysioterapi.
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HVOR GOD
KAN SP
egentlig blive?
En ny såkaldt modelklinik skal give et indblik i, hvor godt Sundheds
platformen reelt kan komme til at fungere, hvis alle sejl bliver sat til
Når medarbejderne på Karkirurgisk Klinik går
på sommerferie, har de forhåbentligt et bedre
forhold til Sundhedsplatformen end de fleste
andre af hospitalets medarbejdere. Klinikken er
nemlig udpeget som såkaldt modelklinik, hvilket
betyder, at de får al den hjælp og support, de
har brug for til at optimere deres hverdag med
Sundhedsplatformen.
HJÆLPEN RYKKER IND
Fra d. 12.-23. juni flytter et antal medarbejdere
fra CIMT og EPIC ind på klinikken. Her skal de se
arbejdsgangene efter i sømmene, komme med
forbedringsforslag og bygge systemet om, så
det passer til klinikkens behov. Selvom forventningerne til projektet er høje, ved klinikledelsen
også, at træerne ikke vokser ind i himlen.
-Vi ved jo godt, at de ting, som de har arbejdet på
i månedsvis uden held, som fx medicinmodulet,
ikke pludselig bliver løst ved et snuptag, men
jeg forventer, at de kan rette nogle fejl og gøre
systemet mere logisk og brugervenligt, siger
klinikchef, Henrik Sillesen og bliver suppleret af
ledende oversygeplejerske Margit Roed:
-Og så bliver det rart at få supporten ud på klinikken, så de kan se, hvad det er, der sker i virkeligheden, i stedet for at man indberetter en fejl til
én, som sidder et helt andet sted, siger hun.
13 SIDERS FORBEDRINGER
Et centralt element i de forberedelser, som pt
er i gang mellem klinikken, CIMT, superbrugere
og kliniske eksperter, er den liste over forbedringsønsker til it-systemet, som klinikken har
udarbejdet – og den liste blev lang.
-Den fylder 13 sider. Det er alt fra de store og
velkendte problemer med FMK og registreringen
til dårlig sammenhæng i overgangen mellem
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ambulante og indlagte patienter, til ønsket om at
kunne diktere ved nogle typer patienter, fortæller Henrik Sillesen.
DÅRLIGE VANER
Men en ting er fejl og mangler i systemet. Noget
andet er uhensigtsmæssige arbejdsgange og de
dårlige vaner, som har sneget sig ind i arbejdet
med SP. Og også på de områder håber klinikkens
ledelse, at den ekstra hjælp kan føre til forbedringer.
-Uddannelsen i systemet har været mangelfuld,
og mange har derfor tillagt sig nogle dårlige
vaner, fordi de ikke har vidst præcist, hvad de
skulle gøre, når de kom tilbage ud i klinikken.
Jeg tror, der vil være meget at hente ved at lære
os at bruge systemet korrekt, vurderer Henrik
Sillesen.
FOR MEGET STÅR STILLE
Klinikken har en udefunktion på Gentofte, og
ledelsen har derfor været involveret i Sundhedsplatformen fra første go live i maj 2016. Margit
Roed fortæller, at det i høj grad er den manglende udvikling i løbet af det første år, som har
været en af de motiverende faktorer for at være
med i projektet.
-Nogle ting er blevet bedre, men rigtig mange
ting har slet ikke rykket sig, siden go live på
Gentofte. Det håber vi, at vi kan få rettet op på
nu, forklarer hun:
-Det bliver hårdt arbejde med en masse nye vaner, som skal indarbejdes, men hvis det kan give
systemet et generelt løft, er det jo godt givet ud.
ERFARINGER SKAL SPREDES
Formålet med indsatsen hos Karkirurgisk Klinik
er også at generere ideer, der kan sprede sig,

siger vicedirektør Susanne Poulsen.
- Der er ikke bare tale om et serviceeftersyn med
enkelte justeringer, men en ordentlig omgang
hovedrengøring, hvor hver en sten bliver vendt.
Jeg tror, både vi, CIMT, Sundhedsplatformen og
EPIC får meget læring ved at vi går helt i dybden
i en enkelt klinik. Indsatsen kan forhåbentlig
give os indsigt i, hvor langt vi kan komme med
systemet, og derved inspirere og motivere os til
det videre optimerings- og udviklingsarbejde i
Sundhedsplatformen.
\\ Andreas Fruensgaard Foto: Büro Jantzen

Nye hospitals
netværk på vej
Kan vi hjælpe hinanden med SP og er
der noget vi kan gøre sammen? Det
spørgsmål får en række nye, faggruppe
specifikke netværk på tværs af hospi
talet. Målet er at dele viden på tværs og
bidrage til en ny strategi for Rigshospi
talets arbejde med SP. De nye grupper
bliver etableret gennem hospitalets
Forum for IT og Sundhedsteknologi i
løbet af sommeren.
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Klinikchef Henrik Sillesen og
oversygeplejerske Margit Roed ser
frem til at være modelklinik for SP
og se, hvor langt det er muligt at
optimere i en enkelt klinik.

Rigshospitalets regionale byggere

VÆK MED

KLIK
Flere kliniske byggere er snart klar
til at gå i gang med at skære ned på
antallet af klik

Når en patient kommer ind i ambulatoriet i
Hukommelsesklinikken i Nationalt Videnscenter for Demens går bestilling af visse prøver nu
nemmere end efter Go Live. Prøvesættene er
lagt ind i pakker, så sygeplejerskerne kan bestille dem med få klik.
Ophavsmanden til de mere skræddersyede
arbejdsgange er overlæge og klinisk bygger Peter
Johannsen, der er en af de seks første kliniske
byggere fra Rigshospitalet. I disse uger er der
ved at blive uddannet flere kliniske byggere, så
Rigshospitalet kommer op på 14 stærke profiler
med licens til at målrette arbejdsgangene. De får

Center Speciale
HJE
Anæstesi
Thoraxkirurgi
Demens
Neurokirurgi
Søvnforstyrrelser

Navn på klinisk bygger
Roy Ottestad
Susanne Schmidt
Peter Johansen
Niels Agerlin
Marianne Borch

Faggruppe
Sygeplejerske
Læge
Læge
Læge
Sygeplejerske

FIN

Hæmatologi

Camilla Roepstorff

Sygeplejerske

ABD

Karkirurgi
Kirurgi
Nefrologi

Pernille Bach Tengberg
Sabine Hult
Pia Wiegmans

Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske

HOC

Øjne
Øre-næse-hals
Reumatologi
Rygkirurgi

Yanina Monastyrka
Susanne D. Jakobsen
Christian Olsen
Marianne Jensen

Sygeplejerske
Læge
Læge
Sygeplejerske

JMC

Klinisk genetik
Pædiatri

Laura Roos
Mimi Kjærsgaard

Læge
Læge

DIA

Klinisk biokemi

Susanne Rosenkrantz

Bioanalytiker

en nøglerolle i at forbedre SP, fortæller center
direktør i Finsenscentret Leif Panduro Jensen,
der er medlem af Sundhedsplatformens styregruppe for klinisk og administrativt indhold med
særligt ansvar kliniske processer:
- Vores egne kliniske byggere bliver en grundsten
i arbejdet med at få SP til at fungere bedre end
i dag. De skal arbejde som byggere på halv tid
og hjælpe på tværs af specialer i deres center.
Opgaven bliver både at hjælpe med lokale tilpasninger og med at bygge nyt fagligt indhold til de
enkelte specialer, som kan bruges på tværs af
alle SP-hospitalerne, fortæller han.
FORBEDRINGER I SIGTE
Det er blevet lettere at tilpasse SP til lokale
forhold, efter den overordnede styregruppe i
marts besluttede at lade de enkelte hospitaler
træffe beslutninger om lokale tilpasninger. Det
er nemlig nødvendigt, selv om intentionen med
SP er at harmonisere tilbud inden for de enkelte
specialer:

- Case-mixet i afdelingerne er ikke det samme,
og mange bestillinger indeholder matrikelspecifik information. Derfor skal for eksempel et
apopleksisæt i SP heller ikke være det samme
på Blegdamvej som det er i Hillerød, siger Peter
Johannsen.
Opbygning af et nyt SmartSet kræver lokal
kendskab, og klinikerne er nødt til at bruge tid på
at samarbejde med den kliniske bygger om at
opbygge og teste en ny løsning.
Byggerne prioriterer deres opgaver sammen
med repræsentanter for centerledelserne.
Leif Panduro Jensen forventer, at forenkling af
arbejdsgangene om blodprøvesvar bliver noget
af det første, byggerne skal se på:
- Det irriterer alle, og det kan vi formentlig få gjort
på få måneder. Det vil tage år at komme i bund
med samtlige tilpasninger, og behov og muligheder vil ændre sig løbende, men jeg tror, alle
klinikere vil opleve forbedringer allerede i år.
\\ Christina Petersen Foto: Büro Jantzen
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HOV – hvad skete
der med overblikket?
Kompleksiteten i SP betyder, at der lige nu er store forskelle i journalføringen fra afsnit til afsnit.
Nye netværk på tværs af hospitalet skal være med til at løfte den måde SP bruges på

Hvor mange smerter havde patienten? Led hun
af kvalme? Hvornår og hvordan blev hun mobiliseret? Konkrete oplysninger om den enkelte
patients forløb er kernen i en patientjournal.
Dem er klinisk oversygeplejerske Dorthe Hjort og
hendes kollega Charlotte Ibsen vant til at lede
efter, når de er på audit i de kirurgiske klinikker
som en del af deres arbejde med det tværgående kirurgiprojekt.
De fik en stor overraskelse, da de kom på de
første audits efter SPs indførelse:
- Vi så, at klinikerne havde rigtig svært ved at
genfinde dokumentationen af sygeplejens
kerneområde. På 80-90 % af journalerne var der
ikke registreret ernæringsdata og mobiliseringsdata. Den præoperative og postoperative vægt
som er et godt styringsinstrument i forhold til
væskebehandling var ligeledes forsvundet. Vi
oplevede, at klinikerne selv blev overraske10

de over, hvor svært det var at finde de basale
oplysninger, som kan tegne et billede af om
patienten er klar til udskrivelse eller har behov
for yderligere behandling. Vi har ingen grund til at
tro, at selve plejen er blevet dårligere, men sygeplejeobservationen og de tilhørende handlinger
kunne vi ikke genfinde, siger Dorthe Hjort.
Charlotte Ibsen supplerer:
- Vi ser, at der mangler en fælles forståelse af
hvor observationer dokumenteres. De mange
muligheder gør det svært for den enkelte at
overskue, hvilket skema der skal vælges, og dette kan være grunden til at værdifuld information
går tabt. Udfordringen lige nu og her må være at
finde en fælles forståelse for, hvor data skrives
og genfindes. Gevinsten er, at ved en fælles forståelse af hvor data registreres, kan vi evaluere
effekten og udvikle patientforløbene.

STOR OMVÆLTNING FOR NEUROKIRURGI
I Neurokirurgisk Klinik har klinikchef Jannick
Brennum også erfaret, at der er brug for stor
opmærksomhed på, hvordan SP bruges til den
klassiske journalføring.
- I starten oplevede vi, at hvis sygeplejerskerne
holdt sig til de krav, systemet stillede, fik vi
halvtomme journaler med mindre information
om den enkelte patient end tidligere. Så ændrede vi rutinerne, så vi får tilstrækkelige informationer igen.
For lægernes vedkommende er det stadig en
udfordring at balancere mellem hensynet til at
nå at have en god konsultation med den enkelte
patient og hensynet til at skrive en god journal,
fordi dokumentationen er mere tidskrævende. Vi
prøver at bruge standardtekster og SmartPhrases, men hvis journalen bliver for standardiseret,
ser vi det som brist i kvaliteten. Det er dog en
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Bedre oversigter
på vej
SP-uddannelsen
stopper aldrig

Det har været svært at trække
kvalitetsdata ud af SP. Nyt modul
skal hjælpe

Arbejdet med at lære at bruge SP så effektivt
som muligt vil være en fast del af hverdagen
fremover. Systemet er både mere avanceret
og i en helt anden løbende udvikling end de
tidligere systemer, forklarer programdirektør
Gitte Fangel:

Muligheden for at trække data for mange patienter ad gangen er en af de største gevinster ved
Sundhedsplatformen, men det har været svært
de første måneder.
- Vi havde store håb for forskningen og kvalitetsarbejdet, men lige nu kan vi ikke trække
data ud, vi kan bruge. Jeg tror i bund og grund
systemet kan være rigtig godt, men det er svært
at gennemskue. De store gevinster har vi stadig
til gode. Sådan lyder vurderingen fra klinikchef
Jannick Brennum, Neurokirurgisk Klinik, der var
medlem af det tidligere journalråd og både bruger
SP som kirurg og som leder.

- EPIC regner med, at det tager et år at vænne
sig til at bruge systemet. Derudover vil der
blive ved med at komme opdateringer og nye
features, der kan sammenlignes med små,
løbende ”Go-Lives”. For eksempel håber vi
at få mulighed for at få en bedre aftale med
Sundhedsstyrelsen om FMK, som vil gøre det
hurtigere at bruge FMK. Men det vil også kræve
mange ombygninger i systemet, fordi FMK er
inde mange steder, og dermed justeringer af
arbejdsgangene – og det bliver vores hverdag
fremadrettet: Vi kan aldrig sige ”done”, der
kommer hele tiden noget nyt.

Klinikchef Jannick Brennum, Neurokirurgisk Klinik,
er selv bruger af Sundhedsplatformen. De store
forbedringer har vi stadig
til gode, vurderer han.

Programchef i Sundhedsplatformen Gitte Fangel
kender til klinikernes oplevelser og fortæller, at
der er forbedringer på vej.
- Alla data ligger i Sundhedsplatformen, men det
ligger ikke altid de rigtige steder. Som kliniker
bliver man ikke altid guidet særlig godt, og systemet er ikke alle steder lige intuitivt, så indimellem
bliver data lagt forkert ind. Det er bl.a. derfor
sekretærer har fået udvidet deres adgang til at gå
ind og rette i systemet. Det er et omfattende og
komplekst system, og jeg kan godt forstå, der er
en lang tilvænningsproces.
I juni får de første brugere pilotadgang til et
nyt modul med ”selvbetjent rapportering”. Det
forventer vi vil opleves som et stort løft i arbejdet
med lokale data, siger Gitte Fangel.

fordel, at den nye struktur tvinger alle læger
igennem nogle faste punkter, fortæller Jannick
Brennum.
Klinikken forsøger at håndtere dilemmaet ved at
overlade så meget af den indledende journal
føring som muligt til yngre læger og lægestuderende. Det har været med til at gøre det muligt
for klinikken at nå op på normal aktivitet.
TVÆRGÅENDE INDSATS PÅ VEJ
Arbejdet med at sikre journaler med høj kvalitet
på tværs af hospitalet er et af de områder, en
række nye tværgående netværk skal i gang
med at arbejde med. Det fortæller vicedirektør
Susanne Poulsen.
- Nu tager vi fat på arbejdet med at se, hvordan
vi kan optimere Sundhedsplatformen, således
at vi opnår den kvalitet og sikkerhed, som vi
ønsker. I netværkene vil vi bede læger, sygeple-

jersker og andre faggrupper om at arbejde sammen på tværs af hospitalet og pege på, om der
er områder vi skal løfte sammen for at komme
videre. Her er selve journalføringen naturligvis
et kerneområde, Herudover skal netværkene
bruges til at dele erfaringer på tværs af klinikker
og specialer. Det er vigtigt, at vi får spredt den
viden, der er på det samlede hospital, så ikke
alle skal bruge ressourcer på at finde de gode
arbejdsgange, siger Susanne Poulsen.
Indsatsen sker i regi af hospitalets nye Forum for
IT- og Sundhedsteknologi, og går i gang i løbet af
sommeren.
\\ Christina Petersen Foto: Büro Jantzen

BEDRE INDIKATORER PÅ VEJ
Sundhedsplatformen er også i gang med at validere de kvalitetsindikatorer, der kan trækkes fra
systemet. Det sker i samarbejde med fagfolk fra
hospitalerne, bl.a. kvalitetschef Britt de Cordier
fra Rigshospitalet.
- Vi er ved at gå hvert enkelt målepunkt igennem
og se, hvad der er relevant at måle på ud fra de
forskellige dokumentionskrav, der gælder, og ud
fra klinisk relevans. Det er for eksempel ikke så
interessant at se et tal for, hvor mange patienter
der er faldet på et afsnit. Det er mere brugbart at
vide, om patienterne er screenet for fald, og om
nogle af patienterne i højrisikogruppen er faldet,
for det er information, man kan bruge til at handle
på, fortæller Britt de Cordier.
De første 50 indikatorer er valideret og forventes
testet i løbet af sommeren.
11
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HVOR ER
Hvorfor lukker supporten kl 16 på et hospital,
som har døgnåbent? Og hvorfor bliver nogle sager
afsluttet, uden at problemet er løst? Læge Jens
Møhl Højberg mødte sektionschef i CIMT, Nina
Jackman, til en kritisk samtale om problemerne
med SP-supporten.
Jens Møhl Højberg er frustreret. Han er frustreret over
supporten på Sundhedsplatformen, og han er ikke alene.
Ud over at være afdelingslæge
på Thoraxkirurgisk Klinik er
han også fællestillidsrepræsentant for hospitalets yngre
læger, og han hører derfor
jævnligt om problemer og
uhensigtsmæssigheder i
mødet med SP-supporten.
Han har samlet nogle af
kollegernes kritikpunkter
og sat CIMT’s sektionschef,
med ansvar for support til
Rigshospitalet Nina Jackman,
i stævne til en venlig, men
kritisk samtale.
STRESSENDE OG FRUSTRERENDE
De to mødes i CIMTs lokaler på Blegdamsvej,
og kaffen er knapt blevet skænket, før den
første af de store frustrationer kommer på
bordet: Åbningstider.
Selvom hospitalet holder åbent 24/7 alle
årets dage, er det nemlig kun muligt at få
hjælp over support-telefonen mellem kl 7 og
16 på hverdage.
-Det giver ikke mening for mig, siger Jens
Møhl Højberg, som selv ved flere lejligheder
har oplevet at stå med et akut SP-problem
og en lukket supportlinjes telefonsvarer i
røret.

Fællestillidsrepræsentant for
de yngre læger Jens Møhl Højberg undrer sig over, supporten
til SP ikke er mere tilgængelig.

12

-Problemet er, at man står alene med det,
mens ens kolleger og patienter bare venter
på, at man får det løst. Det er stressende og
frustrerende. Vi finder jo stort set altid en
løsning til sidst, fx ved at ringe til en kollega,
men det giver en masse støj og rod, fordi man
ringer rundt og forstyrrer kolleger, som ikke
har noget med problemet at gøre. Jeg vil gerne vide, hvorfor vi ikke kan få support, når vi
har brug for det, lyder spørgsmålet fra lægen.

MIDLERNE MANGLER
Nina Jackman medgiver, at det optimale ville
være en døgnåben supporttelefon, men forklarer, at midlerne simpelt hen ikke er til det.
-Døgnbemanding er dyrt, og vi kan se under
hypercare, hvor vi har døgnåbent på supporttelefonen, at det er meget få, der ringer
ind i løbet af natten. Så vi prioriterer at se på
bredere løsninger i stedet, hvor vi rammer
flere, end vi gør via en supporttelefon, hvor
det er en-til-en-kommunikation, siger hun og
uddyber:
-Vi går målrettet ud i de afdelinger, hvor vi
kan se, at der er problemer. Fx har vi netop
hjulpet en gruppe sekretærer med diagnosekodning, fordi hospitalet så, at her var
problemer. På samme måde vil vi også meget gerne lave brugertilpasning for lægerne,
så systemet bliver mere logisk og nemt at
arbejde med, forklarer Nina Jackman.
Det kan Jens Møhl Højberg godt se fornuften
i. Han godtager dog ikke helt præmissen om,
at det ene udelukker det andet.
-Jeg kan jo ikke sidde og prioritere i CIMTs
midler, men det undrer mig, at der – til de
mange hundrede medarbejdere, der er på
aften- og nattevagt på regionens hospitaler – ikke kan afses én medarbejder til at
bemande en supporttelefon i døgndrift. Det
burde man prioritere. For os i klinikkerne,
som står med syge patienter, er pengene et
sekundært problem, slår han fast.
LÅSTE PATIENTER
Et andet problem, som Jens Møhl Højberg
har taget med til meningsudvekslingen er, at
der i overgangene mellem afdelinger, kan opstå situationer, hvor patienterne bliver ”låst”,
fordi den ansvarlige læge eller kirurg ikke
har fået afsluttet patienten ordentligt i SP. I
disse situationer kan supporten ikke ”låse”
patienten op igen. Det skal nemlig gøres af
en læge eller kirurg.
-Det har givet kæmpe problemer og vente-
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SUPPORTEN?
tid. Det giver ingen mening for os klinikere, at
supporten ikke må ”åbne” en ”låst” patient,
så vi kan komme videre med behandlingen.
Kommer der ikke en løsning på det? spørger
han.
-Jeg er glad for, at du stiller det spørgsmål,
for jo, det gør der, svarer Nina Jackman
prompte.
-Det er noget, vi arbejder på, og vores
jurister har netop set en åbning for, at det
juridisk set er muligt at lade supporten gå
ind og åbne en patient under fejlretning. Så
vi arbejder på en løsning. Jeg kan ikke sige
præcis hvornår, men det er på vej.
LUKKEDE, MEN ULØSTE SAGER
- Det er jeg glad for at høre, for det har været
et stort problem længe, svarer Jens Møhl
Højberg og retter fluks fokus mod en ny
problemstilling: Sager, som bliver lukket i
supporten uden at være blevet løst.
-Jeg vil gerne være lidt fræk og spørge
direkte til et rygte, jeg har hørt. Er det rigtigt,
at I hos CIMT benchmarker på, hvor mange
sager I kan lukke, og at det er derfor, I lukker
så mange sager, selvom de ikke er løst?
Det rygte kan Nina Jackman dog hurtigt
mane i jorden.
-Nej, det er ikke rigtigt. Vi er til for at hjælpe
brugeren. Vi modtager utroligt mange
henvendelser, og vi har den udfordring, at

klinikerne arbejder på skæve tidspunkter
og ikke altid ser deres mail. Så når vi fx har
brug for at få uddybet eller forklaret noget
i forbindelse med en sag, sker det ofte, at
vi ikke kan få svar. Og fordi vi får så mange
henvendelser, lukker vi sager, når brugeren
er rykket 3 gange og ikke vendt tilbage. Det
giver os mulighed for at fokusere på andre
sager. I andre tilfælde kan vi tro, at vi har løst
et problem, mens klinikeren havde en anden
forventning til løsningen, siger hun og giver
følgende råd:
-Jeg vil opfordre til, at man i højere grad tager
kontakt til sin kliniske it-konsulent, hvis man
har et problem med SP anvendelsen, som
man ikke synes, bliver løst korrekt. Alle centre har en it-konsulent, og de kan kontaktes
gennem klinikledelsen. På den måde kan vi
også i fællesskab se på tendenser og lave
målrettet undervisning, der hjælper flere
brugere end den ene, der har henvendt sig.
\\ Andreas Fruensgaard
Foto: Büro Jantzen

Kliniske it-konsulenter
De kliniske it-konsulenter fra CIMT kan hjælpe med
processer og undervisning lokalt. Spørg din center
ledelse, hvordan I kan bruge den kliniske it-konsu
lent i dit center.
Her kan du se, hvem den kliniske it-konsulent er i dit
center:
• Hjertecentret: Åse Grønborg Sørensen
• Abdominalcentret: Kirsten Abelin
• HovedOrtoCentret: Anne Marie Alstrup-Andersen
• NeuroCentret: Tina Wathie Christensen
• Juliane Marie Centret: Mia Mikkelsen
• Finsencentret: Vakant

Sektionschef i CIMT Nina Jackman har
særligt ansvar for support til Rigshospitalet og håber bl.a. at supportere kan få
lov at åbne for ”låste” patientforløb.
13
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FMK og medicinering
– så langt er forbedringsindsatsen
Sundhedsplatformen har udgivet en liste over de større forbedringer,
der bliver arbejdet på i år. Ved siden af de større tiltag bliver der løbende
arbejdet med at rette indberettede fejl og mindre problemer.
Her kan du se indsatserne vedrørende FMK samt medicinering. Se den
komplette liste på intranettet.

FMK

14

HVAD ER PROBLEMET?

HVILKEN LØSNING ARBEJDES DER PÅ?

HVORNÅR FORVENTES
PROBLEMET LØST?

FMK pausering
Det er pt. ikke muligt at lave pausering af læge
middelordination ved brug af FMK i Sundheds
platformen.

Løsning drøftes i forhold til både design og
involvering af EPIC.

Ultimo 2017

Sygeplejerskens manglende ret til at ajourføre FMK
Sundhedsplatformen er opsat således, at den følger
Region Hovedstadens lægemiddelkomités beslutning om, at sygeplejersker ikke må ajourføre FMK,
hvilket flere steder opleves som en hindring 
for et effektivt forløb.

Lægemiddelkomiteen i Region Hovedstaden har
taget kontakt til Sundhedsstyrelsen med henblik på
en afklaring af ansvarsforhold, samt en revurdering
af retningslinjerne for ajourføring af FMK. Sundhedsstyrelsen har meldt positivt tilbage, og lægemiddelkomiteerne arbejder nu på af konkretisere sygeplejerskens rettigheder, hvorefter SP tilrettes derefter.

3. kvartal 2017

Dobbeltkontakter kan ikke håndteres i FMK
Dobbeltkontakter betyder, at patienten har mere
end én indlæggelseskontakt, hvilket reelt kan
forekomme f.eks. ved tvang i psykiatrien. Dobbeltindlæggelser kan dog også skyldes fejl i den
administrative registrering af en patient, hvis en
patient flyttes til en anden kontakt. Ved udskrivelse
vil det kun være den seneste kontakt, der afsluttes/
fjernes. I Sundhedsplatformen ser det rigtigt ud,
men på FMK står kortet som ’ikke ajourført’.

Der arbejdes på en løsning med Sundhedsdata
styrelsen om at fjerne gamle dobbeltindlæggelser,
som fortsat skaber problemer i FMK.

Uafklaret

Komplicerede arbejdsgange i FMK
En række slutbrugere opfatter FMK arbejdsgangen,
de forskellige step, som brugeren skal igennem i
FMK, for at opfylde nationale krav, som kompliceret,
samt at det er vanskeligt at navigere i SP, såfremt
man som bruger er kommet på afveje.

Konkret arbejdes på at optimere arbejdsgangen omkring pausering af medicin på baggrund af mange
indberetninger om problemer med dette. Derudover
arbejdes på at få optimeret teksten i nogle fejlmeddelelser, så de bliver mere handlingsrettede.

Der er fundet en designmæssig løsning for pt. der
indlægges igennem akutmodtagelser og flyttes
videre til en stamafdeling. Der blev tidligere ofte
sendt to indlæggelseskontakter til FMK, men nu
fjernes en kontakt automatik, så det ikke sker.

Deadline på pausering
4. kvartal 2017.
Deadline på fejlmeddelelser
er under afklaring.

MEDICINERING
HVAD ER PROBLEMET?

HVILKEN LØSNING ARBEJDES DER PÅ?

HVORNÅR FORVENTES
PROBLEMET LØST?

Optimering af medicinliste til patienter

Epic udvikling er lavet, og der pågår dansk
tilpasning.

August 2017

Skanning af medicin ved udskrivelse
Mulighed for at scanne medicin, som udleveres til
patienten ved udskrivelse og i ambulatoriet

Epic udvikling er i gang

3. kvartal 2017

Dispensering og administration ved varierende
doser
Forbedre funktionalitet ved dispensering og
administration af ordinationer med varierende doser

1) Kræver Epic udvikling, under kontraktafklaring.
2) Der leveres en midlertidig løsning, som involverer
synlig information i systemet, om hvordan dosis
skal angives manuelt.

4.kvartal 2017

Sikre at infusionsgruppen ikke forsvinder
3 timer efter at infusionen er givet - når der laves
engangsordinationer

Det undersøges om Epic udvikling er nødvendig.

4.kvartal 2017

Overblik over dispensering
Mulighed for at se, hvornår der er dispenseret, og
hvem der har dokumenteret det.

Kræver Epic udvikling, under kontraktafklaring

4.kvartal 2017

Optimering af funktionaliteten i forbindelse med
handlingen ”dispenser”
I dag kan man ikke ændre hastigheden ved
kontinuerlige infusioner.

Kræver Epic udvikling, under kontraktafklaring

4.kvartal 2017

Mulighed for dokumentation af Batch nummer i
MDA
Ved biologiske lægemidler og evt. vaccinationer.

Kræver Epic udvikling, under kontraktafklaring

4.kvartal 2017

Overblik over dispensering ved medicinudskrivelse
Når der dispenseres til medicinudskrivelse, kan
bruger ikke se, hvad der er dokumenteret, med
mindre bruger åbner hver dispensering.

Der udarbejdes et overblik, som afhjælper dette.
Løsningen kræver Epic udvikling, under kontraktafklaring.

4.kvartal 2017

Dokumentation af patienters selvadministration af
medicin
Generel forbedring af arbejdsgang vedr. patientens
selvadministration af medicin under indlæggelse.

Løsningen vedrører flere forskellige elemeneter i
arbejdsgangen. Løsningen kræver Epic udvikling,
under kontraktafklaring.

4.kvartal 2017

Medicin til patienter på orlov
Bedre dokumentation.

Der arbejdes på en nemmere og sikrere løsning for
dokumentation af medicin til patienter på orlov.
Løsningen kræver Epic udvikling, under kontraktafklaring.

4.kvartal 2017

Advarsler ved dispensering af pn medicin
(medicin ved behov)

Der arbejdes på at etablere en advarsel, hvis man
er i gang med at give en større samlet dosis pn medicin end ordineret - eller en hyppigere frekvens af
pn medicinen end ordineret.Løsningen kræver Epic
udvikling, under kontraktafklaring.

4.kvartal 2017
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RIGET RUNDT
Det bedste og det værste ved
Sundhedsplatformen
JEANNE KONGSDAL
Optometrist, Øjenklinikken
HOVEDORTOCENTRET

MARIANNE SONNICHSEN
Neurofysiologiassistent, Klinisk
Neurofysiologisk Afdeling
NEUROCENTRET
DET VÆRSTE
- At vi ikke kan se fra hvilken adresse, henvisningerne kommer fra og nogle gange heller
ikke lægens navn. Er vi heldige, at lægen står
der, kan vi google lægens navn, men er det
et almindeligt navn, som Karen Hansen, så er
vi på Herrens Mark. Vi skal også sende vores
svar via fysisk post, men ofte ved vi ikke hvor
hen, fordi vi ikke kan finde adressen.
DET BEDSTE
- Sundhedsplatformen giver et meget godt
overblik over tingene, man kan se mange ting i
det samme program.

DET VÆRSTE
- Vi har udfordringer med at vi skal have læger til at kontrollere og
signere alting af. Det giver ekstra arbejde for både os og lægen.
Før kunne vi sagtens gøre de ting selv, men nu skal vi sende
besked om, at lægerne skal godkende tingene hver eneste gang.
DET BEDSTE
- Der er mange gode ting. Vi skal ikke logge på hele tiden og have
flere programmer kørende hele tiden. SP giver et godt overblik.
STØRSTE ØNSKE
- Vi scroller meget ned, så SP kunne
godt have været mere kompakt i designet. Der er også mange irrelevante
ting. Når en patient er færdig, skal
man bekræfte, at vedkommende
ikke er afsluttet. I stedet kunne man
bare gøre det, NÅR han eller hun er
afsluttet.

STØRSTE ØNSKE
- At vi ikke skal logge på igen og igen. Systemet
gør, at vi skal logge på 10-20 gange om dagen,
og det er ret irriterende.

METTE KRISTINA JENSEN
Kontorassistent, Patient- og Brugerservice
SERVICECENTRET
DET VÆRSTE
- At vi får alle i hele Danmark op, når nogen ringer og spørger til en indlagt,
og vi skal finde ud af, hvor vedkommende er indlagt. Derfor skal vi skal
have rigtigt mange oplysninger for at kunne finde frem til den rigtige, især
hvis det er en, der har et almindeligt navn. Det bruger vi meget tid på, og
man skal lære at spørge rigtigt meget ind.
DET BEDSTE
- Det er smart, at når man finder frem til den rigtige, så
kan man se alle oplysningerne, og det er nemt at finde
ud af, hvor patienterne er henne.
STØRSTE ØNSKE
- At man ikke skal logge på hvert 15. minut, og at
man kun kan søge på indlagte. Det er fint, hvis man
stadig kan se alle indlagte i regionen, for vi får jo også
opkald, hvor vi kan se, at det er en, der fx ligger ude på
Hvidovre.
16
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DEBBIE ROSA JØRGENSEN
Sygeplejerske, Onkologisk Klinik
FINSENCENTRET

LOUISE CORNELIUSSEN
Anæstesisygeplejerske,
Thoraxanæstesiologisk Klinik
HJERTECENTRET
DET VÆRSTE
- Det er tidsforbruget. Den tid, det tager at finde ting og at
registrere. Det gør, at vi hurtigt kommer på bagbenene, når der
kommer akutte patienter ind. Ved akutte patienter er operationen ikke altid booket, hvilket den skal være, for at vi kan
lave anæstesiskema. Men når det skal gå rigtig stærkt, er der
simpelt hen ikke tid til at booke, og så registrerer vi på papir i
stedet og efterregistrerer så i SP. Det er langt fra ideelt, men
det er ind imellem nødvendigt.
DET BEDSTE
- Det er, at man slipper for papirjournaler, hvor der måske
mangler sider, og hvor man ikke kan få overblik. Hvis man har
tid til at fordybe sig lidt, kan man få et rigtig godt overblik i SP.
Det hele er samlet: Blodprøver, scanninger, allergier, kontakt
info osv.
- Jeg ved godt, at systemet har fået kritik for ikke at være intuitivt, og jeg ved også, at der er kolleger fra andre afdelinger, som
har større problemer med systemet, end jeg har, men jeg synes
egentlig, at meget af det er ret intuitivt – det kræver bare tid at
sætte sig ind i.
STØRSTE ØNSKE
- Jeg har også vagter på intensiv, og jeg oplever jævnligt, hvor
dårligt systemet taler sammen mellem operationsgangen og
intensiv. Fx kommer medicinen ikke altid med, hvilket giver en
masse dobbeltregistrering og øger risikoen for fejl. Så mit ønske
er, at systemet kommer til at tale bedre sammen mellem afdelingerne. Og så synes jeg, der er en del udfald i systemet, hvor
man mister data. Så
jeg ville også ønske,
at vi fik noget bedre
udstyr, som kunne
trække det tunge
system.

DET VÆRSTE
- Det er sygeplejerskedokumentationen, og at det er svært at få et
ordentligt overblik. Der har været meget fokus på lægernes dokumentation i medierne, men vores dokumentation er også blevet
sværere. Der er mange klik og standardtekster og ikke så mange
muligheder for at skrive fritekst. I Finsencentret har vi fx haft
meget fokus at få patientens historie og oplevelse ind i journalen,
og det er svært i SP.
Medicinen giver også store udfordringer. Vi skal bruge dispenseringskøen, fordi vi giver kemo. Den skulle være mere sikker, men vi
har mange problemer med, at medicinen ligger forkert i køen. Vi har
fået at vide, at det skyldes brugerfejl, men vi kan ikke finde ud af
hvor fejlen opstår, og der er ingen, der kan fortælle os, hvad vi gør
forkert. Derfor bruger vi meget tid på at dobbelttjekke, at det ligger
rigtigt, og det giver frustrationer.
DET BEDSTE
- Aftaleoversigten er smart, det er rart med et overblik over patientens forløb, og det gør det nemmere at koordinere på tværs af
afdelinger. Det er også smart, at man kun skal skrive vægten ind
ét sted og så ligger den automatisk alle steder. Muligheden for at
lægge billeder af patienten og kliniske fotos ind i journalen bruger
vi også, vi er fx begyndt med billeder af stråleskader og sår. Det
betyder, at vi kan følge udviklingen i journalen, og vores sårsygeplejerske kan følge med og give os råd om sårplejen, selvom hun
sidder et andet sted.
- Det er også mere effektivt, at vi kan se journal, blodprøver og
billeder fra hele regionen, det brugte vi tidligere en del tid på at indhente fra afdelinger på andre hospitaler. Det bliver godt, når Region
Sjælland også kommer med, for vi har også mange patienter derfra.
STØRSTE ØNSKE
At sygeplejerskedokumentationen var bedre og mere overskuelig, og at vi kunne få mere tværfaglighed ind i vores arbejde med
SP. Det er et problem i hverdagen, at læger, sygeplejersker og
lægesekretærer har helt forskellige arbejdsprocesser og skærmbilleder, fordi SP gør os mere
afhængige af hinanden, og
det gør det sværere for os at
hjælpe hinanden på tværs af
faggrupper.

fortsættes
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METTE KIELS SMED
Jordemoder, Obstetrisk Klinik
JULIANE MARIE CENTRET
DET VÆRSTE
- De mange klik. Tidligere var det hurtigt at booke en tid til en
patient - nu kræver det min. 30 klik, og hver gang er det endda et
nyt sted på skærmen. De mange blokeringer er også et problem. Hvis man ikke har fået alt gjort nøjagtigt, som det skulle,
blokeres en masse funktioner. Det kan gøre det vanskeligt eller
umuligt at bestille en blodprøve eller at færdiggøre sit arbejde,
og det udsætter arbejdet og ligger som en konstant stressfaktor
eller en hindring for patientsikkerheden. Det uforståelige sprog er
også en udfordring. Der er jævnligt pop up-vinduer og lignende,
som jeg simpelthen ikke forstår rent sprogligt. Så er det svært
at gøre noget ved problemet. Og endelig at mit kliniske arbejde
er blevet ændret for at tækkes SP. Jeg arbejder simpelthen i en
anden rækkefølge og ud fra en anden logik, end jeg gjorde før.
DET BEDSTE
- Eksempelvis at man i ”headeren” kan se
gestationsalderen for en gravid, så man ikke
behøver at slå det op på sin gestationsberegner fra lommen, mens man taler i telefon med
patienten. På sigt håber jeg også at glæde mig
over en form for samlet overblik over f.eks. risikofaktorer og indgreb, som jeg ikke havde før.

SUSANNE BØTTER
Ledende lægesekretær,
Karkirurgisk Klinik
ABDOMINALCENTRET
DET VÆRSTE
- At der er for meget ressourcespild. Det er især de
administrative arbejdsgange, som er problemet.
Hospitalets ressourcer ville være bedre udnyttet,
hvis man lod lægerne koncentrere sig om at være
læger og sekretærerne om at være sekretærer. Vi
har stor ekspertise i form af mange års viden og
uddannelse i for eksempel at registrere diagnoser
samt kodning af procedurer. Udover det oplever
jeg også, at den danske kontaktmodel skaber
problemer, bl.a. i form af mange dobbeltforløb.
Behandlingskontakterne havner heller ikke altid på
de rigtige patientkontakter og gør de ikke det, går
det jo galt i afregningen.
DET BEDSTE
- Vores bookingsystem er blevet bedre. Jeg fornemmer fra mine medarbejdere, at det er blevet
lettere at booke og om-booke og det giver et godt
overblik. Det er smart, at vi undgår dobbeltbookninger, hvis patienten har en tid et andet sted.
Arbejdsgangen omkring henvisninger fungerer
godt, og alle er glade for, at vi ikke længere printer
henvisningerne ud.
- Jeg synes også, at det er smart, at LPR-fejl bliver
fanget med det samme i stedet for som før, hvor vi
fik lister tilsendt i ugerne op til regnskabsafslutningen. Der kommer p.t. stadig såkaldte ”falske” LPR
fejl ud, men når de sidste er rettet til, er jeg sikker
på, at det kommer til at fungere rigtig godt.
ET ØNSKE
- Fokus på ressourcespildet og udnyttelse af sekretærernes kompetencer. Jeg synes, at det er vigtigt,
at man bibeholder hver faggruppes ekspertviden,
så man undgår vigtig viden i at gå tabt ved at fordele det ud på en faggruppe, som har fokus på det
kliniske arbejde og ikke det administrative.
18

STØRSTE ØNSKE
- At sproget gøres forståeligt, at der ikke er
så mange blokeringer, at der altid klikkes ”ok”
samme sted på skærmen, og at der fjernes en
masse af de for mig uforståelige klik.

ANNETTE JANS
Afdelingsbioanalytiker,
Klinisk Biokemisk Afdeling
DIAGNOSTISK CENTER
DET VÆRSTE
- Rekvirering af blodprøver i SP er blevet en kompliceret procedure i forhold til tidligere. Manglende
afstemning af arbejdsgange, brugerfejl eller systemfejl har resulteret i, at mange patienter er mødt op
til blodprøvetagning, uden at der har været sendt en tilgængelig rekvisition fra SP til Labka
eller der har været bøvl med de rekvisitioner, der har ligget klar.
- Ventetiden har været lang, og mange patienter har muligvis ikke følt sig ’Ventet og Velkommen’. Det er få, der er gået forgæves, men det har kostet tusindvis af telefonopkald fra
blodprøveambulatoriet til rekvirenterne – heldigvis er kurven nedadgående.
DET BEDSTE
- Vi bruger SP til at finde patienternes afdelinger, og det er nemt.
STØRSTE ØNSKE
- På grund af en systemfejl må personalet manuelt flette 50-70 blodprøverekvisitioner hver
dag, inden de kan benyttes til prøvetagning. Den tid vil vi meget hellere bruge på at servicere vores patienter.
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Tæt på
en kollega

En af de store
farer er, hvis folk
taber gnisten
Overlæge Fin Biering-Sørensen er formand for
Overlægerådet og møder både glæde over, men
også store frustrationer hvad angår SP.

Sundhedsplatformen får både
tæsk og roser af Overlæge
rådets formand, Fin Biering-
Sørensen.

- Når vi holder møder fylder snakken om
Sundhedsplatformen rigtigt meget. Især
fra dem, der oplever dens problemer
tæt på. Især FMK-integrationen går
langsomt.

de arbejder med. Før havde du mere
råderum til udvikling, forskning, uddannelse og undervisning. Men det råderum
forsvinder for mange nu. Mange magter
ikke andet end det kliniske arbejde.
- En af de store farer er, hvis folk taber
gnisten, for så kommer hele systemet
til at lide. Hvis engagementet, entusiasmen ikke er der, så er der meget du ikke
får, som vi fik før, og som ikke altid er
målbart og synligt.

- Hovedproblemet er netop tiden. Det
tager mere tid at oprette, at indlægge,
at overflytte med videre. Så det er tidsforbruget, jeg især hører om. Dernæst er
det bekymringen for økonomien. Mange
steder kan de ikke nå det, de skal. Og så
begynder folk at tænke over, hvad der
så kan ske.

- Nogle overvejer deres situation.
Der har været flere ansøgninger om
seniorordninger end der plejer at være,
så der er da en frygt for, at nogle forlader
skuden, fordi det her fylder så meget.
Kigger man på tallene for 2016, så ligger
læger i forvejen øverst på listen over
stressramte. Lægger man så SP oveni…
ja, det bekymrer mig rigtigt meget.

- Stemningen varierer meget: Nogle siger ”Yes, det fungerer” - andre er meget
frustrerede. Folk har måttet tage ind
i weekenderne og rette op på de ting,
som de burde have lavet, mens de sad
overfor patienterne, men som de ikke
kunne nå.

- Der er ingen tvivl om, at Sundhedsplatformen også er god. Den kan rigtigt,
rigtigt mange ting. Og heldigvis er nogle
af de problemer, der var i starten er
blevet bedre. Mange behøver kun bruge
ét system, og det er sjældent nede i
forhold til mange af de gamle systemer.

- Der er stort set ingen her, der blot
arbejder 37 timer, netop fordi de har
en stor interesse og lidenskab for det,

- Overordnet set er jeg ikke i tvivl om,
at det kommer til at fungere godt for
de fleste. Men det er vigtigt at gøre sig

klart, at der er meget stor variation fra
den ene funktion til den anden. Nogle er,
hvor de var og nogle endda bedre end,
hvor de var før, men andre funktioner
hænger betydeligt.
- Jeg er stadig bekymret for om, hvornår
vi kommer op på fuld aktivitet og om
vi overhovedet gør. De amerikanske
erfaringer siger, at der kan gå flere år,
hvis man altså overhovedet gør det.
Nu kommer ”Min Sundhedsplatform”
– altså borgerens egen indgang snart,
og mange tænker ’hvad betyder det for
lægerne?’. Hvis det betyder, at vi skal
svare på flere spørgsmål, så kan det
give yderligere problemer, men det må
tiden jo vise.
- Der har ikke været problemer i dialogen med ledelsen. Vi trækker på samme hammel, og de er jo lige så meget lus
mellem to negle som, vi er. De erkender
problemerne i både direktionen og hos
centerdirektørerne. De er ærlige og
kommunikationen er ærlig, og det vil jeg
gerne anerkende. Det i sig selv løser ikke
problemerne, men det hjælper på stemningen, at der er en fornuftig dialog.
\\ Mikkel Andreas Beck
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Historien
bag...

Fra håndskrift
til harddisk

Patientjournalens historie er
ældre end hospitalerne
- den går vi tæt på i denne
”historien bag”.

”Afsindighed forårsaget af for mange romaner”.
Fortidens diagnoser er uigenkendelige, men selve
formen på journalerne minder meget om nutidens

1700

Patienten kommer ind, fortæller sin sygehistorie,
lægen tager notater, stiller en diagnose og iværksætter en behandling. Det kunne lyde som en tur
hos nutidens sundhedsvæsen, men er også en
beskrivelse af et besøg hos lægen i 1800-tallets
Danmark.
- Fortidens journaler ser forbavsende meget ud
som i dag. Der kommer en patient fortæller, hvad
symptomerne er og så følger lægens betragtninger, fortæller Henrik Wulff, der er læge og
forfatter til bogen ”Lægevidenskabens sprog –
fra Hippokrates til vor tid”.
Nedskrivninger af sygehistorie stammer tilbage
fra det gamle Grækenland, mens de første,
rigtige journaler dukker op i Danmark i 1700-tallet. De tidligere er meget summariske og svære
20

1800

at sammenligne med journaler i dag, fortæller
Kirsten Jungersen, der er gæsteforsker på det
lægevidenskabelige museum, Medicinsk Museion i København.
- Men fra slutningen af 1700-tallet og fremefter
har vi over 2000 journaler bevaret på Medicinsk
Museion, som er skrevet af stiftfysikus i Århus,
Christopher Ditlev Hahn. De ligner typiske
journaler, som vi kender dem i dag, siger Kirsten
Jungersen.
FOR MEGEN LITTERATUR GØR SYG
Christopher Ditlev Hahn var en grundig mand:
”Constitutione obesa, pallida et debili systemate nervoso” eller på dansk: ”Fedladen, bleg og
med svagt nervesystem, har for det meste ført

stillesiddende liv”, skriver han eksempelvis om
en 18-årig kvinde.
- Det er ret sjældent at have så udførlige journaler på den tid, og man kan spørge sig selv, hvor
for han har skrevet det her ned. Det kan være
for hans egen skyld, men det kan også være, at
han har tænkt, at det her var nyttig viden, der var
værd at overdrage, siger Kirsten Jungersen.
Journalerne fra Hahns tid og fremefter i form kan
minde om nutidens, men diagnoserne på den tid
var langt væk fra moderne medicin.
- I journaler fra det tidlige Sct. Hans Hospital i begyndelsen af 1800-tallet er der diagnoser, som
ikke findes længere. Patienter bliver kaldt ’gale’,
’afsindige’, og der spekuleres i, at det skyldes
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ting som at have levet ’et udsvævende liv’ eller
at have læst for mange romaner. Særligt kvinder
blev betragtet som nogen, der ikke havde godt
af at læse for megen litteratur, siger Jesper
Vaczy, der også er forsker på Medicinsk Museion.
Hospitalerne er drivkraft i at få ført mere
systematiske journaler på patienterne i løbet af
1800-tallet.
- Det kommunale hospitalsvæsen laver journaler,
hvor man også kigger på, hvad der ellers er af
sygdomme i patientens familie, der føres så
småt statistik på ting som indlæggelsesvarigheder, siger Jesper Vaczy.

ja hele Europa. Som læge har du kunnet læse
en patientjournal uden problemer i København,
selv om den var skrevet i Rom eller London, siger
Henrik Wulff.
Latin som journalsprog opgives omkring
slutningen af 1800-tallet. Først i tiden omkring
2. verdenskrig kommer der en ensartethed og
nogle standardiseringer på området i Danmark,
fortæller Jesper Vaczy.

SAMME JOURNALER I HELE EUROPA
Journalerne blev i det 19. århundrede skrevet
på latin, som er hele verdens lægesprog på det
tidspunkt.

- Man får nogle retningslinjer, men det kan stadig
være meget forskelligt fra patient til patient, fra
speciale til speciale og fra landsdel til landsdel.
Neurokirurgiske journaler er måske på 3-4 sider,
mens en psykiatrisk journal kunne være op til
flere hundrede sider. Den gang var 50 procent af
patienterne på de psykiatriske afdelinger indlagt
i mere end 10 år, så det kunne blive en meget
lang journal, siger Jesper Vaczy.

- Journaler bliver stort set lavet med samme
fremgangsmåde i England, Tyskland, Danmark,

JOURNALEN BLIVER ELEKTRONISK
I 1972 skabes amterne – regionernes forgæn-

gere – der får ansvaret for sygehusene, og de
første visioner om en ensartet, elektronisk
patientjournal dukker op. Men amterne vælger
forskellige leverandører af it-systemer, og først
i 2000 kommer Sundhedsstyrelsen med et
forslag til en ensartet elektronisk journal, der
dog ikke bliver til noget. Med fremkomsten af
regionerne i 2007 kommer der endelig gang i en
fælles, elektronisk journal, SUP, fra 2009 – der
er forløberen for E-journal, ligesom FMK – Det
Fælles Medicinkort kommer til fra 2012.
Med de elektroniske systemers overtagelse
og Sundhedsplatformen som det nyeste tiltag,
forsvinder papiret i baggrunden. Tabet af den
fysiske journal ærgrer dog ikke Henrik Wulff.
- Det er jo dybest set ligegyldigt, hvor man skriver
det. Det er mere, hvad man skriver: Om det er
papir, blyant, blæk eller indtastning betyder ikke
så meget. Det er indholdet og strukturen på journalen, der tæller, så hvis bare de to ting fungerer,
så er det jo som det skal være, siger Henrik Wulff.

2016
1900

ET KIG IND I FREMTIDENS JOURNAL
- Indførelsen af SP er begyndelsen på fremtidens patientjournal. Her
bliver alle oplysninger om patienten samlet på et sted og vil være
tilgængeligt alle steder fra. I første omgang i sygehusvæsenet, men på
sigt i hele sundhedsvæsenet, siger Leif Panduro, der er centerdirektør i
Finsencentret.
En endnu større stor forskel på fremtidens og fortidens journaler bliver
tilgængeligheden for patienten. Først i 1987 fik patienter – under
skrappe betingelser - lov til at se, hvad der stod i deres egen journal og i
de følgende årtier løsnes de regler.

- I fremtiden er journalen nemlig først og fremmest patientens egen og
bliver frit tilgængeligt fra eget hjem. Min Sundhedsplatform er kun det
første skridt på vejen, siger Leif Panduro.
- Hospitalet, plejehjemmet, praktiserende læge og andre skriver i den,
men det gør patienten også og kan følge med i det hele og lave tilføjelser. Det kan være dagbog over behandlingerne til forskellige sundhedsdata fra smartphones eller smartarmbånd eller hvad der nu kommer på
den front, hvis patienten vil det. Det er jeg slet ikke i tvivl om, siger Leif
Panduro.
21
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Hvad så
med…
Kliniske databaser

Min Sundhedsplatform

Kun få af de cirka 50 landsdækkende kliniske
databaser, som Rigshospitalet indberetter til,
er lige nu koblet op på Sundhedsplatformen.
Det skyldes blandt andet, at flere af de data
baser, som var tilkoblet de tidligere systemer,
viste sig at bygge på uddaterede platforme,
som ikke kunne kobles til SP.

Det nye modul til kommunikation med patienter
er nu så velfungerende, at det skal rulles ud i et
større antal klinikker:

- Vi er i gang med at gennemgå databaserne
sammen med klinikerne og lægge en plan for,
hvordan oplysningerne skal overføres – enten
via dobbeltindtastninger eller via papir og bly
ant. Databaserne har forskellige indikatorer og
forskellig opbygning, derfor må vi finde konkrete
løsninger for hver enkelt, fortæller Britt de Cor
dier, kvalitetschef og formand for den regionale
databasegruppe for kliniske databaser.
Sundhedsplatformen arbejder på en plan, så
der på sigt kan foretages automatisk overførsel
til samtlige kliniske databaser.
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- Vi har bedt hvert center melde en pilotklinik
ind, som går i gang med undervisning og brug
af Min Sundhedsplatform inden sommerferien.
Erfaringerne skal vi bruge til at forberede udrul
ning til hele hospitalet, fortæller vicedirektør
Susanne Poulsen.
Allerede nu skal alle klinikker dog være op
mærksomme på at svare på de henvendelser,
patienterne sender via Min Sundhedsplatform.
Med Min Sundhedsplatform er der blandt andet
mulighed for sikker, direkte korrespondance
mellem patient og hospital. Klinikken kan vælge
at åbne op for, at patienten selv kan booke
tider og udfylde udvalgte spørgeskemaer, se
prøvesvar og uddrag fra journalen.
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Det fysiske arbejdsmiljø
Sundhedsplatformen kræver mere tid ved computeren – og det har medført problemer med det
ergonomiske arbejdsmiljø. Især i de første måneder steg antallet af indmeldinger om problemer. Nu
er det blevet muligt at udskifte beslaget på skærmen på en WOW (Workstation On Wheels), så med
arbejderne selv kan justere højden på skærmen. Derudover er der to prototyper til støtte af under
armen på vej, der skal testes på de anæstesitårne, der har givet betydelige udfordringer for mange
anæstesisygeplejersker. Det er tanken, at underarmsstøtten også kan bruges på intensivstuerne.
Ergonomisk konsulent Jette Duckert har fem gode råd, der kan hjælpe med at forebygge gener ved
skærmarbejde:
•
•
•
•
•

Lær genvejstasterne at kende for at minimere museklik
Skift gerne mellem forskellige typer mus
Varier dine arbejdsstillinger mellem stående og siddende
Husk mikropauser, hvor du får rejst og bevæget dig
Styrk muskulaturen med elastikøvelser – de findes eksempelvis på jobogkrop.dk

Nedetid

Patientsikkerhed

Diagnostikken

Det plejede at være enkelt: Enten virkede et sy
stem, eller også gjorde det ikke. Med SP er der
langt færre episoder, hvor systemet går ned,
men håndtering af den såkaldte ”nedetid” er
nu forskellig, alt efter om du er på sengeafsnit,
operationsgang eller ambulatorium. Derudover
er alle steder tre niveauer af nedetid. Det lave
ste niveau bliver blandt andet brugt ved plan
lagte, korte lukkevinduer, hvor SP opdateres.
Det kræver tilvænning i klinikkerne, fortæller
implementeringskoordinator Lisa Dalh:

Siden Sundhedsplatformen blev rullet ud, har
der været flere indrapporteringer om utilsigtede
hændelser end normalt. Den udvikling er i sig
selv positiv, mener risiko manager Mark Krasnik:

”Små skridt frem” er centerdirektør Bettina
Lundgrens vurdering af status på det diagnosti
ske område:

- Alle klinikker skal udpege en lokal nedetidsan
svarlig, som skal køre de nye procedurer i gang,
bl.a. med brug af nedetids-pc’ere. Når så mange
funktioner er integreret, rammer nedbrud eller
nedbrud i netværket meget hårdt, så det er
vigtigt, at de nye procedurer bliver kendt af alle
kliniske medarbejdere, siger hun.

- Inden implementeringen af SP blev der iværk
sat en kampagne blandt alle personalegrupper
for at sikre, at vi fik så mange tilbagemeldinger
som muligt, som så kunne danne grundlag for
ændringer eller påvise problematiske arbejds
gange. De rapporterede hændelser har været
med til at føre til forbedringer i SP og anvendel
sen af SP, siger Mark Krasnik.

- Det kører ikke perfekt, for der er stadig brug for
dobbeltbestillinger, men vi har fået patologisy
stemet integreret og rettet til, så det kører. Det er
blandt andet lykkedes at gå fra 24 til 17 klik for
at se svar på patologiprøver, fortæller hun.
Oprydning og forenkling af blodprøvebestillinger
står højt på centerets ønskeliste, og det vil være
et af de områder, den nye kliniske bygger i Klinisk
Biokemi skal arbejde med.

Ingen af de indrapporterede hændelser med
relation til SP har været i kategorien alvorlige
hændelser.

Skriv til os, hvis der et emne du savner at h
 øre nyt om:
kommunikation.rigshospitalet@regionh.dk
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