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1. BESØG AF DR. AFZAL CHAUDHRY. PRÆSENTATION OG
DRØFTELSE AF ERFARINGERNE MED EPIC (REGIONSRÅDET OG
RMU ER INVITERET)
INDSTILLING
Det indstilles, at sagen drøftes.
SAGSFREMSTILLING
Dr. Afzal Chaudhry fra Cambridge University Hospital præsenterer erfaringerne med Epic.
BESLUTNING (REFERAT)
Dr. Afzal Chaudhry præsenterede sine erfaringer med Epic. Samarbejdet med Epic, uddannelse af
personale, uddata og værdien af erfaringsudveksling med andre Epic brugere blev drøftet.
Chaudhrys præsentation er vedlagt som bilag.

BILAGSFORTEGNELSE
1. copenhagen main cuh chaudhry 20180626 1
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2. SP FORBEDRINGER: MEDICINFORBEDRINGER OG STATUS PÅ
SP 2018
INDSTILLING
Det indstilles, at sagen drøftes.
SAGSFREMSTILLING
Mette Lindelof (overlæge på Neurologisk afdeling på Herlev Gentofte Hospital) og Pia Kopke giver
status.
BESLUTNING (REFERAT)
Pia Kopke og Mette Lindelof gennemgik status på de kommende medicinforbedringer og opgradering til
SP18
Præsentation og oversigt over medicinforbedringer er vedlagt som bilag.
Status på LPR3 blev drøftet. Det undersøges i øjeblikket, hvordan Sundhedsdatastyrelsens forsinkede
leverancer i forhold til LPR3 påvirker opgraderingen til SP18.

BILAGSFORTEGNELSE
1. Medicinering-status-DK_20180629
2. Dialogforum 28-06-2018_justeret uden film
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3. RIGSREVISIONSRAPPORT VEDR. SUNDHEDSPLATFORMEN
INDSTILLING
Det indstilles, at sagen drøftes.
SAGSFREMSTILLING
BESLUTNING (REFERAT)
Sophie Hæstorp Andersen orienterede om konklusionerne i Rigsrevisionsrapporten vedr.
Sundhedsplatformen. Rapportens konklusioner drøftes med Forretningsudvalget på et ekstraordinært
møde i forlængelse af SP Dialogforum.
Rapportens konklusioner og kritik blev drøftet, herunder hvordan samarbejdet med
Sundhedsplatformens driftsorganisation kan forbedres.
Hospitalernes lokale bygning af rapporter og kapacitetsproblemer i forbindelse med validering af
rapporter blev drøftet.
Desuden blev håndtering af indmeldte forbedringsønsker drøftet.
Det blev på mødet foreslået, at man i de løbende trivselsmåling kunne spørge til tilfredsheden med it
systemer, for derved at kunne måle om tilfredsheden løbende forbedres hos medarbejderne.

BILAGSFORTEGNELSE
1. Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplatformen
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4. AKTUELT
INDSTILLING
Det indstilles, at sagen drøftes.
SAGSFREMSTILLING
BESLUTNING (REFERAT)
Punktet udgik af dagsorden.
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5. DAGSORDEN FOR NÆSTE MØDE I SP DIALOGFORUM DEN 20.
AUGUST 2018
INDSTILLING
Det indstilles, at dagsorden til næste møde i SP Dialogforum drøftes.
SAGSFREMSTILLING
Der er modtaget følgende input til dagsorden for de kommende møder i SP Dialogforum:









Ønske om drøftelse af diktering, herunder en status for om talegenkendelse er en løsning, der kunne
bruges i stedet for journalskrivning og diktering.
Ønske om status og øget åbenhed i forbindelse med prioritering af forbedringsarbejder og
indmeldte fejl.
Forslag om drøftelse af forbedring af aktivitet, herunder indsamling af idé-katalog fra klinikken via
medarbejder-repræsentanterne.
Min SP

BESLUTNING (REFERAT)
Dagsorden til næste møde blev kort drøftet.
Det blev foreslået, at drøfte arbejdsgange i forbindelse med Sundhedsplatformen i forhold til, hvordan
der arbejdes med standardisering af arbejdsgange og anvendelse af medarbejdernes tid; herunder en
indledende drøftelse af diktering/talegenkendelse, mulighederne for indmelding af fejl/optimeringsønsker
og ideer til, hvordan aktiviteten på afdelingerne kan øges.
Desuden er Min SP fortsat et emne til en kommende dagsorden.
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Changing everything we do…
Dr Afzal Chaudhry, CCIO
@my_eHospital
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Addenbrooke’s Hospital I Rosie Hospital
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The Trust / Campus - current & future

Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018

Global Digital Exemplar
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The Trust

1,000
beds approx.
110,000+
ED attendances
65,000+
inpatient episodes
127,000+
day case
attendances

Catchment pop.
530,000 general
4m specialist

740,000+
outpatient episodes

5,500+
births

40,000+
surgical operations
10,500+
staff

£850m turnover
(DKK 7,200 million)

2016/17 activity
Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018
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Hardware

Background (I)

Before

After

•

No wireless network

•

‘Infrastructure as a service’

•

Ageing PC / infrastructure

•

Network refresh & wireless

•

Limited in-house skills

•

Desktop refresh and new devices

•

Low resilience

•

•

Limited remote access

Remote access & ‘bring your own
device’

•

Handheld devices
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Background (II)

Software
Before
• 1994 PAS* system, support
ending March 2015
• No ED or critical care systems
• Pathology system upgrade
required

*PAS:
*LIMS:

After
• Tender process, weighted to clinical
quality
• NHS Spine connected system
• Extensible / supported LIMS*

Patient Administration System
Laboratory Information Management System

Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018
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>99% of all activity now in ONE system

26 Oct 2014 (go-live day 1)…
• PAS, bed management
• Enterprise scheduling
•
•
•
•
•
•
•

All I/P & O/P care
Care plans & pathways
Clinical documentation
Orders & results
Standard clinical terms & coding
Prescribing & formulary mgt
Workflow management

• Reporting dashboards

Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiology
ED
Intensive care
Maternity
Ophthalmology
Oncology
Pathology
Pharmacy
Radiology
Surgical pre-assessment
Theatres & anaesthetics
Transplant

• Medical devices
• Remote access
• Mobile access
• Hydra
• Communicator
2016…
• MyChart patient portal
2018…
• EpicCare Link
• CareEverywhere

Global Digital Exemplar
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Metrics

•

3,200 concurrent users at peak times

•

6,750 new PCs to date

•

395 WoWs

•

Device integration – 40 theatres, 148 critical care beds
glucose, urinalysis, point of care testing

•

420 ‘Rovers’

iPod Touch with Honeywell barcode sled

•

1000 staff

Haiku / Canto mobile Epic apps
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100+ hospital staff
seconded to the
programme team

250+ sessions held with
1000+ clinicians to validate
500+ major clinical pathways
First Epic system to incorporate UK workflows
and local, national and professional guidelines
95% of CUH requested changes to the Epic system are made
by CUH own Epic qualified staff within the eHospital team
Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018
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Challenges at go-live (I)

• Specimen label printing
• Complex prescribing
• Roles and responsibilities – training, security, access
• Reporting
• Productivity

Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018
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Challenges at go-live (II)
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Challenges at go-live (III)
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Challenges at go-live (IV)
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Challenges at go-live (V)

Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018

Global Digital Exemplar

Punkt nr. 1 - Besøg af Dr. Afzal Chaudhry. Præsentation og drøftelse af erfaringerne
med Epic (Regionsrådet og RMU er inviteret)
Bilag 1 - Side -14 af 31

The way forward…

• Myth ‘busting’
• Operational engagement
• Support link and Epic specialty leads
• Masterclass and ‘Lunch and Learn’
• Personalisation
• Internal ‘Recording of Care’ programme
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Wachter Review (I)
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Wachter Review (II)

• It was not surprising to the Advisory Group that for CUH – and, we
should add, for most healthcare systems that undergo a completely
digital transformation - the road to digitisation was anything but smooth.
• Although the Advisory Group took away important lessons from CUH’s
early experience with implementation, in the eyes of the Group, the
trust’s current digital maturity was the highest of any of the trusts
visited.
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Progress (I)
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Progress (II)
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Progress (III)

”…He [Prof Wachter] said we needed to have a chief clinical information
officer for the whole of the NHS and we were delighted to appoint Keith
McNeil to that role after his fantastic work at Addenbrooke’s. …”
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Staff experience & engagement

Item

April 2015

March 2016

May 2017

81.4%

86%

90%

Staff are satisfied with the support
available/provided for Epic issues/Epic
changes that arise

60%

68.2%

80%

Staff who are confident, at the present
time, that the Epic system supports
them in caring for their patients

77.2%

88.4%

93%

Staff who are confident that, in 6
months time, the Epic system will
support them in caring for their patients

85.3%

89.6%

93%

Staff are able to find relevant patient info
easily in Epic

% of staff reporting neutral, agree or strongly agree
Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018
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Digital environment

Fully integrated EPR
one patient, one record,
one system, one place
(integrated healthcare)
Integrated devices
All physiological monitors & ventilators in
40 theatres and 148 high-dependency areas
integrated

Same information viewed
by the clinical team
vital for patient care
and safety
Latest IT equipment
6,750 new ones,
500+ laptops,
800+ mobile / handheld devices

Use of mobile & handheld devices
Real-time information recorded
at the patient’s bedside
Mobile apps factory
Clinical care
Releasing time to care
clinical trials
saving 124 WTE nurses through
documentation always to hand
& eliminating data transcription
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Better for patients & the organisation

Electronic prescribing
100% reduction in sedationrelated prescribing errors in
paediatrics = 50 intensive
care beds & 100 regular
beds saved / year
Decision support
16% of allergy-related
prescribing alerts have
led to a change in prescription
(2,450 bed days saved)
OP check-in kiosks
All OP areas, all buildings
Dynamic wayfinding

Full closed-loop medication
& transfusion ordering,
preparation, supply
& administration
Rapid Response Team
Critical care outreach
team now visit unwell
patients within 30 mins
of receiving the
automated alert

Routine review of best
practice for intensive care
ventilator tidal volumes
saving 2-3 avoidable
ventilator-related
deaths / year

Electronic sepsis alerts in ED
patients receiving antibiotics within
90 mins of arrival increased by 80%
Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018
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Improved efficiency

Paperless processes
£470,000 saved annually
in medical records with a
99% reduction in paper notes
(inpatient & outpatient areas)
Clinical coding improved
Information reviewed in one system
Improved data quality & depth of coding
£750,000 additional income
Patients don’t stay in hospital
for longer than they need to
Red 2 Green initiative,
AN & DN documentation,
transparent delivery

Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018

Real-time bed occupancy information
electronic bed status available to all
better management of high occupancy
areas and discharge planning
Automated letter creation
80% of clinic letters in paediatric
gastroenterology are given to the
parents at the end of clinic - extended
macros combine data from
elsewhere in the patient’s
chart into a structured letter
Pathway automation
75%+ automated opening & closing of
pathways (cancer & RTT) based on clinical
activities / decisions
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Sharing beyond the Trust

Regional MDT workflows

Specialist vasculitis / rheumatology services –
bringing specialist expertise to a wider patient
and clinician community;
improved compliance with
high-cost drug regimens

Care Everywhere

Secure two-way sharing of patient
records electronically between
CUH and other digital hospitals

Information sent to GPs quicker
900,000 clinical documents
sent electronically / year

Regional SHREWD resilience

Early warning database
automated feeds – regional
health system pressure point
analysis and actionable data

MESH ITK 2.1 certified
Transfer of care programme
EpicCare Link

Portal for primary care and
community staff to securely
access the Epic system to
advance shared care

Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018
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MyChart patient portal

• First UK patient portal integrated directly within an EPR system
• Enabling and empowering patients to be more involved in their care through
access to their records
appointment details
problems / conditions
clinical correspondence
vital signs
test results
medications
known allergies
demographics
pre-visit information & questionnaires
Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018
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Future plans…
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MyChart

2017 upgrade

patient own scheduling,
telemedicine, realtime data upload

Analytics and research
Infrastructure
retender

Community Connect

First HIMSS EMRAM Stage 7 NHS Trust…

Support our Fast Follower
with digital maturity…
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Achievements…
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Achievements (I)

• First UK Trust to achieve Stage 6 of the HIMSS
international Electronic Medical Record Adoption Model
within a year of go live
• Winner - CHKS Top Hospitals Programme - Data quality
award (May 2017 & May 2018)
• Highly Commended for ‘best use of IT in improving
patient safety’ – national Patient Safety Awards (July
2017)
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Achievements (II)

• Winner of ‘best place to work in digital – large organisation’
– national Digital Technology Leaders Awards (July 2017)
• First ever non-US health centre to rank among America’s
elite, that use advanced digital technology to provide high
quality patient care, in USA’s prestigious ‘Most Wired’ survey
and benchmarking study (July 2017)
• Winner of ‘Trust / Board of the Year’ – ehi Awards (Oct 2017)
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DK‐ID

Problem

Faggruppe

Sherlock
3653815

F4

I forbindelse med ordination er det ofte
Læger
svært at finde det ønskede lægemiddel på
baggrund af en søgning, idet det er svært at
skelne mellem forskellige forekomster af et
givet lægemiddel i kataloget.

Læger

3653826
3643012

F7

I forbindelse med ordination af et
lægemiddel, som skal gives med en hyppigt
forekommende frekvens, fx én gang dagligt
om morgenen, skal den ordinerende læge
tage stilling til en lang frekvensliste.

Ved overførsel af fritekstordinationer fra
FMK til Sundhedsplatformen kræves et
unødigt stort manuelt arbejde.

Læger

3653812

Prioritet
1

1

1

F8

F9

Lægemidler, som administreres under
Læger
ambulant besøg, fx depotinjektioner, skal i
Sundhedsplatformen ordineres på en særlig
måde. Dette er ikke muligt for alle relevante
lægemidler.

3653819

Lægemidler, som er seponeret
(behandlingen er afbrudt af lægen) i FMK,
afbrydes ikke automatisk i
Sundhedsplatformen i forbindelse med
indlæggelse.

3643012
CO372

Læger

F14

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID

1

1

Foreslået løsning

Bemærkninger til design

Art

Søgeresultatet i ordinationsprocessen
tilføjes nødvendige oplysninger for at
kunne træffe valg af lægemiddel
umiddelbart.

Byg

Frekvenslisten gennemgås og tilføjes
synonymer for de hyppigst anvendte,
således at valg af frekvens under
ordination smidiggøres.
Ordinationsbilledet suppleres med
knapper til hyppigste frekvenser.

Byg

Den automatiske konvertering af fri
tekst til strukturerede data i
forbindelse med overførsel fra FMK
optimeres (ved hjælp af kvalificering af
mapningstabeller).

Byg

Alle såkaldte ”klinik administrerede
lægemidler” gøres tilgængelige for
ordination som sådan (ved hjælp af
tilpasning af en præferenceliste).

Byg

Tidspunkt i
produktion
Februar 2018
27. Marts 2018

Februar 2018
2. marts 2018
Marts 2018
April 2018

Marts 2018

Marts 2018

Bemærkninger til status
Skal godkendes af FE den 22.2.18
Nåedes ikke på FE‐mødet 22.02.2018 ‐
rykket til 08.03.2018 pga ferie.
Godkendt af FE'er 08.03.2018
16.03.2018: levers sammen med
Nyhedsbrev
19.03.2018 i produktion.
08.03.2018 Delleverance:
Frekvenslister for de 10 hyppigst
ordinerede lægemidler er lagt i
produktion.
...
04.05.2018 Delleverance:
Mappet yderligere 10 hyppigst
anvendte ordinationer med frekvenser.
09.03.2018 Opdateret mapningstabel
sat i produktion 08.03.2018. Scope for
fortsat opdatering skal besluttes af
styregruppen.
06.04.2018 Overgår til drift ‐ SG
orienteres på kommende møde.

Status
29.06.2018

Status
22.06.2018

Leveret

Leveret

Leveret

Leveret

Leveret i Produktion 26.02.2018
Leveret

Lægemiddelordinationer i
Sundhedsplatformen, der ikke er aktive
i FMK, vil automatisk blive stoppet
under medicinafstemningen ved
indlæggelse. Hvis lægen overføre alle
til SP vil der være overstreget medicin
og med en mouse over vil det blive
forklaret at medicinen ikke er aktiv.

15.02.2018
Epic
Yderligere mock‐up designes
(advarselsbjælke på toppen af side‐side)
og vises for FE'er i uge 8
22.02.2018 FE validering
Et lægemiddel, som er seponeret tidligere
på FMK, og som bibeholdes seponeret
ved overførsel til SP, kommer i SP til at
fremstå som seponeret i forbindelse med
indlæggelsen.
Designpræference:
#1 banner øverst.
Terminologisk skal ordinationen ikke
"seponeres", men "fjernes fra SP".
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22. juni 2018
Ultimo Juli 2018

Plan pr. 16.02.2018
2 Months for Current version, + 2
weeks per SU
22.02.2018 blev design godkendt.
02.03.2018: CO not received from Epic
Produktionsdato afventer CO
23.03.2018 CO underskrevet af SP.
Videre plan kan herefter fastlægges.
06.04.2018 Afventer leverancedato fra
Epic
20.04.18: Leveres i Juli
01.06.2018: løsning klar til Non Prod.
08.06.2018: I test
21.06.2018: ikke godkendt test.
29.06.2018: Testes

Punkt nr. 2 - SP forbedringer: Medicinforbedringer og status på SP 2018
Bilag 1 - Side -1 af 13

Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018

Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

Grøn

Leveret

Leveret

Leveret

Gul

29‐06‐2018

DK‐ID

Problem

Faggruppe

Overførsel af medicin til
Læger
Sundhedsplatformen, som er pauseret i
FMK, indebærer unødigt mange trin og er af
den grund forbundet med risiko for
menneskelige fejl.

Sherlock
3642799
CO371

Prioritet
1

Bemærkninger til design

Art

Pauseret medicin i FMK overføres til
Sundhedsplatformen som sådan.

15.02.2018
Præsenterer et sammenhængende
workflow for FE'erne
Der blev vist side‐side visning fra Epic
2018. Der laves mock‐up af Epic 2015 til
FE'erne.

Epic

Bonusoplysning:
Med Epic 2018 kommer mulighed for
pausering og afbrydelse af pause
direkte i best/ord aktiviteten (se F120).

F15

F18

Foreslået løsning

Tidspunkt i
produktion
Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

22.02.2018 FE validering
Indlæggelse: Pauseret medicin skal i side‐
side visning ikke fremstå gennemstreget.
Udskrivelse: Tilføje mulighed for
seponering ved medicingennemgang.
Epic2018 side‐side visning
Frekvensangivelser i forbindelse med
bestilling og ordination i
Sundhedsplatformen sker ved valg på en
liste. Listen er meget lang og uoverskuelig,
og besværliggør dermed best/ord‐
arbejdsgangen.

Læger

3653831

Projekt 2019

Lægens pausering af lægemidler foregår
adskilt fra øvrig best/ord‐funktionalitet,
indebærer unødigt mange trin og kan kun
udføres for ét lægemiddel ad gangen.

Læger

Ingen SLG

1

Listen med frekvenser gennemgås for
dubletter, synonymer og mangler.
Konsistens sikres.

12.04.2018: Faglige eksperter ønsker at
analysere Order Composer (OC) før
revidering af frekvenser.

Byg

Demo 14.03.2018
Vi savner mulighed for at angive
Epic
Pausering af medicin gøres til en del af fremtidigt tidspunkt for start og slut af
lægens øvrige best/ord‐funktionalitet pause (jf. krav fra klinikken).
(evt. i side‐side visningen) og forenkles ‐ Demonstreret funktionalitet omfatter real
er en del af Epic 2018 funktionaliteten. time start og slut.

3649567

1

a)
Konfiguration: Aktuel status for
FMK ajourføring vises i
”journalhovedet”

F2a

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID
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Byg

...23.03.2018: CO modtaget, endnu
ikke underskrevet af SP.
12.04.2018: status på underskrift
undersøges
20.04.2018: Styregruppe besluttede at
levering bliver med Nov.
opgraderingen.
26.04.2018: CO underskrevet af SP
30.05.2018: SU kommer uge 33.

Maj 2018
På Hold

...
01.06.2018: Sættes på Hold indtil
videre efter indstilling fra FE'er.
Medtages i fremtidig prioritering.

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.
Efter november
2018

23.03.2018 Afklaring med Epic:
Dette udviklingsområde er en del af
standardløsningen, men kommer ikke
med i Epic 2018 til november.
Formentlig i SU snarest derefter.
06.04.2018 SG skal orienteres om, at
denne må tages ud af projektet ‐ trods
prioritet 1.
09.04.2018 Epic har ændret planen,
som er meddelt d.d. og forventer
levering til produktion 3. november
2018.
21.06.2018: Efter november 2018

F120

Aktuel status for FMK ajourføring er ikke
Læger
umiddelbart tilgængelig for klinikeren. Dette
skaber usikkerhed i
medicineringsarbejdsgange og evt. unødig
ajourføring.
Løsningen falder i to dele, a og b

Bemærkninger til status

..
Primo juni 2018
22. juni 2018
August 2018

... Se iø. F2b
20.04.2018: Leveres i test den 23. april
26.04.2018: Fejl ved leveringen, testes
og i Nyhedsbrev den 8. maj 2018
18.05.2018: test og vejledninger under
udarbejdelse.
01.06.2018: Tekniske udfordringer
leveres med releasen den 22. juni.
14.06.2018: Fortsat tekniske
problemer med FMK i testmiljø.
21.06.2018: fortsat udfordringer med
test.
29.06.2018: Projektet anbefaler til
Styregruppen, at denne løsning ikke
leveres, men afventer en brugervenlig
og automatisk løsning med 2018
versionen.

Status
29.06.2018

Grøn

Grøn

Gul
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Status
22.06.2018

Grøn

Grøn

Gul

29‐06‐2018

DK‐ID

Problem

Faggruppe

Aktuel status for FMK ajourføring er ikke
Læger
umiddelbart tilgængelig for klinikeren. Dette
skaber usikkerhed i
medicineringsarbejdsgange og evt. unødig
ajourføring.
Løsningen falder i to dele, a og b

Sherlock
3649567

Prioritet
1

Foreslået løsning

Bemærkninger til design

b)
Epicudvikling: Tidspunkt for
seneste FMK ajourføring vises i
”journalhovedet”.
Aktuel status for FMK ajourføring vises
i ”Journalhovedet”: Aldrig afstem/ Ja/
Nej.

Art
Epic

Tidspunkt i
produktion
….25. april 2018
15. maj 2018
Primo juni 2018
22. juni 2018
August 2018

F2b

F16

F17

Ved ordination af lægemidler samt ved
Læger
receptudstedelse er rækkefølgen af
inddateringsfelter ikke i overensstemmelse
med den sædvanlige proces og kliniske logik.
Inddateringsfelter ryddes ikke som forventet
i løbet af arbejdsgangen.
Udstedelse af recepter indebærer unødige
skift mellem flere forskellige skærmbilleder.

3642805
CO384?

Der skal udføres synkronisering mellem
Sundhedsplatformen og FMK i hver session
uanset om versionsnumre er identiske eller
ej. Dette medfører dels unødig ventetid for
klinikeren (2‐4 sekunder) og dels systemisk
krav om klinikerens afstemning af FMK,
uanset om det er relevant eller ej.

Læger

3402374
CO383

Manglende overblik over åbne recepter.

Læger

F20

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID

3642814
CO382

2

2

2

Nødvendig information for
receptudstedelse sammenstilles i ét
skærmbillede ‐ ordinationsbilledet
(Ordercomposer).
Procesunderstøttelsen i form af
rækkefølgen af inddateringsfelter
tilpasses.
Inddateringsfelter vedr.
receptudstedelse ryddes, hvis
receptudstedelse fortrydes i løbet af
arbejdsgangen.

12.04.2018: Design godkendt

Der udføres automatisk en forespørgsel
vedr. versionsnumre. Kun hvis der er
forskelle mellem FMK og
Sundhedsplatformen skal klinikeren
tage stilling til FMK.

Epic

Epic

Tilføjelse af recept‐ikon (Rx) i side‐side‐ 08.03.2018: Design godkendt med
Epic
visning, navigatorer, best/ord‐
forbehold for tilføjelse af tidsstempel ‐
aktiviteten og medicingennemgang.
Epic sender revideret forslag til
godkendelse.
16.03.2018: Opdateret design vises for FE
den 22. marts
FE validering 22.03.2018: Godkendt med
ønske om tilføjelse af visning af
resterende genudleveringer.
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Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

Bemærkninger til status
....
12.04.2018 Epic rykket for
oversættelse
20.04.2018: Leveres i test 23. april
26.04.2018: I test
18.05.2018: Ikke klar til Prod endnu.
01.06.2018: Tekniske udfordringer
leveres med releasen den 22. juni.
14.06.2018: Fortsat tekniske
problemer med FMK i testmiljø.
21.06.2018: fortsat udfordringer med
test.
29.06.2018: Oversættelse ikke
foretaget.
Se F2a.
23.03.2018 Designforslag afventer
vurdering ved AC'ere i første omgang.
Skal muligvis derefter til validering hos
FE'er.
06.04.2018 Nyt design leveret, skal
evalueres i uge 15
12.04.2018: Arbejdes på at få løsning
før 2018 opgraderingen
20.04.2018: Levering først muligt med
version 2018, som er ny plan.
Ændres til Grøn da planen følges.
09.03.2018 Designforslag forventes
leveret fra Epic 12.03.2018
14.03.2018 Designforslag vises
19.03.2018
23.03.2018 Designforslag forsinket
06.04.2018 Design godkendt af AC'ere.
Afventer validering
12.04.2018: arbejder på at få løsningen
i 2015 versionen.
20.04.2018: Leveres i 2018 versionen

Opgave tilføjet denne oversigt
07.03.2018.
23.03.2018 Next step er CO fra Epic
06.04.2018 Afventer fortsat CO fra Epic
12.04.2018 Afventer fortsat CO fra Epic
20.04.2018 CO signed by epic
26.04.2018: Afventer CO underskrevet
af SP
04.05.2018: CO underskrevet af SP

Status
29.06.2018

Gul

Grøn

Grøn

Grøn
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Status
22.06.2018

Gul

Grøn

Grøn

Grøn

29‐06‐2018

DK‐ID

Problem

Faggruppe

Sherlock

Oversigt over recepter fra side‐side
visningen er uoverskuelig

Læger

3642811

Prioritet
2

F106

Der efterspørges understøttelse til valg af
pakkestørrelse ved receptudstedelse i
tilfælde af en tidsbegrænset ordination.

Læger

3610827
3642931
CO400

3

Foreslået løsning

Bemærkninger til design

07.03.2018
22.03.2018: Længere drøftelse af
Gennemgang af forslag til sortering og effektueringer, hvilket ikke er relevant i
oprydning, som vil blive vist for FE'er. denne sammenhæng. Godkendt uden
bemærkninger.

På baggrund af dosis, frekvens,
startdato og varighed udregnes i
forbindelse med dispensering en
samlet dosis, og der foreslås en
pakkestørrelse.

F1

F3

Læger

FMK side‐side visningen viser pt. ikke
oplysninger om dosisændringer foretaget
under indlæggelse.

Læger

Der vises FMK fejlmeddelelser som er
uforståelige for slutbrugere.

Læger

3080910

I gang ved
projektstart

3604956
NOVA 491257
NOVA 607372

I gang ved
projektstart

3091708
CO346

I gang ved
projektstart

F10

Der ønskes lettere adgang til ordinering og
overblik over FMK ajourføring.

Læger

F11

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID

NOVA 572340

I gang ved
projektstart

Epic

08.03.2018: Løsningsdesign ikke godkendt Epic
af projektgruppen.
22.03.2018: Præsentation for FE. Der
ønskes knapper, som repræsenterer
pakkestørrelse. Drøftelse af mulighed for
forveksling af 1x10ml og 10x1ml.
Forhold vedr. tilskud skal ikke fremgå.

F13

Når der er tilbageholdte lægemidler i MDA,
vises det ikke via FMK side‐side visning.
Dette omhandler selvadministration,
selvmedicinering og ordlovsmedicin.

Art

Tilbageholdte lægemidler som f.eks.
selvadministration og selvmedicinering
og orlovsmedicin skal fremgå af side‐
side visningen.
Løsningen vil være rettet mod at
ændringer under indlæggelse
fremhæves på side‐side visning.

Epic

Klinikeren bliver gjort opmærksom ved
Epic
"highlighting" forskellen mellem et
genordineret præparat ved indlæggelsen
og præparatet i FMK ved afstemning ved
udskrivelse.

Fejlmeddelelser gennemgås og ordlyd
ændres til i højere grad at være
handlingsvejledninger, hvor det er
muligt.

Epic

Udvikling af en Visit Taskbar, som er et Epic standardfunktionalitet
grafisk element, til anvendelse hvor det
falder naturligt at have en ekstra
mulighed for ordination/status over
ajourføring. Det grafiske element
udformes som en grafisk bundbjælke,
til indsættelse i bunden af f.eks.
indlæggelses‐/udskrivelses‐navigator.

Epic
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Tidspunkt i
produktion
Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.
Opgradering i
2019

Foreligger endnu
ikke.
SU 21. februar
2018
Februar 2018

Bemærkninger til status
Ny opgave tilføjet denne oversigt
07.03.2018
23.03.2018 Next step er CO fra Epic
06.04.2018 Afventer fortsat CO fra Epic
12.04.2018 Afventer fortsat CO fra Epic
30.04.2018: CO underskrevet af SP.

….
26.04.2018: Forventer design fra epic
start uge 18.
18.05.2018: sidste review ved FE den
23.maj
25.05.2018: Godkendt af FE
01.06.2018: Epics udviklingsdato er
overskredet til 2018 versionen i
november.
15.06.2018: Afventer ny leverings dato
der endnu ikke kendes af Epic.
29.06.2018: CO mangler SP underskrift ‐
kan ikke nås til 2018.
Er kommet i produktion 21.02.2018

Status
29.06.2018

Grøn

Rød

Leveret

Februar 2018
Leveret

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

23.03.2018 CO leveret til underskrift
06.04.2018 CO afventer SP underskrift
12.04.2018 CO underskrevet

Grøn

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

Grøn
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Status
22.06.2018

Grøn

Gul

Leveret

Leveret

Grøn

Grøn

29‐06‐2018

DK‐ID

Problem

Faggruppe

Sherlock

Avancerede doseringer, f.eks. medicin efter Læger
skema, skal overføres struktureret fra og til
FMK (Nationalt krav). Gør det muligt at lave
op‐ og nedtrapningsordinationer ambulant.
En midlertidig løsning er idriftsat januar
2018. På baggrund af erfaringer med denne
er der identificeret behov for
designændringer.
Løsningen falder i flere dele.

NOVA575435
3686534

Avancerede doseringer, f.eks. medicin efter Læger
skema, skal overføres struktureret fra og til
FMK (Nationalt krav). Gør det muligt at lave
op‐ og nedtrapningsordinationer ambulant.
En midlertidig løsning er idriftsat januar
2018. På baggrund af erfaringer med denne
er der identificeret behov for
designændringer.
Løsningen falder i flere dele.

3604956

Det er i dag muligt at udskrive patienter
uden at gennemføre en ajourføring af FMK,
hvilket medfører at f.eks. primærsektoren
ikke modtager væsentlige
medicinoplysninger.

Læger

3663567

Læger

F14a

Lægemidler, som er seponeret
(behandlingen er afbrudt af lægen) i FMK,
afbrydes ikke automatisk i
Sundhedsplatformen i forbindelse med
indlæggelse.

3650021

F126

Ønske om at seponere et pauseret præparat Læger
direkte i Side‐side visningen uden at skulle
aktivere det i SP først og derefter seponere.
Oplysninger om seneste effektueringer er
svært tilgængelige. Psykiatrien efterlyser
bedre overblik over effektueret medicin.

Ingen SLG

F103

F112

F128

Læger

F104

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID

Prioritet
I gang ved
projektstart

Foreslået løsning
b)

Bemærkninger til design

Ændringer til design af løsningen.

Art
Epic

Tidspunkt i
produktion

Bemærkninger til status

Status
29.06.2018

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.
Grøn

I gang ved
projektstart

a)
Lægemiddelordinationer, som i Godkendt af SDS 19. februar 2018
Sundhedsplatformen er kædet
sammen (”Linkede”) kan overføres som
flere doseringsperioder til FMK.

Epic

Marts 2018

Sat i produktion 21.02.2018

Leveret

1681233
3290294

I gang ved
projektstart

I gang ved
projektstart

Brugeren skal advares ved forsøg på at
gennemføre en udskrivelse uden
gennemført ajourførelse af FMK.
Advarsler foreslås bygget i form af pop‐
up besked, Inbasket besked eller via
farveindikator.

Epic

Det vil via en knap blive muligt at se at
medicinen er "ikke aktuel" og dermed
give en mauel mulighed for at
fortsætte den ikke aktuelle ordiantion
(ikke ordinere medicinen).
Det vises ved et Rødt Kryds.

Byg

Ikke prioriteret FMK pauseret medicin kan nu
seponeres direkte i side‐side visningen.

Ikke prioriteret Psyk. designer en rapport

Epic

26.04.18: Psykiatrien har selv taget
Byg
initiativ til, og har købt en konsulent til at
få udviklet en rapport over
effektueringer. Når de er klar med et
produkt, så skal det valideres og lægges til
test og senere produktion.
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TBD

06.04.2018 Der skal lægges plan
20.04.2018: Denne sag er oprettet ved
en fejl da der findes InBasket besked
ved manglende ajourføring ved
udskrivelse.

18. april 2018
25. april 2018
Juni 2018 fejl
25.04.2018
leveret

Denne forbedring er en første
afhjælpning af problemet i F14
Medtaget i status pr. 09.04.2018
19.04.2018 Leverance udsat pga. brand
på NOH.
26.04.2018: Udsat til juni‐release.
05.05.2018: Der er leveret en knap
med et Rødt X der giver mulighed for
at afbryde FMK seponert medicin.

August 2018

22.06.2018: Har ikke været fulgt i
status tidligere. Leveres til test
26.06.2018.

Okt. 2018

18.05.2018: Planlagt møde vedr.
status.
25.05.2810: Statusmøde afholdes den
31. maj
01.06.2018: effektueringsoversigt er en
national opgave under SDS som er i
proces i SDS. Imellemtiden arbejdes
der på en sidebar rapport der vil være
tilgængelig i efteråret.

Leveret

Leveret

Grøn

Grøn
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Status
22.06.2018

Grøn

Leveret

Leveret

Leveret

Grøn

Grøn

29‐06‐2018

DK‐ID

Problem

Faggruppe

Sherlock

Ved receptudstedelse ved udskrivelse skal
angives "antal udleveringer", hvilket som
regel er 0

Læger

3642967

F105

Givne lægemidler optræder med forskellige Læger
navne (generiske vs. handelsnavn) i
forskellige visninger.

3541488

Prioritet

Foreslået løsning

Bemærkninger til design

Ikke prioriteret Antal genudleveringer sættes
automatisk (default) til 0 for recepter i
forbindelse med udskrivelse (rammer
ikke ambulatorier). Sparer lægen for
ekstra klink

i gang

Standardvisning alle steder med
HANDELSNAVN (generisk navn)

Art

Tidspunkt i
produktion

Byg

Maj 2018

Byg

3. kvartal 2018

F125

Ny side‐side visning i Epic 2018

Læger

Standard‐
funktionalitet

F102

F19

M1

M2

Hvis en læge tilføjer eller ændrer en
Læger
medicinordination under udskrivelse og efter
at have gennemført ajourføring af FMK skal
flaget "ikke ajourført" sættes.
(Tilføjet 16.02.2018)

Sygeplejersker 3368052

På intensivafdelinger er der behov for at
kunne dispensere medicin mere præcist i
forhold til de planlagte tidspunkter end på
andre afdelinger.

Sygeplejersker 3632846

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID

26.02.2018
Første løsningsforslag præsenteret.
Ordination efter medicingennemgang af
lægemiddel, som ikke skal til FMK (fx
éngangsordination) er ikke håndteret.

1

1

16.04.2018 Afventer test ved SP
Henrik vil teste
24.04.2018: Afventer AC kommer
tilbage og kan teste om det er klar til
Prod.
04.05.2018: Test OK ‐ klar til
produktion.
18.05.2018: Leveret til Produktion
…
08.06.2018: FE ønsker, at der arbejdes
videre med opgaven, men at der først
er bred regional enighed om, hvilke
principper, der skal gælde for
navngivning.
Oplæg udarbejdes med FE'er og løftes
videre til Apoteksgruppen.
Indstilling sendt ti SG
15.06.2018: Opgaven kan opstartes
men ikke fuldføres inden for projektets
tidsramme.
29.06.2018: Opgavenanalyseres og
mulige løsninger beskrives efter
analyse.

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

3663567

Tvangsmedicin skal fremgå mere tydeligt i
MDA, så brugeren er mere opmærksom og
kan forberede sig, når medicin skal gives
som tvang. Der skal være en læge til stede
ved administration af tvangsmedicin.

Bemærkninger til status

Behandlingsfasen ”Tvangsmedicin”
bliver gjort mere tydelig.

For alle intensivafdelinger indstilles
tidsvinduet til 1 time.

Epic

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

22.02.2018 Foreslået byg ikke godkendt Byg
af FE
08.03.2018 Nyt disgnforslag sendt til FE'er
‐ forventes godkendt i uge 11.

9. marts 2018
19. April 2018

22.02.2018 Godkendt af FE

9. marts 2018

Byg

Status
29.06.2018

Status
22.06.2018

Leveret

Leveret

Grøn

Grøn
...
06.04.2018: Design godkendt af SP og
SDS (foreløbigt)
26.04.2018: Afventer Epics
tilbagemelding om status
01.06.2018: review af design
25.06.2018 Design godkendt

Grøn

...
20.04.2018: FE ønsker yderligere
udvikling udover leverede
konfigurering. I dialog med Epic. Skal
oprettes som ændringsønske via den
dertil indrettede proces.

Leveret

Leveret
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Grøn

Grøn

Grøn

Leveret

Leveret

29‐06‐2018

DK‐ID

Problem

Faggruppe

Sherlock

Der er unødig gentagelse af advarsler
forskellige steder i arbejdsgangen vedr.
selvadministration af medicin.

Sygeplejersker 3002774
CO369

Prioritet
1

Foreslået løsning

Bemærkninger til design

Forhindre advarsel (pop‐up), når
medicin administreres (uddeles), hvis
advarslen allerede er blevet vist ved
dispensering (ophældning), uden at der
iø. er grund til at gentage advarslen.

15.02.2018
Epic
Der reduceres til én advarsel ‐ se notatet
for detaljer. Epic forbereder at vise et as‐
is workflow og påpege, hvilke advarsler,
som forsvinder.
22.02.2018 Godkendt af FE.

M6

Sygeplejersker 3644811

M7

Ved medicin som udleveres ved udskrivelse
og i ambulatorier, kan man ikke
dokumentere f.eks. ét stk. inhalator, men
kun f.eks. 2 pust, hvilket ikke giver mening
når man udleverer hele pakker.

Sygeplejersker 3632736

M8

Sidepanel som bruges når der dispenseres
medicin er ikke sorteret i efter
lægemiddelgrupper (ATC‐koder). MDA er
sorteret efter ATC‐koder, og derfor er
visningerne ikke ens.

1

1

Det skal være muligt at dokumentere
udleveret mængde, f.eks. 1 stk.

Art

Byg

Der ændres i sorteringen, så
sidepanelet vises i ATC‐sortering.

Byg

Tidspunkt i
produktion
Juni 2018
Juli 2018

26. Februar 2018

9. marts 2018
26. februar 2018

...
02.03.2018: CO not received from Epic
16.03.2018: CO forventes leveret af
Epic den 19. marts
23.03.2018: CO underskrevet af SP.
Videre plan kan herefter lægges.
08.06.2018: SU leveres til non‐Prod
21.06.2018 ‐ herefter testes.
29.06.2018: test godkendt afventer
Levering til Produktionsmiljø
Har været forventet i Prod tidligere
end planlagt (23.02.2018)
Pga. manglende ressourcer er opgaven
udsat en uge (til 02.03.2018)

Status
29.06.2018

Grøn

Leveret

Planen er ændret til levering den
26.02.2018
Leveret

En advarsel vedr.
Sygeplejersker 2526712
vurderingsskemadokumentation kommer for
CO368
tidligt i arbejdsgangen, og sygeplejersken
skal klikke flere gange uden at vide, hvad
advarslen betyder.

1

Advarslen ændres til en besked, som
først fremkommer senere og i det
rigtige vindue, så beskeden giver
mening. Samtidigt reduceres mængden
af klik.

15.02.2018
Pop‐up advarslen fjernes og der vises in‐
line advarsel, som der ikke skal reageres
på.
22.02.2018 Godkendt af FE.

Epic

Juni 2018
juli 2018

M13

Ambulant ordineret medicin, som forbliver
mellem besøg, skaber problemer når
patienten indlægges, da samme ordination
vises to gange på MDA.

Bemærkninger til status

Sygeplejersker 3290237

1

Der er foreslået og overvejet flere
Der arbejdes på MDA løsning til
forskellige løsninger.
november
Analyse sammen med faglige eksperter
påbegyndes forår 2018.
Det analyseres sideløbende på
"ordineringssiden"

M16

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID
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Byg

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

...
16.03.2018 CO leveres den 19.marts
fra Epic
23.03.2018: CO underskrevet af SP.
Videre plan kan herefter lægges.
06.04.2018: Afventer udvikling fra Epic
08.06.2018: SU leveres til non‐Prod
21.06.2018 ‐ herefter testes.
29.06.2018: test godkendt afventer
Levering til Produktionsmiljø
...
06.04.2018 Er i proces.
12.04.2018: Design af løsning i proces
20.04.2018: Feed back fra SG: Afvente
2018‐versionen.
01.06.2018: Planlægger oplæg til FE
møde
Der afholdes et FE møde den 28. juni
29.06.2018: Udover løsningen på MDA
den 3. nov., fortsættes arbejdet frem
mod en løsning på Ordineringsniveau.

Grøn

Grøn
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Status
22.06.2018

Grøn

Leveret

Leveret

Grøn

Grøn

29‐06‐2018

DK‐ID

M17

M18

M24

Problem

Faggruppe

Sherlock

Prioritet

Sundhedsplatformen er indstillet, så
Sygeplejersker 2949830
dispensering og administration af medicin
kan afvige med et vist tidsrum fra det
planlagte.
For lægemidler ordineret med hyppige
intervaller, hvor tilladt tidsrum for afvigelse
mellem to administrationer overlapper, skal
brugeren angive, hvilket
administrationstidspunkt, vedkommende er i
gang med at håndtere. Dette opleves ulogisk
og aftvinger unødige klik.

1

Når sygeplejersken scanner et medikament, Sygeplejersker 3644798
som relaterer sig til to forskellige
ordinationer (som også kan ligge i forskellige
faner i MDA) er det i dag ikke tydeligt, hvad
forskellen mellem de to ordinationer er. Det
er typisk hvis der findes en fast og en pn‐
ordination af samme lægemiddel.

1

Ved udlevering af medicin i ambulatoriet
Sygeplejersker 3714829
samt i forbindelse med udskrivelse
efterspørges understøttelse af beregning af
mængde, som skal udleveres.

2

Det er svært at få overblik i MDA, da
lægemidler og tidslinjen fylder meget.
Derved kan der ikke ses ret mange
lægemidler i et vindue ad gangen.

2

Sygeplejersker 3632760
3829202

M29

M20a

Sygeplejerskens overblik over, hvad
patienten har fået og skal have af medicin,
er uoverskueligt. Det er f.eks. ikke tydeligt,
hvad patienten har fået indenfor de sidste
tre timer, og hvad patienten skal have de
følgende tre timer.

Sygeplejersker 3632760

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID

2

Foreslået løsning

Bemærkninger til design

Art

Pop‐up hvor brugeren skal tage stilling 15.02.2018
Epic
til administrationstidspunkt fjernes i de Spl. vælger disp. tidspunkt til en start. Se
pågældende situationer.
iø. notat. Epic undersøger, om der kan
tilknyttes billeder til materialet.
22.02.2018 Godkendt af FE.

Det skal være tydeligt hvad forskellen
mellem de to ordinationer er, f.eks.
frekvens.
Samtidig skal der ikke komme denne
pop‐up, hvis medicinen ligger i en
anden fane.

15.02.2018
3 muligheder at vælge imellem. Tilføjes
kolonne med hus‐ikon eller sprøjte‐ikon.
22.02.2018 Godkendt af FE med
forbehold for ændret sortering på
frekvens.

Epic

Tidspunkt i
produktion
Aug. 2018

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

Bemærkninger til status
...
02.03.2018: CO not received from Epic
16.03.2018: CO forventes leveret den
19. marts fra Epic
23.03.2018: CO fortsat ikke modtaget.
12.04.2018: CO underskrevet
13.06.2018: Klar til produktion men
afventer opgradering af Rower,
formentlig august.

Status
29.06.2018

Grøn

…
12.04.2018 Design godkendt af FE.
Afventer CO til underskrift
16.04.2018 Epic sender to
alternativforslag vedr.
leverancetidspunkt / pris, som skal til
styregruppen.
20.04.2018: Feed back fra SG: Afvente
2018 versionen.

Grøn

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018 .
Levering i 2019

...
04.05.2018: Fortløbende dialog om
design mellem AC'ere og Epic
18.05.2018 design godkendt
15.06.2018: Epic bygge tidsline
overskredet, hvorfor forbedringen
først kommer i 2019. Leveringsdato er
endnu ikke kendt af Epic.

Rød

Ændret design af MDA, så der ses flere 21.06.2018: MAR report review and
Epic / Byg
lægemidler i et billede ad gangen.
catalog
1. ordinationer opdeles i ’tabletter,
suppositorier, inhalationer, dråber og
cremer/ salver’ og ’infusioner og
injektioner’ i stedet for ’planlagt’ og
’kontinuerligt’.
2. Tilføjelsen af ’dato scroll’ flere steder i
rapporten i stedet for kun øverst oppe i
MDA historik
hænger sammen med 20a og 20b

Juni 2018 leveret
under 20b
September 2018

Reducere mængde af information, der
præsenteres på
administrationsoverblik, som derved
bliver mere overskueligt.

29. maj 2018
Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

...
08.06.2018: Der er behov for
involvering af Epic, hvilket er sket.
15.06.2018: Denne opgave følger efter
oprydning og forbedring af
medicinrapport M20B
Ændringer i proces – MDA historik/
overblik.De næste rapporter som
gennemgås er MDA historik, MDA
overbliksrapport, MDA overblik IP
Aktuel Medicin og Dispenser med
overblik. involv udvikling fra Epic.
Sideløbende arbejdes med
konfiguration af forbedringer.
...
20.04.2018: Det vil blive en del af Epics
systemforbedring generelt. DK analyse
vil indgå i denne systemforbedring.
26.04.2018: Skifter til Grøn da
Igangværende analyse skal vise om der
kan konfigureres eller om noget skal
udvikles.
05.05.2018: Epic systemopdatering

Pba. start‐ og slut‐dato (for
22.03.2018 Justeringsønsker:
dispenseringsperioden) beregnes antal Tilføjelse af mulighed for beregning og
tabletter, som skal udleveres.
perservering af slutdato pba. udleveret
mængde.
Det skal klart fremgå, at der beregnes
pba. hele kalenderdage.
12.04.2018: Design godkendt af FE

15.02.2018
Fejlagtigt mappet ift. engelsk
arbejdsdokument. Prioritet fejlagtigt
angivet til "1" ‐ er rettelig "2". Endelig
plan foreligger derfor endnu ikke. Arten
er "Byg" og ikke som oprindeligt angivet
"Epic".
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Grøn

Grøn
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Status
22.06.2018

Grøn

Grøn

Gul

Grøn

Grøn

29‐06‐2018

DK‐ID

M21

Problem

Faggruppe

Sherlock

Prioritet

I MDA findes en knap, som bliver rød med
Sygeplejersker 3099967
angivelse ”Forsinket” ved forsinkelse af
CO375
dispensering i forhold til planlagt. Imidlertid
bliver knappen aktiveret i utide (for tidligt).

3

På neonatal og børneafdelinger, er det svært Sygeplejersker 3695153
at finde ud af, hvordan man skal blande iv‐
lægemidler, og hvor meget der skal gives af
blandingen.
(Handler om blandinger i blanding)

3

M22

M23

Ved udlevering af medicin i ambulatoriet og Sygeplejersker 3644806
til udskrivelse er det svært at se, hvilken
frekvens medicinen har. Dels vises
frekvensen to gange på forskellig måde og
dels fremgår det ikke, hvilken tid på dagen,
lægemidlet skal gives.

3

Det er svært at få overblik over, hvad en
patient har fået administreret af medicin
over tid, samt hvilken medicinering der er
planlagt.

3

Sygeplejersker 3632760

M20b

Foreslået løsning

Bemærkninger til design

Knappen bliver kun rød, når der faktisk 01.03.2018 Design godkendt
er medicinadministrationer, som er
overskredet.

Systemet skal understøtte blanding og
administration af
lægemiddelblandinger på neonatal‐ og
børneafdelinger.
Kræver bl.a. en stor mængde byg af
komponenter i blanding (NDC) samt
blandinger (ERX).

Frekvensen skal vises tydeligt og kun
én gang.
22.03.2018 Der præsenteres løsning
med visning af 4 faste tidspunkter som
i FMK‐online. Ordinationer, som ikke
stemmer overens med disse, vises i fri
tekst.

Epic

Epic / Byg

22.03.2018 Justeringsønsker:
Epic
Skiftende skygger på rækker, startdato til
højre og kun ved fremtidig, "Ordered"‐
dato fjernes.
Derudover sortering i lægemiddelgrupper
(ATC)

Epic ændrer i rapporter, så unødige detaljer fjernes. SP analyserer og konfigurerer Epic / Byg
bedre overbliksrapporter baseret på feedback fra faglige eksperter.
26.04.2018: omskrevet tekst: Opdatering af MDA rapporter er meget
ressourcetung og omfattende opgave. SP analyse skal bidrage til epic`s
påbegyndte udvikling af MDA området.
26.04.2018: 1. del af analysearbejdet er ved at være klar med renovering og
forenkling af Medicineringsrapporten.
behandlingskontakt/ vis journal/ Medicinfanen/
01.06.2118: Denne del af forbedringsopgaven består i at gøre Medicin rapporten
mere overskuelig.
1. Tilføjelse af manglende informationer: link til behandlingskontakt, notater på
ordinationen, orientering at der er en dispensering som har ikke en administration
2. Rækkefølge opdateret med de vigtige ting uden at scrolle: behandlingsplan hvis
ordinationen er fra en behandlingsplan og forskningsstudie hvis ordination

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID

Art
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Tidspunkt i
produktion

Bemærkninger til status

Juli 2018
Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

16.03.2018: afventer CO fra Epic
23.03.2018: afventer CO fra Epic
06.04.2018: afventer CO fra Epic
12.04.2018: CO underskrevet
15.06.2018: Udvikling først klar til
august. Forbedring leveres med epic
opgradering.

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.
Efter 2018

16.03.2018: Analyse pågår
23.03.2018: Afventer drøftelse i
projektgruppen.
06.04.2018: Reviewes af FE
12.04.2018: Reviewes af NeoNat. FE
uge 16
20.04.2018: Design ikke godkendt.
26.04.2018: Udvikling kan ikke nås til
version 2015
29.06.2018: Afhængig af M26. Der
foreligger endnu ikke design fra Epic.

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

Ultimo maj
1. optimering:
3. maj 2018
2. optimering:
2. juni 2018
8. juni 2018
18.06.2018 (2.
delleverance)

Design til review af FE den 22.03.2018
Justeringer aftalt ‐ skal ses igen inden
endelig godkendelse.
12.04.2018: Afventer opdateret design
fra Epic
20.04.2018: Design godkendt med
bemærkninger.
.....
04.05.2018: leveret bedre overblik:
Tilføjelse af substitutionspræparater og
generel oprydning i medicin rapporten
administration og Best/ord 60 dage
tilbage.
......
15.06.2018: Overskrifter og nye
oplysninger i printgrupper indgår i 2.
delleverance.Medicin rapport
ændringer som kom i produktion
mandag d 18 juni

Status
29.06.2018

Grøn

Rød

Grøn

Leveret
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Status
22.06.2018

Grøn

Grøn

Grøn

Leveret

29‐06‐2018

DK‐ID

Problem

Faggruppe

Sherlock

Når patienter registerets som værende på
Sygeplejersker 3632726
orlov, sættes MDA automatisk på standby.
Dog får mange patienter alligevel infusioner
og injektioner på afdelingen, og det er derfor
svært at se, hvorvidt infusioner/injektioner
skal gives på afdelingen. (LOA)

Prioritet
4

Foreslået løsning

Bemærkninger til design

Det skal være muligt at
infusioner/injektioner ikke sættes på
standby, men at brugeren selv kan
vælge, hvorvidt de skal være på
standby.

29.06.2018: Der er bred enighed om at Epic
en korrekt registreringsarbejdsgang skal
følges, hvilket vil afhjælpe synligheden af
inf. der skal gives. Orlovspt. skal når de
indfinder sig på afdelingen til iv
behandling, trækkes tilbage fra orlov,
hvor medicin da gives under indlæggelse.
Efterfølgende registreres pt på orlov
igen.
Der arbejder videre med en
arbejdsgangsbeskrivelse.

M27

M27a

M19

M127

Patienter der kommer for sent tilbage til
afdelingen el absenteret og hvor den
forfaldne medicin ikke er synlig mere.

Sygeplejersker 3632726

Ved dispensering kan der ikke printes label Sygeplejersker 2971169
fra administrationsvinduet. Når der
CO374
dispenseres flere lægemidler, bliver man
derfor nød til at printe, før eller efter at
medicinen faktisk er dispenseret. Derved
bliver selve dispenseringen af lægemidlet
ikke med det samme markeret med en label,
og der kan derfor ske forbytninger.

Vanskeligt at dokumentere klinik
administreret medicin (fx en injektion, som
er givet under et ambulant besøg)

Sygeplejersker 3290237

Ved arbejdsgangen for selvadministration
Sygeplejersker 3002784
skal man selv manuelt ændre handlingen til
3002765
selvadministration for hvert lægemiddel.

4

Der skal vises en advarsel første gang
der logges på MDA efter orloven er
ophævet.
(skal en absentering opfattes som en
orlov?)

5

Ad hoc

I gang ved
projektstart

Der er et udestående med patienter der
kommer for sent tilbage til afdelingen el
absenteret og hvor den forfaldne medicin
ikke er synlig mere.
Denne oprettes som en særskilt

Epic/Byg

Tidspunkt i
produktion
Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.
3. kvartal 2018

Bemærkninger til status

Status
29.06.2018

...
15.06.2018: FE anbefaler at ændre
arbejdsgang istedet for udvikling.
Sagen er i høring hos FE på
hospitalerne til 20. juni.
22.06.2018: Opfølgende møde i uge 26
29.06.2018: FE‐mødet blev opgaven til
en arbejdsgangsbekrivelse.
Grøn

3. kvartal 2018

29.06.2018: Udskilt fra M27
Grøn

Design godkendt den 1.3.18

Epic

Dokumentation af klinik administreret
medicin kan foretages vha. knapper.

Byg

Når man én gang har sat
Design godkendt, CO underskrevet
administrationsniveauet, er handlingen
sat som default.

Epic

M3

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID

Art
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Juli 2018
Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.

23. februar 2018

16.03.2108: Afventer CO fra Epic.
Ingen plan for tidspunkt i produktion ‐
prioritet 5; derfor status grøn på trods
af dette.
23.03.2018: Afventer CO fra Epic.
06.04.2018: Afventer CO fra Epic
12.04.2018: Afventer CO fra Epic
26.04.2018: Afventer underskrift fra SP
18.05.2018: CO underskrevet
15.06.2018: Udviklingsdato
overskredet.

Grøn

Punktet er tilføjet listen 21.03.2018
Leveret

20. april 2018
1. maj 2018
26. juni 2018

16.03.2018: Ressourcebehovet
nødvendiggør ny dato for levering.
23.03.2018: Følger ny plan.
06.04.2018: Afventer levering i POC
12.04.2018: Afventer release dato
20.04.2018: Levering udskydes en
måned pga. ressource og undervisning
af KIK
08.06.2018 Klar, afventer levering i
Produktionsmiljøet.

Leveret
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Status
22.06.2018

Grøn

Grøn

Leveret

Grøn

29‐06‐2018

DK‐ID

M4

M5

Problem

Faggruppe

Sherlock

Prioritet

Det er ikke muligt at angive et
Sygeplejersker 3662345
minimumsinterval mellem administration af
CO287
lægemidler, som er ordineret efter behov
(pn.), og dermed heller ikke muligt at advare
hvis medicinen bliver givet for tidligt i
forhold til en tidligere administration.

I gang ved
projektstart

Når et lægemiddel kun er dispenseret men
ikke dokumenteret som administreret, vil
der komme advarsler (pop‐ups) ved
fremtidige dispenseringer af det
pågældende lægemiddel. Dispenseringen
kan være dage til uger gammel og komme
fra andre afdelinger.

Sygeplejersker 3097164
CO367

I gang ved
projektstart

Det er ikke mulig at scanne medicin i
forbindelse med udlevering af medicin ved
udskrivelse og i ambulatorier.

Sygeplejersker 2982897

I gang ved
projektstart

Foreslået løsning

Bemærkninger til design

Art

Det bliver muligt for lægen at angive et Design godkendt, CO 287 underskrevet
minimuminterval, og hvis det forsøges 19.01.2018
at give lægemidlet for tæt på en
tidligere administration, vil der komme
en advarsel.

Epic

Den dispenserede medicin vil ikke
længere fremkomme og genere i den
efterfølgende dispensering af
lægemidlet.

Epic

Det bliver muligt at scanne medicin

Design godkendt, CO underskrevet

Design godkendt

Epic

Tidspunkt i
produktion
Juni 2018
Juli 2018

20. april 2018
3. maj 2018

14. maj 2018
22. Juni 2018
Juli 2018

M9

Ved ordinationer med forskellig dosis over Sygeplejersker 3200284
døgnet er det ikke muligt at dosis‐tjekke ved
scanning, som ellers er muligt ved andre
typer ordinationer. Derved kan der gives
forkert dosis, uden at der advares.

I gang ved
projektstart

Der vil vises en advarsel, hvis det
forsøges at give en anden dosis end
den ordinerede til et givet tidspunkt.

15.02.2018
Epic
Design ikke vist. Prioritet fejlagtigt angivet
til "1" ‐ er i gang.

30. april 2018
11. maj 2018
uge 24, 2018

M11

M12

M14

Ved print af medicinliste til patient og
såkaldt ”nedetidsrapport” (som bruges i en
nødsituation, hvor Sundhedsplatformen
måtte være ude af drift) med medicin,
fremgår pausering ikke.

Sygeplejersker 3579850

Ved medicin der er pauseret,
Sygeplejersker 3256941
selvadministreret, orlov eller
selvmedicinering, anvendes den samme
baggrundsfarve på MDA. Derfor er det svært
at se forskel på tilstanden af medicinen.

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID

I gang ved
projektstart

I gang ved
projektstart

Det bliver muligt at se, hvorvidt
medicin er pauseret når medicinlisten
printes.

15.02.2018
Epic
Design ikke vist. Prioritet fejlagtigt angivet
til "1" ‐ er i gang. Levering i SU den 14.
marts

Det bliver muligt at opsætte forskellige Design godkendt, CO underskrevet
baggrundsfarver i forhold til de
forskellige handlinger.
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Epic

Primo maj 2018
17. april 2018
25. april 2018

14. maj 2018
29. maj 2018
uge 24, 2018

Bemærkninger til status
08.06.2018: Klar, afventer levering i
Produktionsmiljøet.
22.06.2018: Testes
29.06.2018: test godkendt, afventer
levering til Proeuktionsmiljø.

16.03.2018: Ressourcebehovet
nødvendiggør ny dato for levering.
23.03.2018: CO underskrevet. Følger
ny plan.
06.04.2018: Følger plan
12.04.2018: Leveres i uge 15
20.04.2018: Udsat grundet forsinkelse
vedr. slutbrugerkommunikation.
06.04.2018: Under udvikling
26.04.2018: Opgaven kræver mere tid
til byg og til implementeringsdelen.
25.05.2018: Planen følges.
08.06.2018 Klar, afventer levering i
Produktionsmiljøet.
22.06.2018: Testes
29.06.2018: tekniske problemer ved
printer test.
06.04.2018 Der behandles feed back
fra Faglige Eksperter
12.04.2018: Undersøger om der er en
migreringsdato i maj, da det kræver
kort nedetid
18.05.2018: Afventer flytningsdato til
Produktion
25.05.2018: Afventer flytningsdato til
Produktionsmiljøet.
08.06.2018: Klar, afventer levering i
produktionsmiljøet
23.03.2018 Er leveret til POC. Der
anmodes om ad hoc installation i PROD
tidligere end 18.04.2018 begrundet i
sagens prioritet.
20.04.2018 Pga. brand på NOH
udsættes leveringen til den 25. april
04.05.2018: Ny medarbejder
Skal reviewes af FE sygeplejersker
18.05.2018: Godkendt af FE, rykkes
pga. nyhedsbrev til Brugere
08.06.2018 Klar, afventer levering i
Produktionsmiljøet.

Status
29.06.2018

Grøn

Leveret

Grøn

Leveret

Leveret

Leveret
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Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

Status
22.06.2018

Grøn

Leveret

Grøn

Leveret

Leveret

Leveret

29‐06‐2018

DK‐ID

Problem

Faggruppe

Sherlock

Ved dokumentation af
Sygeplejersker 3002793
administrationsniveauet, skal man klikke tre
gange for hvert lægemiddel, og man kan ikke
vælge flere lægemidler på én gang.

Prioritet
I gang ved
projektstart

Foreslået løsning

Bemærkninger til design

Art
Epic

Det bliver muligt med ét klik at vælge
alle lægemidler til f.eks.
selvadministration.

Tidspunkt i
produktion
15. juni 2018
29. maj 2018
Juni 2018
August 2018

M15

3091708

M25

M26

Tidligere lukkede visse infusionsgrupper
allerede efter 3 timer, hvilket gav
vanskeligheder med at få overblik over
igangværende engangsinfusioner og
opgørelse af volumen.

Sygeplejersker

I gang ved
projektstart

Forskelle mellem afdelinger fsva. blandinger Sygeplejersker 3695153
skaber i visse tilfælde usikkerhed i forhold til,
3632854
hvor meget af en given blanding, der skal
3677858
administreres.
(Handler om visning af blandinger i MDA)

I gang ved
projektstart

Ved udlevering af pn‐medicin til
selvadministration og orlov er det ikke
tydeligt, hvor meget der er udleveret.

I gang ved
projektstart

Sygeplejersker 3240490

Vurderingsskema‐grupper for
engangsinfusioner og visse andre
infusioner, lukker nu først efter 16
timer

Byg

M10b

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID

I gang ved
projektstart

Grøn

Leveret

Epic er i gang med en udvikling
29.06.2018: FE: enighed om at
arbejdsgang skal beskrives og informere
klinikere om ordinationer på
afdelingen.Viden om afdelingens
fortrukne væskeblandinger på den
pågældende afd. skal være tilgængelig
viden for den ordinerende læge.

Det bliver muligt at se den udleverede
medicin i en rapport.

Dokumentationen af orlovsmedicin
ændres, så den ligner
selvadministration, og derved bliver
det tydeligt, hvor meget der er
udleveret, og til hvor lang tid.

Skal godkendes af FE den 15. maj
Dette skal ikke valideres,
18.05.2018: Kræver undervisning og
info til klinikere
25.05.2018: Afventer levering til
produktionsmiljøet.
15.06.2018: Mangler levering fra Epic.
Epic kender ikke dato.
29.06.2018: test godkendt, afventer
levering til Produktionsmiljø.

Status
29.06.2018

13. marts 2018

Epic / Byg

Epic

Epic 2018
opgradering, 3.
november 2018.
29.06.2018:
Sommeren 2018
fsva. arbejdsgang

16. april 2018
juni 2018

M10a

Dokumentation af medicin, som gives med Sygeplejersker 3240490
hjem i forbindelse med orlov, er usikkert, da
det ikke er tydeligt, hvad der er udleveret
når patienten kommer retur. Især er det
problematisk, hvis patienten kommer før
eller senere end aftalt.

Bemærkninger til status

Design godkendt, CO underskrevet

Epic

9. marts 2018
15. marts 2018

....
12.04.2018: FE fra Neonatal uge 16
20.04.2018: FE design ikke godkendt,
nyt design fra Epic afventes.
29.06.2018: FE‐mødet 20.06.18
Dokumentation af korrekt væskeindgift
i forbindelse med infusioner ligger i
ordinationen.
FE kommer med et oplæg til
arbejdsgang.
20.04.2018: Fejl i leveringen fra Epic
04.05.2018: Fortsat dialog SP/Epic ‐
leverancetidspunkt må sandsynligvis
udskydes.
18.05.2018: Plan følges.

Grøn

Leveret

Udsat til 15. marts grundet tidspres
ifm. LPR3/Epic2018 projektet.
Leveret
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Status
22.06.2018

Gul

Leveret

Grøn

Leveret

Leveret

29‐06‐2018

DK‐ID

Problem

Faggruppe

Sherlock

Dokumentation af batch nr. gøres forskelligt Sygeplejersker 2802822
i forskellige arbejdsgange / værktøjer, og
batch nr. lagres forskelligt i systemet
afhængigt af, i hvilken arbejdsgang det
dokumenteres. Dette medfører dels en
inkonsistent brugeroplevelse og dels
manglende mulighed for let udsøgning af
batch nr.
M126

Anvendte forkortelser og ordforklaring
CO
POC
SP
SU
TBD
Produktion (PROD)

Prioritet
I gang ved
projektstart

Foreslået løsning

Bemærkninger til design

Art

Tidspunkt i
produktion

Der har været arbejdet på løsning af
denne problemstilling siden 2016.
Problemet løses muligvis med
indførelse af batch nr. i stregkode,
således at manuel dokumentation
heraf overflødiggøres.
Der er behov for, at faglige eksperter
vurderer problemets indvirkning og
graden af uopsættelighed for løsning af
problemet og dermed prioritering.
26.04.2018: Det skal blive muligt at
dokumentere Batch‐nummer for
udvalgte biologiske lægemidler for
indlagte. Forslaget er at lægge
vurderingsskemarækker ind ved de
lægemidler som det handler om.

19.04.2018: Først når batch‐ID indgår i
stregkoder fra alle lægemiddel‐
leverandører (nationalt) kan problemet
løses med Epic‐udvikling. Indtil videre
bygges rapport.

Byg

August 2018

Bemærkninger til status
23.03.2018 Bør drøftes med Epic
05.04.2018 Evt. nationale krav skal
afdækkes
06.04.2018: Faglige eksperter skal
angive prioritet den 12.april
12.04.2018: FE undersøger Batch
opgraderinger fra leverandører, emnet
på FE i uge 15 igen.
20.04.2018: Ændret fra Epic‐udvikling
til byg (se bemærkninger til design).
26.04.2018: Konfiguration er startet

Change Order ‐ kontraktligt grundlag mellem SP og Epic vedr. pågældende udviklingsopgave
Udviklingsmiljøet (Proof of Concept)
Sundhedsplatformen
Special Update ‐ indstallation af Epic programkode i SP's it‐miljø som ikke er en del af rutinemæssig opgradering
To Be Decided ‐ afventer beslutning
Sundhedsplatformens produktionsmiljø til forskel fra fx udviklings‐, test‐ og undervisningsmiljø

Status
Grøn
Gul
Rød
Delvist leveret
Leveret

Opgaveløsning følger planen
Der foreligger endnu ikke plan, planen er ændret eller planen er truet af udestående, som dog vurderes at kunne rettes op indenfor rammerne af projektet
Der er behov for styregruppeinvolvering for løsning af en konkret udfordring, fx i form af scopeændring eller tilvejebringelse af flere ressourcer
En del af en større leverance er leveret; herefter skifter status igen til Grøn‐Gul‐Rød frem mod næste del af den samlede leverance
Opgave en udført og løsningen leveret i produktionsmiljøet ligesom fornøden information til brugere, supportfunktion mv. er givet

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID
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Status
22.06.2018

Grøn

29‐06‐2018
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Status på medicinforbedringer og
SP2018

SP dialogforum 28. juni 2018

1
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Projekt Medicinforbedringer

2
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Medicinforbedringer
• Projektet blev igangsat primo 2018
• For læger har problemerne bl.a. omhandlet ordination af lægemidler,
administration af lægemidler under ambulant besøg og manglende overblik
over forskelle mellem ordinationer på det Fælles Medicinkort (FMK) og SP
• For sygeplejersker har problemerne bl.a. omhandlet udlevering af medicin i
ambulatorier i forbindelse med orlov fra indlæggelse eller ved udskrivelse og
kvalitetskontrol ved administration af medicin, som gives i forskellige doser over
døgnet.

3
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Planlagte forbedringer for projekt medicinering
Leverancetidspunkt

Antal forbedringer

1. kvartal

14

2. kvartal 2018

9

3. kvartal 2018 Forbedringer i proces

18

4. kvartal med opgradering af Epic 3.nov
2018

18

Vi følger
planen
Leveringer i 2019

2

I alt

61

Der har tidligere været kommunikeret 55 forbedringer i projekt medicinering. De seks nye forbedringer kan forklares med, at det har vist sig muligt at
få to ekstra forbedringer, samt at fire problemstillinger har vist sig med fordel at kunne opdeles i to gensidig afhængige forbedringer.
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Eksempler på medicinforbedringer
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Epic 2015

Ændret medicinmodul:

1

2

3
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Ændret medicinmodul:
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Og flere andre forbedringer af medicinmodulet, fx:

• Fx et allerede leveret + et to come

FMK-knap i header
Lettere overblik over linkede ordinationer

03-07-2018
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8

Hovedstaden
Punkt nr. 2 -Region
SP forbedringer:
Medicinforbedringer og status på SP 2018
Bilag 2 - Side -9 af 22

SP18 projektet
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SP18 programmet

LPR3
• National
forpligtigelse
• National Go-live dato
er fastsat til den
3. november 2018
• Kræver ændring i
Sundhedsplatformen
og de systemer som
SP integrerer til

SP2018
• Opgradering af SP
version 2018
• Løbende nyt fra Epic
• Optimering af udvalgt
funktionalitet
• LPR3 funktionalitet
er en del af SP2018
version

10
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Scope for opgraderingen til version 2018
SP2018
Epic 2018

Ca. 1100 funktionelle forbedringer indgår i den kommende opgradering
Ca. 2000 tekniske opgraderinger indgår i den kommende opgradering

ca. 3.100 notes

4.500 notes
+ LPR3
+ LPR3

Ca. 1400 Nova notes forventes af forskellige årsager ikke
medtaget i opgraderingen den 3. november 2018

+ Medicinering

?

P

P

P

M

Medicinering projektet
Prioritering
i 2019

Ca. 1300 notes er
ikke relevante i SP

Ca. 100 notes
parkeret af faglige
eksperter

Ca. 35 notes er
fortsat under
afklaring
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Masterplan for SP18 programmet Nov Go-live
Ferie

Byg Fase 3
Applikationstest

Automatisk
konvertering

Integrationsudvikling 1 inkl NF test

Integrationsudvikling 2 inkl NF test

1813, ADT, Astraia, Biztalk rsj, CDA, Formatex, Milou

Radiologi, PPJ, Aria, EKG Muse, Medcom

Test og Fejlrettelser

Slutbruger
test

Juni
Epic leverancer

Møde i SP Dialogforum
28-06-2018
SDSd.
leverancer

Slutbruger test

Juli

August

SIT: System integrationstest
NF: Normal flow test

Go-live
Den 3.
november

Manuel konvertering og cutover

Byg fase 1 & 2
Applikationstest

Ferie

CU/KIK SPN/SUB
udd.
udd.

September

Kliniknær
uddannelse

Oktober

Periode med øget
support

November
12
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SP18 – myter og facts samt lidt
eksempler på funktionalitet
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Nyt:
• Avatar
• Precharting i ambulatoriet
• Mere overskuelige navigatorer
• Flere pædagogiske
småforbedringer

14
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• Alle brugerindstillinger dvs: præferencelisterlister,
smartlister og smartphrases vil blive bevaret.

• Alt eksisterende byg dvs: bestordsæt, systemphrases vil
blive bevaret og der vil komme nyt byg til i forbindelse
med opdateringen
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Mit umiddelbare indtryk er, at systemet ligner sig selv
meget i SP18, og ændringer vil nok fanges hurtigt og
intuitivt.
En kort information (e-learning, oplæg ved egen
nøgleperson eller lignende) især vedrørende hvad der
er vigtigt mht LPR3 muligvis er nok for lægerne.
men…
Uddrag af e-mail d. 7.6.18
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Kort sagt hvad skal der efter bedste skøn afsættes af
ressourcer på hospitalerne ved implementeringen?

• Tid til oplæring af nøglepersoner og sekretærer i LPR3.
• De indlagte patienter vil på dagen i forbindelse med
opdateringen skulle udskrives og genindlægges i systemet
grundet LPR3 og i den forbindelse vil alle ordinationer og
bestillinger skulle genordineres.
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Mine konklusioner:

• Eksisterende personlige indstillinger og byg vil bevares
• Der ser ud til at komme forbedringer som vil kunne mærkes i klinikken
• Der sker ikke en revolution ved opdateringen, det ligner sig selv.
• På aftenen for opdateringen vil alle indlagte patienter skulle udskrives og genindlægges og alle
ordinationer genordineres.
• For lægerne vil en kort intro til LPR3, evt via nøgleperson efter mit bedste skøn være tilstrækkelig
– men hvordan det kommer til at se ud er endnu uvist
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Rigsrevisionens beretning om

Sundhedsplatformen
afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger

1849

237

147.281

1976

114.6
22.480
Juni 2018
Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018
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17 /
2017

Beretning om
Sundhedsplatformen
Statsrevisorerne fremsender denne beretning
med deres bemærkninger til Folketinget og
vedkommende minister, jf. § 3 i lov om
statsrevisorerne og § 18, stk. 1, i lov om
revisionen af statens regnskaber m.m.
København 2018

Denne beretning til Folketinget skal behandles ifølge lov om revisionen af statens regnskaber, § 18:
Statsrevisorerne fremsender med deres eventuelle bemærkninger Rigsrevisionens beretning til Folketinget og
vedkommende minister.
Sundhedsministeren afgiver en redegørelse til beretningen.
Rigsrevisor afgiver et notat med bemærkninger til ministerens redegørelse.
På baggrund af ministerens redegørelse og rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endelig stilling til beretningen,
hvilket forventes at ske i december 2018.
Ministerens redegørelse, rigsrevisors bemærkninger og Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger samles i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som årligt afgives til Folketinget i februar måned – i dette
tilfælde Endelig betænkning over statsregnskabet 2017, som afgives i februar 2019.
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Henvendelse vedrørende
denne publikation rettes til:
Statsrevisorerne
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Telefon: 33 37 59 87
Fax: 33 37 59 95
E-mail: statsrevisorerne@ft.dk
Hjemmeside: www.ft.dk/statsrevisorerne
Yderligere eksemplarer kan
købes ved henvendelse til:
Rosendahls Lager og Logistik
Herstedvang 10
2620 Albertslund
Telefon: 43 22 73 00
Fax: 43 63 19 69
E-mail: distribution@rosendahls.dk
Hjemmeside: www.rosendahls.dk
ISSN 2245-3008
ISBN trykt 978-87-7434-564-0
ISBN pdf 978-87-7434-565-7
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Statsrevisorernes bemærkning

BERETNING OM SUNDHEDSPLATFORMEN
Region Hovedstaden og Region Sjællands investering på ca. 2,8 mia. kr. i Sundhedsplatformen er den hidtil største it-investering i det danske sundhedsvæsen. Formålet med Sundhedsplatformen er at højne kvaliteten i patientbehandlingen og at effektivisere arbejdsgangene på hospitalerne ved at udskifte en række gamle it-systemer med ét samlet it-system. Sundhedsplatformen forudsætter nye arbejdsgange, og at registreringen af patientbehandlingen skal foretages af nye faggrupper.
Bl.a. skal lægerne udføre en del af de registreringsopgaver, som tidligere blev udført
af lægesekretærer. Sundhedsplatformen er et nyt, komplekst system, som forudsætter store forandringer i den måde, hospitalerne arbejder på. Det er derfor forventeligt, at ibrugtagningen vil påvirke hospitalernes aktivitet og produktivitet i en vis
periode.

STATSREVISORERNE,
den 20. juni 2018
Peder Larsen
Henrik Thorup*)
Klaus Frandsen
Søren Gade
Henrik Sass Larsen
Villum Christensen
*) Statsrevisor Henrik Thorup har
ikke deltaget ved behandlingen af
denne sag på grund af inhabilitet.

Siden Sundhedsplatformen første gang blev taget i brug i maj 2016 har hospitalerne
i Region Hovedstaden haft store problemer med at anvende systemet og registrere
patientbehandlingen korrekt samt opretholde aktiviteten, dvs. behandle det samme
antal patienter som tidligere.
Statsrevisorerne finder, at Region Hovedstadens forberedelse af ibrugtagningen
af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital har været uprofessionel og
kritisabel. Det skyldes, at regionen tog Sundhedsplatformen i brug uden tilstrækkelige analyser af, hvordan Sundhedsplatformen ville påvirke hospitalernes aktivitet og sundhedspersonalets produktivitet.
Statsrevisorerne bemærker, at faldet i hospitalernes aktivitet har været væsentligt over det forventede, og at de forudsatte gevinster ved Sundhedsplatformen
endnu ikke har kunnet realiseres.
Statsrevisorerne fremhæver, at Region Hovedstaden tog Sundhedsplatformen i brug:





Selv om systemet var ufærdigt og behæftet med fejl og mangler.
Uden tilstrækkelige tests.
Uden tilstrækkelig uddannelse af brugerne.
Med mangelfuld planlægning af ibrugtagningen.
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Med for optimistiske forventninger til, hvor længe hospitalerne ville have et fald
i aktiviteten. Regionen forventede en aktivitetsnedgang i 3 uger, men der var –
1½ år efter ibrugtagningen – fortsat aktivitetsnedgang på flere hospitaler.
Med alt for optimistiske forventninger til gevinster ved systemet. 2 år efter ibrugtagningen kan regionen fortsat ikke følge op på egne mål for gevinstrealisering.
Uden at bruge tilgængelig viden fra udlandet og konsulentfirmaer i vurderinger
af businesscase, gevinstrealisering, aktivitetsnedgang mv.

Statsrevisorerne finder det relevant, at Region Hovedstadens regionsråd har bedt
om de langsigtede konsekvenser for hospitalernes aktivitetsniveau og økonomi efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.
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Rigsrevisionen har selv taget initiativ til denne undersøgelse og afgiver derfor beretningen til Statsrevisorerne i henhold til § 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012.
Rigsrevisionen har revideret regnskaberne efter § 2, stk. 1, nr. 1, jf. § 3 i rigsrevisorloven.
Rigsrevisionen har gennemgået regnskaberne efter § 4, stk. 1, nr. 1, jf. § 6 i rigsrevisorloven.
Beretningen vedrører finanslovens § 16. Sundheds- og Ældreministeriet.
I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre:
Astrid Krag: oktober 2011 - februar 2014
Nick Hækkerup: februar 2014 - juni 2015
Sophie Løhde: juni 2015 - november 2016
Ellen Trane Nørby: november 2016 Beretningen har i udkast været forelagt Sundheds- og Ældreministeriet og Region Hovedstaden, hvis
bemærkninger er afspejlet i beretningen.
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1

1. Introduktion og
konklusion

1.1.

FORMÅL OG KONKLUSION

1. Denne beretning handler om Region Hovedstadens forberedelse af ibrugtagningen af
Sundhedsplatformen.
2. Sundhedsplatformen er en fælles investering for Region Hovedstaden og Region Sjælland. Med samlede investeringsomkostninger på ca. 2,8 mia. kr. for de 2 regioner er det
den hidtil største it-investering i det danske sundhedsvæsen. Formålet med Sundhedsplatformen er at erstatte en række gamle it-systemer med ét it-system, der samler tidstro informationer om patienterne for at sikre højere kvalitet i behandlingen. Sundhedsplatformen skal derudover effektivisere arbejdsgangene for hospitalernes medarbejdere.
Sundhedsplatformen er baseret på et system, der anvendes på hospitaler i udlandet. Dog
skulle den del af systemet, der anvendes til den administrative registrering af patientbehandlingen, udvikles og tilpasses særligt til de administrative regler og krav i det danske
sundhedsvæsen.

LANDSPATIENTREGISTERET
I Landspatientregisteret (LPR)

Med Sundhedsplatformen har lægerne overtaget en del af lægesekretærernes registreringsopgave. Lægerne skal dermed også sørge for at registrere oplysningerne, så de indberettes korrekt til Landspatientregisteret (LPR). Før Sundhedsplatformen indtalte lægerne typisk oplysninger om patienten og behandlingen på en diktafon, og lægesekretærerne indtastede efterfølgende oplysningerne i patientjournalen.

registrerer hospitalerne en række oplysninger om patientens
kontakt med hospitalet, fx patientens diagnoser og behandlinger. LPR kan dermed bruges
til at følge udviklingen i hospi-

Ved overgangen til Sundhedsplatformen skal registrering af patientbehandlingen således
udføres af nye faggrupper, med nye arbejdsgange og i et nyt system, der ikke tidligere
har været afprøvet i forhold til registrering i overensstemmelse med danske administrative regler og krav.
3. De enkelte hospitaler i Region Hovedstaden har, efter de tog Sundhedsplatformen i
brug, haft problemer med at behandle det samme antal patienter som tidligere. Hospitalerne har således haft et fald i aktiviteten. Der er imidlertid ikke overblik over, hvor stort
faldet reelt er. Det skyldes, at hospitalerne har haft markante problemer med at registrere aktiviteten korrekt efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.
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talernes behandling af patienter, herunder politisk prioriterede områder som udredningsret og kræftpakker.

HOSPITALERNES
AKTIVITET
Aktivitet dækker over det samlede antal undersøgelser, behandlinger og operationer, der
udføres på hospitalerne.
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4. På baggrund af de konstaterede problemer med at opretholde og registrere aktiviteten
på de enkelte hospitaler i Region Hovedstaden har vi undersøgt, hvordan regionen havde
forberedt sig, før regionen første gang tog Sundhedsplatformen i brug på Herlev og Gentofte Hospital. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Region Hovedstaden har haft
en tilfredsstillende forberedelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen i forhold til følgende spørgsmål:



Har Region Hovedstaden i tilstrækkelig grad vurderet, hvordan Sundhedsplatformen
ville påvirke hospitalernes aktivitet?
Har Region Hovedstaden i tilstrækkelig grad gennemført test og uddannelse for at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet?

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2017.

KONKLUSION
Region Hovedstaden tog Sundhedsplatformen i brug uden at have et klart billede af, hvordan det ville påvirke hospitalernes aktivitet. Herudover var regionens test af systemet og
uddannelse af medarbejderne i forhold til at kunne følge hospitalernes aktivitet utilstrækkelig. Rigsrevisionen vurderer, at Region Hovedstadens forberedelse af ibrugtagningen af
Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital på disse områder var utilfredsstillende. Selv om Sundhedsplatformen første gang blev taget i brug i maj 2016, er der fortsat problemer med at anvende systemet til at registrere patientbehandlingen og til at overvåge
maksimale ventetider på regionens hospitaler.
For det første viser undersøgelsen, at Region Hovedstadens forventninger til nedgangen i
hospitalernes aktivitet og de planlagte gevinster vedrørende mere effektive arbejdsgange
var baseret på et utilstrækkeligt grundlag. Det skyldes bl.a., at regionen ikke har udarbejdet beregninger eller analyser af, hvordan Sundhedsplatformen ville påvirke medarbejdernes produktivitet og hospitalernes aktivitet. Ca. 1 år før ibrugtagningen af Sundhedsplatformen blev de samme mangler i regionens arbejde med gevinster påpeget i en konsulentanalyse, uden at det gav regionen anledning til at ændre tilgangen til arbejdet med gevinstrealisering. Det utilstrækkelige grundlag kan gøre det vanskeligt for regionen fremadrettet
at koble gevinstrealisering med egentlige effektiviseringer som følge af Sundhedsplatformen.
1½ år efter, at Sundhedsplatformen blev taget i brug, vurderede Region Hovedstaden, at
der fortsat var nedgang i aktiviteten på flere af regionens hospitaler. Dermed har der været en nedgang i hospitalernes aktivitet i væsentligt længere tid end de 3 uger, som regionen forventede. Regionen har indtil nu ikke kunnet realisere de økonomiske gevinster i samme takt som forventet i businesscasen, og 2 år efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen kan regionen fortsat ikke følge op på egne mål for gevinstrealisering.
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For det andet viser undersøgelsen, at Region Hovedstadens test- og uddannelsesindsats
blev presset sammen op til den første ibrugtagning af Sundhedsplatformen, især på grund
af et ufærdigt system. Tests blev forsinket, udført parallelt og i utilstrækkelig kvalitet. Dette medvirkede til, at Sundhedsplatformen blev taget i brug med en række fejl og mangler,
der har gjort det vanskeligt at registrere aktiviteten på hospitalerne. Uddannelsen af medarbejderne blev gennemført i et ufærdigt system, og de oplevede derfor, at der var forskel
på det system, de blev uddannet i, og det endelige system, som blev taget i brug.
Endelig viser undersøgelsen, at Region Hovedstaden ikke gennemførte særskilte brugertests, der kunne afdække, om medarbejderne var i stand til at anvende Sundhedsplatformen til registrering af aktivitet. Regionen gennemførte heller ikke uddannelse med dette
fokus, selv om registrering af aktivitet skulle udføres af nye faggrupper, med nye arbejdsgange og i et nyt system.

1.2.

BAGGRUND

5. Region Hovedstaden og Region Sjælland indgik i december 2013 en kontrakt med leverandøren Epic om levering af Sundhedsplatformen. De 2 regioner havde fælles programorganisation, men hver deres businesscase. I Region Hovedstaden erstatter Sundhedsplatformen en række gamle it-systemer og samler alle informationer om patienten i én elektronisk journal. Sundhedsplatformen skal betjene ca. 30.000 brugere og 1,8 millioner borgere i Region Hovedstaden. Region Hovedstadens andel af de totale investeringsomkostninger er 2,1 mia. kr.
Ibrugtagningen af Sundhedsplatformen har fulgt udrulningsplanen, og systemet blev første gang taget i brug i maj 2016 på Herlev og Gentofte Hospital. Region Hovedstaden har
efterfølgende taget systemet i brug på alle regionens hospitaler frem til maj 2017. Region
Sjælland tog systemet i brug på alle regionens hospitaler i november 2017. Region Hovedstaden har oplyst, at implementeringen var baseret på leverandørens model, og at der efter ibrugtagningen på Herlev og Gentofte Hospital blev arbejdet på at forbedre Sundhedsplatformen mellem hver ibrugtagning. Figur 1 viser, hvordan udrulningen af Sundhedsplatformen er foregået i de 2 regioner.
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FIGUR 1

UDRULNING AF SUNDHEDSPLATFORMEN I REGION HOVEDSTADEN OG
REGION SJÆLLAND
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Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Region Hovedstaden.
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6. Én af de væsentligste ændringer med Sundhedsplatformen er, at systemet arbejder med
tidstro data, dvs. at lægerne skal sørge for at registrere oplysninger om patientbehandlingen under eller umiddelbart efter behandlingen af patienten. Formålet er at give sundhedspersonalet et hurtigt overblik over patientens behandling med tidstro og strukturerede data og dermed opnå et mere sammenhængende behandlingsforløb og bedre patientinddragelse.
Før Sundhedsplatformen indtalte lægerne typisk oplysninger om patienten og behandlingen på en diktafon. Det var herefter lægesekretærerne, der indtastede oplysningerne i
patientjournalen og registrerede en del af oplysningerne med koder, så oplysningerne blev
indberettet til LPR. Med Sundhedsplatformen har lægerne overtaget en del af lægesekretærernes registreringsopgave og skal dermed også sørge for at registrere oplysningerne
med de rigtige koder, så de indberettes korrekt til LPR.

Udvikling i hospitalernes aktivitet efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen
7. Alle hospitalerne i Region Hovedstaden har haft et fald i den indberettede aktivitet til
LPR, efter de tog Sundhedsplatformen i brug. Det viser Sundhedsdatastyrelsens analyse
af indberetninger i Region Hovedstaden fra maj 2018. Ifølge analysen ses det største fald
for ambulante patienter. Indberetningerne for ambulante patienter faldt med ca. 34 % på
Herlev og Gentofte Hospital og med ca. 37 % på Rigshospitalet – Glostrup, umiddelbart efter hospitalerne tog Sundhedsplatformen i brug.
Ifølge analysen er flere af hospitalerne kommet tilbage på samme indberetningsniveau
som før Sundhedsplatformen, når det gælder indlagte patienter, men når det gælder ambulante patienter, er der ingen af hospitalerne, der er tilbage på samme niveau. Indberetningsniveauet i LPR ser for de ambulante patienter ud til at stabilisere sig på et niveau,
der er ca. 5-10 % lavere end før Sundhedsplatformen. Det fremgår desuden af analysen,
at udviklingen i den indberettede aktivitet også kan være påvirket af andre forhold end
Sundhedsplatformen.
8. De primære årsager til faldet i den indberettede aktivitet til LPR skyldes dels reel nedgang, fordi hospitalerne har svært ved at behandle samme antal patienter som tidligere,
dels problemer med at registrere hospitalernes aktivitet, så den indberettes korrekt til
LPR. Det er derfor uklart, i hvilket omfang faldet er et udtryk for en reel nedgang i aktiviteten, og i hvilket omfang det er et udtryk for manglende eller fejlbehæftet registrering
af aktiviteten. Det har fået nogle af hospitalerne i Region Hovedstaden til at bruge supplerende metoder til at understøtte vurderingen af den faktiske aktivitet, jf. boks 1.
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BOKS 1

SUPPLERENDE OPGØRELSESMETODER
Herlev og Gentofte Hospital gennemførte medio 2017 en rundspørge blandt hospitalernes afdelinger for at få et overblik over, hvordan den planlagte ambulante aktivitet har udviklet sig
efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.
Rigshospitalet – Glostrup har i løbet af 2017 brugt supplerende indikatorer som fx forbrug af
sengetøj og medicin for at få et billede af aktivitetsnedgangen på hospitalet.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden vurderede i november 2017 – ca. 1½ år efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen – at selv om det går bedre med at registrere udførte behandlinger korrekt
til LPR, og selv om det går bedre med at nå at behandle flere patienter, er der stadig tale
om en nedgang i aktiviteten på flere af regionens hospitaler. Ifølge hospitalerne har den
faldende aktivitet bl.a. betydet, at det har været nødvendigt at udvide åbningstiderne og
indsætte ekstra personale for at overholde ventetiderne. Det har også betydet, at det har
været nødvendigt at udskyde kontrolforløb og behandling af mindre hastende patienter.
9. Forkert eller manglende registrering til LPR medfører en række konsekvenser, bl.a. for
hospitalernes afregning, jf. boks 2.

BOKS 2

KONSEKVENSER AF MANGLENDE/FORKERT REGISTRERING TIL LPR
Når hospitalerne skal registrere en patientkontakt til LPR, er der nogle fast definerede krav til,
hvordan registreringen skal udføres, dvs. at der skal indtastes en række koder, for at registrering og indberetning kan gennemføres korrekt. Hvis registreringen ikke udføres korrekt eller
mangler, har det følgende konsekvenser:
 forkert afregning af regionerne, da regionernes og hospitalernes finansiering bl.a. er baseret på den registrerede aktivitet
 forringet mulighed for at følge udviklingen i hospitalernes aktivitet
 forringet mulighed for overvågning af udviklingen i sygdomme og behandlinger, herunder
overvågning af politisk prioriterede områder som udredningsret og kræftpakker
 forringet kvalitet af data til forskning og de nationale sundhedsregistre.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen.
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I juni 2017 skrev Region Hovedstaden, at udfordringer med korrekt og dækkende indberetning fra Sundhedsplatformen er det største driftsmæssige problem for regionen, fordi det
har konsekvenser for hospitalernes afregning. Regionen kunne ikke leve op til det statslige
krav om at producere 2 % flere behandlinger i 2017. Ifølge regionen blev konsekvensen, at
regionen skal tilbagebetale 53,7 mio. kr. (ca. 13 %) af regionens andel af den statslige aktivitetsafhængige pulje. Derudover forventer regionen manglende indtægter på op mod
230 mio. kr., fordi hospitalerne behandlede færre patienter fra andre regioner.

7

DEN STATSLIGE AKTIVITETSAFHÆNGIGE
PULJE
Den statslige aktivitetsafhængige pulje udgør ca. 5 % af regionernes finansiering af sundhedsområdet. Puljen udbetales
til regionerne på baggrund af
aktiviteten i sygehusvæsenet.

I 2016 var der ifølge indberetningerne til LPR en aktivitetsnedgang på de hospitaler, der
havde taget Sundhedsplatformen i brug. Region Hovedstaden fik dog finansiering fra den
statslige aktivitetsafhængige pulje for 2016. Regionen manglede i samme år ca. 100 mio. kr.
i indtægter fra behandling af patienter fra andre regioner, hvilket ifølge regionen især skyldtes aktivitetsnedgang i forbindelse med ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.

1.3.

Princippet i puljen er, at regionerne får del i puljen, hvis aktiviteten – opgjort i DRG-værdi –
når højere op end et fastlagt
aktivitetsniveau.

REVISIONSKRITERIER, METODE OG AFGRÆNSNING

Revisionskriterier
10. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Region Hovedstaden har haft en tilfredsstillende forberedelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen i forhold til følgende spørgsmål:



Har Region Hovedstaden i tilstrækkelig grad vurderet, hvordan Sundhedsplatformen
ville påvirke hospitalernes aktivitet?
Har Region Hovedstaden i tilstrækkelig grad gennemført test og uddannelse for at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet?

11. Det første spørgsmål handler om, hvorvidt Region Hovedstaden har vurderet, hvordan
Sundhedsplatformen ville påvirke hospitalernes aktivitet. For at besvare spørgsmålet har
vi undersøgt, om regionen har vurderet omfanget og varigheden af den forventede aktivitetsnedgang som følge af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen, og hvad denne vurdering var baseret på. I forlængelse heraf har vi undersøgt, om regionen har opgjort de forventede økonomiske gevinster vedrørende mere effektive arbejdsgange som følge af Sundhedsplatformen, og hvad gevinsterne var baseret på. Vi har fx undersøgt, om regionen har
udarbejdet arbejdsgangsanalyser og start- og slutscenarier for de arbejdsgange, der ændres med det nye system.
Vi lægger til grund, at Sundhedsplatformen er et nyt, komplekst system, der medfører store ændringer i sundhedspersonalets arbejdsgange. På den baggrund er det forventeligt, at
ibrugtagningen af Sundhedsplatformen påvirker det enkelte hospitals aktivitet med en
nedgang i et vist omfang og med en vis varighed. Samtidig er det Region Hovedstadens
forventning, at Sundhedsplatformen vil medføre store økonomiske besparelser vedrørende
mere effektive arbejdsgange. Vurderingen af den forventede aktivitetsnedgang og de forventede gevinster er væsentlig for at få et billede af, hvilke konsekvenser ibrugtagningen
af Sundhedsplatformen forventes at få for hospitalernes aktivitet, herunder hvor lang tid
der må påregnes lavere aktivitet, og med hvilken hastighed gevinsterne vedrørende mere
effektive arbejdsgange forventes at kunne realiseres.
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RAPPORTER
Rapporterne skal fx vise status
for belægningsprocent, ventetider, kræftpakker mv. Rapporterne er baseret på en lang række data i Sundhedsplatformen,
som skal give hospitalernes
medarbejdere bedre og lettere
overblik og beslutningsstøtte i
behandlingen af patienterne.
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Hvis Region Hovedstaden efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen skal kunne følge
op på, om hospitalernes aktivitet udvikler sig som forventet, og om gevinsterne kan realiseres i takt med det forventede, er det nødvendigt, at hospitalernes aktivitet bliver registreret korrekt, så aktiviteten kan opgøres, og udviklingen i aktiviteten kan følges. Dette
leder frem til det andet spørgsmål i undersøgelsen.
12. Det andet spørgsmål handler om, hvorvidt Region Hovedstaden har gennemført test
og uddannelse med henblik på at sikre, at det efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen er muligt at følge hospitalernes aktivitet. Med dette forstår vi, at regionen gennem
tests og uddannelse har sikret, at systemet kan anvendes til at registrere aktiviteten, og
at brugerne kan anvende systemet til at registrere aktiviteten korrekt med de rigtige koder, så oplysningerne kan indberettes til LPR. Herudover forstår vi, at regionen gennem
tests og uddannelse har sikret, at der kan anvendes rapporter i systemet til at følge patientbehandlingen i den daglige drift på hospitalerne.

UDREDNINGSRET
Udredningsretten fremgår af
sundhedsloven og betyder, at
en patient har ret til at blive udredt senest 30 dage efter, at
hospitalet har modtaget en henvisning.

KRÆFTPAKKER
En kræftpakke er et standard
udrednings- og behandlingsforløb for patienter med en begrun-

Vi har i forhold til Region Hovedstadens testindsats undersøgt, om regionen har planlagt
og i overensstemmelse med planen gennemført tekniske tests, der afprøver systemets
funktionelle egenskaber, og brugertests, der afprøver systemets anvendelighed for brugerne. Vi har undersøgt, om testindsatsen er gennemført med henblik på at sikre korrekt
registrering af aktivitet og mulighed for at anvende rapporter til at følge aktiviteten. Da
registrering af aktivitet sker på tværs af Sundhedsplatformen og ikke ét bestemt sted i
systemet, omfatter vores vurdering af regionens testindsats både test af enkelte dele af
systemet og test på tværs af systemet.
I forhold til Region Hovedstadens uddannelsesindsats har vi undersøgt, om regionens indsats generelt har fulgt tidsplanerne. Dernæst har vi undersøgt, om regionen forud for ibrugtagningen af Sundhedsplatformen har gennemført uddannelse, der gør brugerne i stand
til at løse de nye arbejdsopgaver med at registrere aktivitet korrekt og anvende rapporter
i den daglige drift på hospitalerne til at følge aktiviteten med det nye system. Vi har endvidere undersøgt, om regionen efterfølgende har målt kvaliteten af uddannelsesindsatsen.

det mistanke om kræft. Fristerne i kræftpakkeforløb er servicemål og ikke lovpligtige. Uanset om der er tilrettelagt et pakkeforløb for en kræftsygdom eller ej, gælder reglerne om maksimale ventetider for behandling af kræft fortsat.

MAKSIMALE VENTE-

Vi har i forhold til brugertest og uddannelse undersøgt Region Hovedstadens indsats specifikt i forhold til at sikre, at det er muligt at følge udviklingen i udredningsret, kræftpakker og maksimale ventetider efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. Det har vi gjort,
fordi det er politisk prioriterede områder med helt særlige lovkrav og servicemål, som hospitalerne skal behandle patienterne inden for. Dermed er det vigtigt, at regionen gennem
sin indsats med brugertest og uddannelse har sikret, at brugerne kan registrere korrekt
og trække oplysninger på disse områder, så det er muligt at monitorere, om regionen lever
op til kravene og målene for patientbehandlingen.

TIDER
Maksimale ventetider gælder
for visse livstruende hjerte- og
kræftsygdomme. Reglerne for
maksimale ventetider er fastsat i en bekendtgørelse og skal
sikre, at patienter, der er alvorligt, livstruende syge, kommer
hurtigt i behandling.

Vi lægger til grund, at en grundig afprøvning af systemet og uddannelse af brugerne i at
anvende det nye system er nødvendigt for en sikker og succesfuld implementering. Vi lægger endvidere til grund, at Sundhedsplatformen er et standardsystem, som ikke er udviklet til danske forhold. Derfor skulle leverandøren udvikle systemet til registrering i overensstemmelse med danske regler og principper. Herudover skulle opgaven med at registrere
hospitalernes aktivitet omlægges mellem faggrupper, hvilket medførte, at medarbejderne
fik nye arbejdsopgaver, med nye arbejdsgange og i et nyt system.
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Medarbejdere på Gentofte Hospital anvender Sundhedsplatformen.

INTRODUKTION OG KONKLUSION

Foto: Ritzau Scanpix/Jens Dresling

Metode
13. Undersøgelsens resultater er primært baseret på en gennemgang af skriftligt materiale fra Region Hovedstaden, herunder programorganisationen for Sundhedsplatformen og
hospitalerne i regionen, og fra Sundheds- og Ældreministeriet, herunder Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsdatastyrelsen. Vi har bl.a. gennemgået centrale programdokumenter som styregruppereferater, businesscase, gevinstrealiseringsplaner, risikoregister,
testplaner, testrapporter, uddannelsesplaner samt relevante redegørelser og notater fra
ministeriet, regionen og hospitalerne. På den baggrund har vi vurderet, om regionens indsats opfylder kriterierne i vores undersøgelse.
Herudover er der gennemført interviews med medarbejdere fra Region Hovedstaden, programorganisationen, hospitalerne og Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til de undersøgte områder.
14. Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, jf.
bilag 1.

Afgrænsning
15. Undersøgelsen tager udgangspunkt i Region Hovedstadens indsats forud for den første
ibrugtagning af Sundhedsplatformen i regionen. Dermed har undersøgelsen fokus på regionens forberedelse fra programmets start til første ibrugtagning af Sundhedsplatformen
på Herlev og Gentofte Hospital i maj 2016. Undersøgelsen omfatter derfor ikke, hvordan
regionen har håndteret problemerne efter den første ibrugtagning og i udrulningen i resten
af regionen. Beretningen indeholder på udvalgte områder beskrivelser af udviklingen og
regionens opfølgende tiltag efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. Disse beskrivelser er alene baseret på regionens oplysninger.
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Undersøgelsen omfatter kun Region Hovedstadens indsats og ikke Region Sjællands, da
afsættet for undersøgelsen er de konstaterede problemer, der har været efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden. De 2 regioner har derudover hver deres businesscase og planer for gevinstrealisering.
Undersøgelsens formål er ikke at fastslå omfanget af eller de præcise årsager til aktivitetsnedgangen. Undersøgelsen har primært fokus på regionens arbejde med effektiviseringsgevinster og ikke på kvalitative gevinster ved Sundhedsplatformen. Endelig har undersøgelsen ikke til formål at vurdere Region Hovedstadens valg af leverandør til Sundhedsplatformen.
16. I bilag 1 er undersøgelsens metodiske tilgang beskrevet. Bilag 2 indeholder en ordliste,
der forklarer udvalgte ord og begreber.
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2. Forberedelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen

2.1. REGION HOVEDSTADENS VURDERING AF SUNDHEDSPLATFORMENS PÅVIRKNING AF HOSPITALERNES
AKTIVITET
17. Vi har undersøgt, om Region Hovedstaden forud for ibrugtagningen af Sundhedsplatformen i tilstrækkelig grad har vurderet, hvordan systemet ville påvirke hospitalernes aktivitet. For at besvare dette har vi undersøgt regionens vurdering af den forventede aktivitetsnedgang og regionens arbejde med gevinster vedrørende mere effektive arbejdsgange.

Forventet aktivitetsnedgang
Plan for aktivitetsnedgang
18. Det fremgår af en orientering til Region Hovedstadens It- og afbureaukratiseringsudvalg, at regionen forventede en nedgang i aktiviteten for planlagte patienter med en varighed på op til 3 uger efter den første ibrugtagning af Sundhedsplatformen på Herlev og
Gentofte Hospital. Figur 2 viser den forventede nedgang i aktiviteten.

Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018

11

Punkt nr. 3 - Rigsrevisionsrapport vedr. Sundhedsplatformen

FORBEREDELSE AF IBRUGTAGNINGEN
12
Bilag
1 - Side -19 af 43

AF SUNDHEDSPLATFORMEN

FIGUR 2

FORVENTET AKTIVITETSNEDGANG VED FØRSTE IBRUGTAGNING AF
SUNDHEDSPLATFORMEN
IBRUGTAGNING
1. og 2. UGE EFTER

3. UGE EFTER

50 %

25 %

Nedgang

Nedgang

716

20.892

Færre indlæggelser

Færre ambulante besøg

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Region Hovedstaden.

DRG-SYSTEMET
DRG-systemet bruges til at udregne takster, som bl.a. anvendes i den økonomiske styring
af de offentlige sygehuse. Taksterne beregnes bl.a. på baggrund af hospitalernes indberettede aktivitet til LPR.

Det fremgår af figur 2, at Region Hovedstaden forventede en aktivitetsnedgang på 50 %
de første 2 uger og på 25 % i den 3. uge efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen på
Herlev og Gentofte Hospital. Nedgangen i de 3 uger svarer ifølge regionen til 716 færre indlæggelser og 20.892 færre ambulante besøg, svarende til 82,6 mio. kr. baseret på takster
i DRG-systemet.
19. Ifølge Region Hovedstaden var de 3 ugers aktivitetsnedgang baseret på erfaringerne
med at implementere samme system på et hollandsk hospital i 2013-2014. Det fremgår
også af et notat fra Herlev og Gentofte Hospital, at erfaringerne fra Holland viste, at der
gik ca. 1 år, før driften var oppe på normalt niveau. Region Hovedstaden har oplyst, at disse erfaringer ikke vedrørte aktivitetsnedgang isoleret set, men spørgsmålet om, hvornår
lægerne havde vænnet sig til systemet.
Det fremgår dog af et svar på et politikerspørgsmål fra maj 2016 vedrørende produktionstab efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen, at ”erfaringer [fra det hollandske hospital] tilsiger, at der kommer efterdønninger, hvor der sandsynligvis vil gå en rum tid, før hospitalet er oppe på den samme aktivitet som før implementeringen af Sundhedsplatformen”.
Det fremgår endvidere af svaret, at disse erfaringer ikke er medtaget i Region Hovedstadens plan for aktivitetsnedgang.
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Region Hovedstaden har oplyst, at ledelsen i regionen af strategiske årsager valgte at fastholde en forventning om, at aktiviteten kunne opretholdes. Det skyldtes et ønske om at
fastholde et pres på organisationen for at sikre, at aktiviteten kom op på normalt niveau.
Disse strategiske overvejelser er ikke dokumenteret.
20. Region Hovedstaden har endvidere oplyst, at regionen i modsætning til hospitalet i Holland er en større organisation, som driver flere hospitaler. Det betyder, at patienter med
udgangspunkt i udrednings- og behandlingsgarantien kan behandles på andre hospitaler i
regionen, på hospitaler i andre regioner eller på private hospitaler.
Rigsrevisionen har på den baggrund bedt om Region Hovedstadens forventning til aktivitetsnedgangen samlet for regionen, herunder hvordan aktiviteten på de enkelte hospitaler forventedes at udvikle sig i takt med udrulningen af Sundhedsplatformen i hele regionen. Regionen har oplyst, at der ikke er udarbejdet en plan for de forventede aktivitetsændringer samlet for regionens hospitaler.
Region Hovedstaden har ikke udarbejdet analyser eller beregninger, der bidrager til at belyse, om den planlagte nedgang i aktiviteten var realistisk for ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. Regionen vurderede i november 2017 – ca. 1½ år efter ibrugtagningen – at der
stadig var en nedgang i aktiviteten på flere af regionens hospitaler. Dermed har der efter
ibrugtagningen af Sundhedsplatformen været en længerevarende nedgang i hospitalernes
aktivitet, som rækker væsentligt ud over de 3 uger, der var planlagt.

Businesscasen for Sundhedsplatformen
21. Vores gennemgang af Region Hovedstadens businesscase for Sundhedsplatformen viser, at den ikke indeholder forventninger til aktivitetsnedgang, hverken for det enkelte hospital eller for regionen som helhed. Dermed er der heller ikke indregnet omkostninger eller
mindreindtægter i forbindelse med aktivitetsnedgang.
Region Hovedstaden udarbejdede i oktober 2012 i samarbejde med et konsulentfirma et
første udkast til en businesscase for Sundhedsplatformen, der indeholder et særskilt afsnit om aktivitetsnedgang. Det fremgår af udkastet, at erfaringer fra andre regioner i Danmark viser, at man bør forvente en aktivitetsnedgang på ca. 1 % på hospitalet i det år, hvor
ibrugtagningen af en elektronisk patientjournal finder sted. På den baggrund estimeres
der i udkastet til businesscasen med 1-2 % aktivitetsnedgang i det år, hvor ibrugtagningen skulle finde sted. Vores undersøgelse viser, at disse estimater ikke er beskrevet eller
indregnet i regionens endelige businesscase for Sundhedsplatformen.
Region Hovedstaden har oplyst, at samarbejdet med konsulentfirmaet ophørte på grund
af manglende kvalitet i arbejdet. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at regionens endelige
businesscase burde have afspejlet regionens forventninger til omkostninger eller mindreindtægter i forbindelse med aktivitetsnedgang som følge af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.
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Gevinster vedrørende mere effektive arbejdsgange
22. Det fremgår af Region Hovedstadens businesscase, at Sundhedsplatformen – ud over
en række kvalitative gevinster – skal bidrage til mere effektive arbejdsgange, som vil frigøre kapacitet og dermed også give en økonomisk gevinst. Gevinsterne vedrørende mere
effektive arbejdsgange udgør ifølge businesscasen ca. 86 % af den samlede økonomiske
gevinst. De resterende økonomiske gevinster vedrører mere effektiv it-drift og vedligeholdelse samt bedre behandling og patientforløb. De økonomiske gevinster vedrørende mere
effektive arbejdsgange fordeler sig på 3 underområder, jf. tabel 1.

TABEL 1

GEVINSTER I BUSINESSCASEN VEDRØRENDE MERE EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE I PERIODEN
2016-2029
(Mio. kr.)

Minimumgevinst

Maksimumgevinst

Mere effektive kliniske processer

1.750,1

2.927,3

Mere effektiv patientadministration og klinisk planlægning

3.903,6

5.912,3

73,2

146,2

5.726,9

8.985,8

Mere effektiv administration og resurseudnyttelse
I alt

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af Region Hovedstadens businesscase for Sundhedsplatformen fra 2015.

Det fremgår af tabel 1, at der forventes minimum ca. 5,7 mia. kr. og maksimum ca. 9 mia. kr.
(samlet i perioden 2016-2029) i gevinster vedrørende mere effektive arbejdsgange i Region
Hovedstadens businesscase.
23. Undersøgelsen viser, at der ikke foreligger beregninger eller analyser, der er med til at
dokumentere forudsætningerne og antagelserne bag de planlagte gevinster i Region Hovedstadens businesscase. Regionen har fx ikke udarbejdet analyser eller målinger for ændrede arbejdsgange, der beskriver udgangspunktet og det forventede slutscenarie, og som
dermed danner grundlag for at estimere gevinsterne. Det er derfor uklart, hvad der ligger
til grund for de gevinstestimater, der er indregnet i businesscasen. Det ses fx i regionens
arbejde med at beregne konsekvenserne af omlægningen af arbejdsopgaver fra lægesekretærer til læger. Ifølge regionen var baggrunden for omlægningen, at regionen ønskede at
sikre tidstro og strukturerede data, og at lægerne derfor ikke længere skulle anvende diktering, da det gav ustrukturerede og ikke tidstro data og var tidskrævende for lægesekretærerne. En væsentlig del af lægesekretærernes opgave med at registrere skulle således
flyttes til lægerne.
Region Hovedstaden har data fra et dikteringssystem, der viser, hvor meget tid lægerne
brugte på at diktere. Regionen har på den måde opgjort den tid, der kunne spares på at diktere. Regionen har ikke udarbejdet beregninger af, hvordan omlægningen af arbejdsopgaverne i øvrigt forventedes at påvirke medarbejdernes tidsforbrug, fx hvilke konsekvenser
det ville få for lægernes produktivitet, at de skulle registrere i systemet.
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Der er således ikke udarbejdet analyser og førmålinger af lægernes og lægesekretærernes
arbejdsgange og produktivitet før Sundhedsplatformen, målt op imod lægernes og lægesekretærernes forventede arbejdsgange og produktivitet efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. Hermed er det uklart, hvordan omlægningen forventedes at påvirke medarbejdernes produktivitet, og i hvilket omfang omlægningen forventedes at medføre en økonomisk gevinst, når man ikke ser isoleret på bortfaldet af den tid, lægerne brugte på at diktere.
24. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at de manglende beregninger og analyser af gevinster vedrørende mere effektive arbejdsgange gør det vanskeligt for Region Hovedstaden
at følge op på, om der med implementeringen af Sundhedsplatformen er grundlag for at realisere de planlagte økonomiske gevinster i det omfang og med den forventede hastighed,
som fremgår af businesscasen.
Region Hovedstaden har oplyst, at hospitalerne er komplekse størrelser med mange og meget differentierede arbejdsgange. Derfor er det ifølge regionen meget komplekst at udarbejde meningsfulde og totale målinger af alle arbejdsgange omfattet af Sundhedsplatformen.
Rigsrevisionen er enig med Region Hovedstaden i, at det kan være vanskeligt at udarbejde
fuldstændige og sikre målinger til at opgøre gevinsterne ved at implementere Sundhedsplatformen. Det er imidlertid Rigsrevisionens opfattelse, at regionen bør kunne dokumentere og undervejs opdatere forudsætningerne bag de planlagte gevinster, som fremgår af
businesscasen, da de udgør grundlaget for at opgøre gevinsterne.

Ekstern risikoanalyse
25. Undersøgelsen viser, at der i en ekstern risikoanalyse af Sundhedsplatformen, som Region Hovedstaden fik udarbejdet i april 2015, blev påpeget nogle af de samme mangler i
regionens arbejde med gevinster. Et udpluk af risikoanalysens resultater og anbefalinger
fremgår af boks 3.

BOKS 3

EKSTERN RISIKOANALYSE VEDRØRENDE GEVINSTREALISERING
”Hvis der ikke er et fælles billede af slutprodukt og slutbrugerscenariet, bliver det en ekstra stor
udfordring at arbejde med gevinstpotentialer og gevinstrealisering”.
”For at rejsen fra et startpunkt på hospitalerne til en slutdestination kan identificeres og måles, skal der være udarbejdet arbejdsgangsanalyser og besluttet gevinster, som skal indgå i
implementeringen og forandringsledelsen”.
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Undersøgelsen viser, at resultaterne af den eksterne risikoanalyse ikke gav Region Hovedstaden anledning til at ændre tilgangen til arbejdet med gevinstrealisering. Dette til trods
for, at resultaterne af risikoanalysen forelå over 1 år før ibrugtagningen af Sundhedsplatformen, og at regionen derfor havde mulighed for at inddrage resultaterne og anbefalingerne i det videre arbejde med gevinstrealisering i relation til Sundhedsplatformen. Regionen har oplyst, at rapporten blev præsenteret for programstyregruppen i maj 2015. Efterfølgende blev programstyregruppen orienteret om, at rapporten var et udkast, og at den
endelige rapport ville blive fremlagt og drøftet på næste programstyregruppemøde. Regionen har oplyst, at det senere blev besluttet, at der ikke skulle arbejdes videre med udkastet til rapporten, men at regionen ikke kan dokumentere denne beslutning.

Region Hovedstadens opfølgning på gevinster
26. Region Hovedstaden har oplyst, at regionen følger op på en række indikatorer, der kan
vise, om implementeringen af de nye arbejdsgange, der udløser gevinster, forløber, som
den skal. Regionen har til brug herfor udarbejdet et driftsmålskatalog for gevinstrealisering med 26 driftsmål.
Undersøgelsen viser, at der er baseline for 6 af de 26 driftsmål. Region Hovedstaden har
oplyst, at den manglende baseline for de øvrige 20 driftsmål enten skyldes, at regionen ikke systematisk fulgte op på målene før Sundhedsplatformen, eller at der er tale om ny funktionalitet med Sundhedsplatformen. Efter Rigsrevisionens opfattelse er det uklart, hvordan
en udvikling i indikatorerne kan vise en gevinst, der kan henføres til Sundhedsplatformen,
når der ikke er baselinedata til at belyse udgangspunktet. Det betyder, at driftsmålene
uden baseline kun i begrænset omfang kan bruges i regionens arbejde med at følge op på
de planlagte gevinster med Sundhedsplatformen.
I maj 2017 besluttede Region Hovedstaden at sætte opfølgningen på driftsmålene i bero.
Årsagen var, at der var mangel på valide data og rapporter i Sundhedsplatformen, der skulle gøre det muligt at følge op på målene. Regionen har oplyst, at opfølgningen ikke er genoptaget, da der endnu ikke er validerede data om målene i et sådant omfang, at regionen
er i stand til at følge op.
27. I august 2017 besluttede forretningsudvalget i Region Hovedstaden, at businesscasen
for Sundhedsplatformen ikke skulle vedligeholdes yderligere. Dermed skulle businesscasen
ikke fremadrettet bruges til konkret at styre gevinsterne i Sundhedsplatformen, men kun
bruges som ramme for gevinstrealisering. Regionsrådsformanden udtalte i den forbindelse, at det fortsat var ambitionen at realisere gevinsterne med Sundhedsplatformen, men
ikke i samme takt som beskrevet i businesscasen. Regionen besluttede at realisere gevinster med Sundhedsplatformen i 2018 og har løbende tilført midler til tilpasningen af Sundhedsplatformen, jf. boks 4.
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BOKS 4

REALISEREDE GEVINSTER OG TILFØRTE MIDLER
I Region Hovedstadens businesscase for Sundhedsplatformen er de samlede gevinster opgjort
til 55-90 mio. kr. i 2016, 120-185 mio. kr. i 2017 og 235-365 mio. kr. i 2018. Regionen besluttede
i forbindelse med budgettet for 2018 at realisere de første gevinster med Sundhedsplatformen
på ca. 100 mio. kr., der primært hentes ved at reducere antallet af lægesekretærer. Regionen
har dog ultimo november 2017 meldt ud, at der skal afskediges færre lægesekretærer end forudsat.
Region Hovedstaden har løbende tilført flere midler til tilpasning af Sundhedsplatformen:
 23 mio. kr. til bl.a. overarbejde i forbindelse med implementering og justering af systemet
(2016)
 8 mio. kr. til bl.a. uddannelse af superbrugere og kliniske byggere (2017)
 42 mio. kr. til at håndtere den faldende aktivitet, heraf 22 mio. kr. til lægesekretærer (2017)
 10 mio. kr. til udvikling af Sundhedsplatformen og til kliniske byggere (2018).
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af Region Hovedstadens businesscase for Sundhedsplatformen fra 2015,
Region Hovedstadens budget for 2018-2021 og Sundheds- og Ældreministeriets orientering til Sundhedsudvalget fra december 2017 om status på udrulningen af Sundhedsplatformen.

Region Hovedstaden har oplyst, at det ikke har været intentionen, at gevinsterne i businesscasen skulle realiseres 1:1. Regionen har endvidere oplyst, at regionsrådet har fået forelagt et resumé af businesscasen, hvoraf det fremgår, at der ikke var taget stilling til, hvornår og i hvilket omfang gevinsterne skulle realiseres.

RESULTATER
Undersøgelsen viser, at Region Hovedstaden ikke i tilstrækkelig grad har vurderet, hvordan Sundhedsplatformen forventedes at påvirke hospitalernes aktivitet. Regionen forventede en nedgang i aktiviteten i 3 uger efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen på det
første hospital i regionen. Forventningen var baseret på erfaringer med at implementere
samme system på et hollandsk hospital. Ifølge regionen viste erfaringerne fra Holland også, at der ville gå en rum tid efter ibrugtagningen, før aktiviteten ville være oppe på samme niveau som før. Disse erfaringer valgte regionen ikke at medtage i den planlagte aktivitetsnedgang, ligesom regionen ikke inddrog erfaringer om, at der må forventes en nedgang på ca. 1 % i det år, hvor man implementerer et nyt elektronisk patientjournalsystem.
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Region Hovedstaden har ikke udarbejdet analyser eller beregninger, der bidrager til at belyse, om den planlagte nedgang i aktiviteten var realistisk for ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. 1½ år efter ibrugtagningen vurderede regionen, at der fortsat var nedgang i
aktiviteten på flere af hospitalerne i regionen. Dermed har der været en nedgang i hospitalernes aktivitet i væsentligt længere tid end de 3 planlagte uger. Regionens businesscase indeholder ikke forventninger til omfanget og varigheden af aktivitetsnedgangen efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.
Undersøgelsen viser desuden, at Region Hovedstaden ikke har gjort sig i stand til at opgøre effektiviseringsgevinsterne ved Sundhedsplatformen. Der foreligger ikke beregninger
eller analyser, der er med til at dokumentere forudsætningerne og antagelserne bag de
planlagte gevinster vedrørende mere effektive arbejdsgange i regionens businesscase.
Regionen har fx ikke vurderet, hvordan omlægningen af arbejdsgange med Sundhedsplatformen ville påvirke medarbejdernes produktivitet. Herudover blev der i en konsulentanalyse – ca. 1 år før ibrugtagningen af Sundhedsplatformen – påpeget mangler i regionens
arbejde med gevinster, uden at det gav regionen anledning til at ændre tilgang til arbejdet med gevinstrealisering. Regionen har ikke kunnet realisere gevinsterne med Sundhedsplatformen i samme takt som forventet i businesscasen, og 2 år efter ibrugtagningen af
Sundhedsplatformen kan regionen fortsat ikke følge op på driftsmålene for gevinstrealisering. Det kan derfor blive vanskeligt for regionen fremadrettet at koble gevinstrealisering med egentlige effektiviseringer som følge af Sundhedsplatformen.

2.2.

REGION HOVEDSTADENS TESTINDSATS

28. Vi har undersøgt, om Region Hovedstaden i tilstrækkelig grad har testet Sundhedsplatformen for at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet efter ibrugtagningen
af systemet. For at besvare dette har vi undersøgt regionens indsats i forhold til tekniske
tests, brugertests og test af rapporter.

Tekniske tests
Planlægning af tekniske tests
29. Det fremgår af Region Hovedstadens teststrategi, at systemet skulle testes så tidligt
som muligt, og at der skulle anvendes en risikobaseret tilgang. Det betyder, at regionen prioriterede at teste nyudvikling, arbejdsgange og opsætninger i systemet snarere end at teste
al funktionalitet. Endelig prioriterede regionen at teste bl.a. patientadministrativ funktionalitet og afregningsfunktionalitet. Patientadministrativ funktionalitet og afregningsfunktionalitet har en direkte relation til registrering af aktivitet. Hvis der ikke sker korrekt registrering af aktivitet, vil den patientadministrative funktionalitet og afregningsfunktionaliteten være baseret på fejlbehæftede aktivitetsdata.

Gennemførelse af tekniske tests
30. Vores gennemgang viser, at de tekniske tests, der vedrører registrering af aktivitet, ikke blev gennemført i overensstemmelse med Region Hovedstadens teststrategi eller testplan. Regionen besluttede at udskyde de tekniske tests. Dette er vist i figur 3.
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FIGUR 3

AFSLUTNINGEN AF TEKNISKE TESTS VEDRØRENDE REGISTRERING AF AKTIVITET
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Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af Region Hovedstadens testrapporter.

Det fremgår af figur 3, at udskydelserne medførte, at flere tests blev udført parallelt, og at
flere tests først blev afsluttet i den uge, hvor Sundhedsplatformen blev taget i brug. Årsagen til udskydelserne var ifølge Region Hovedstaden forsinkede leverancer fra leverandøren. De forsinkede leverancer var bl.a. relateret til specifikke danske forhold, herunder patientadministrativ funktionalitet, medicinmodul, modul til registrering af udredningsret,
kræftpakker og maksimale ventetider, LPR og oversættelse af systemets brugergrænseflade til dansk.
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31. Vores gennemgang af testrapporterne fra disse tests viser, at den forsinkede udvikling
af systemet og Region Hovedstadens beslutning om at udføre testene parallelt skabte problemer for testforløbet. Ifølge testrapporterne betød problemerne, at testene måtte gennemføres under hensyn til kendte fejl, at testene reproducerede tidligere fundne fejl, som
endnu ikke var rettet, og at testene blev gennemført med udgangspunkt i ufærdige arbejdsgange.
32. PRCT-testen og systemregressionstesten var de sidste 2 tests, der blev afsluttet inden
ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. I det følgende gennemgår vi de 2 tests, der giver
et billede af systemets tilstand umiddelbart før den første ibrugtagning. Begge tests er relevante for registrering af aktivitet.
PRCT-testen var den sidste test af systemet og blev afsluttet dagen inden ibrugtagningen
af Sundhedsplatformen. Testen havde til formål at teste, om data fra Sundhedsplatformen
til bl.a. LPR svarede til data fra de gamle systemer. Testrapporten viser, at der var en række mangler, bl.a. i forhold til registrering af aktivitet og afregning, jf. boks 5.

BOKS 5

UDDRAG FRA TESTRAPPORTEN FOR PRCT-TESTEN
”PRCT testen har været udfordret af mange af de samme problemer, som vi også er stødt på
i forbindelse med udførelse af [tidligere test]. Bl.a. problemer med den ambulante afregning,
forkert producerende enhed, manglende aktionsdiagnose, manglende procedurekoder mv.”.
”PRCT testen er ikke sammenholdt med [det eksisterende systems] output, idet fokus for testen ændrede sig gennem testforløbet til at fokusere på at gennemføre testen i højere grad
end at sammenligne afregnings output med de gamle systemer”.

Region Hovedstaden har oplyst, at PRCT-testen var meget vanskelig at gennemføre, og at
testen baseret på erfaringerne efterfølgende blev erstattet af en ny testtype, der blev anvendt ved udrulningen af Sundhedsplatformen på regionens øvrige hospitaler.
Systemregressionstesten blev afsluttet 3 dage før ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.
Formålet med denne test var at sikre, at rettelser til systemet ikke havde medført nye fejl.
Testen blev introduceret som en ekstra foranstaltning, fordi der havde været så mange parallelle testaktiviteter sent i forløbet og sene leverancer. Region Hovedstaden har oplyst,
at årsagen til den sene afslutning af testen var, at systemet skulle testes igen inden ibrugtagning. Testen afslørede 20 fejl inden for fejlkategorierne ”kritisk” og ”alvorlig”. Det fremgår af Region Hovedstadens kontrakt med leverandøren, at regionen kunne vælge at afbryde testen, mens leverandøren udbedrede fejlen, hvis bare én fejl blev identificeret i disse
fejlkategorier. Vores undersøgelse viser, at regionen godkendte testens resultat inden ibrugtagningen.
Region Hovedstaden har oplyst, at 9 af de 20 fejl blev lukket inden for 1 uge efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen i maj 2016. Yderligere 2 fejl blev lukket i september 2016.
De resterende 9 fejl medvirkede til, at en funktionalitet i Sundhedsplatformen først blev
taget i brug i juni 2017.
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33. Boks 6 viser en risiko fra Region Hovedstadens risikoregister. Risikoen omhandler problemer med at få testet PAS (Patient Administrativt System) tilstrækkeligt på grund af forsinket udvikling af systemet. PAS er centralt i forhold til registrering af aktivitet.

BOKS 6

RISIKO VEDRØRENDE MANGLER I TEST AF PAS
Beskrivelse af risikoen
”Tiden til at teste PAS er reduceret, fordi byg er udskudt (…). Endvidere er det kun planlagt, at
testen skal udføres af AC’ere”.
Udvalgt behandling af risikoen
8. maj 2016
”På grund af den sene levering af udvikling og fejlrettelser, det meget sene tidspunkt for test
af konvertering og LPR, så er der stadig stor risiko for, at systemet ikke er testet tilstrækkeligt til go-live. Risikoen er derfor stadig høj og kan ikke sættes ned”.
19. juni 2016
”[Efter ibrugtagningen den 21. maj 2016, red.] Systemet var på flere måder ikke testet godt
nok (…). Risiko lukkes, da systemet er gået i luften”.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af Region Hovedstadens risikoregister.

Behandlingen af risikoen viser, at Region Hovedstaden havde problemer med at teste PAS,
og at det ikke var testet godt nok, før Sundhedsplatformen blev taget i brug.
34. Region Hovedstaden har oplyst, at beslutningen om at tage Sundhedsplatformen i brug
i maj 2016 blev truffet på et styregruppemøde i februar 2016. Efter denne beslutning var
det kun såkaldte go-live-kritiske leverancer, dvs. leverancer, som regionen vurderede som
afgørende for at fastholde den planlagte dato for ibrugtagningen, der kunne medføre en
udskydelse. At beslutningen skulle træffes ca. 3 måneder før ibrugtagningen af Sundhedsplatformen, skyldtes ifølge regionen, at uddannelsen af personalet på Herlev og Gentofte
Hospital skulle igangsættes. En udskydelse kunne bl.a. medføre genuddannelse af personalet, hvilket ville være omkostningsfyldt.

Den funktionelle kravtest
35. Det fremgår af Region Hovedstadens kontrakt med leverandøren, at formålet med den
funktionelle kravtest er at teste, om systemet opfylder regionens funktionelle krav til systemet, og om de enkelte funktionelle krav er testet. Ifølge materiale udarbejdet af Region
Hovedstaden i januar 2016 var testen en forudsætning for at kunne acceptere leverancen
og succesfuldt idriftsætte Sundhedsplatformen. Hvis testen ikke blev gennemført, var der
ifølge regionen en risiko for, at Sundhedsplatformen blev taget i brug med mangelfuldt testede områder, hvilket i yderste konsekvens kunne kompromittere drifts- og patientsikkerheden.
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Undersøgelsen viser, at Region Hovedstaden besluttede ikke at færdiggøre den funktionelle kravtest inden ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. Beslutningen skyldtes ifølge testrapporten for den funktionelle kravtest mangel på resurser. Ifølge samme testrapport blev
færdiggørelsen af den funktionelle kravtest udskudt ad 2 omgange til oktober 2016, dvs.
5 måneder efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. Testen afdækkede 196 mangler
i systemet, herunder 40 mangler relateret til afregning og 21 mangler relateret til brugervenlighed. Regionen har oplyst, at flere af manglerne skyldtes manglende bevis for, at kravene var opfyldt. Dette bevis kunne leverandøren i mange tilfælde hjælpe med at frembringe, og manglen kunne lukkes. Regionen har endvidere oplyst, at 74 % af alle krav var
gennemgået på tidspunktet for ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.
Gennemgangen af de udestående krav viser, at der også udestod krav vedrørende registrering og afregning. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at der er store risici forbundet med
at udskyde en test af denne karakter, fordi det dermed er usikkert, om systemet lever op
til de fastsatte krav, og om de enkelte funktionelle krav er testet. Hvis testresultaterne
havde været kendt inden ibrugtagningen af Sundhedsplatformen, kunne Region Hovedstaden have iværksat mitigerende handlinger mv. inden ibrugtagningen.

Brugertests
Planlægning af brugertests
36. Region Hovedstaden har oplyst, at der ikke var planlagt særskilte brugertests i forhold
til korrekt registrering af aktivitet til LPR. Dermed var der ikke planlagt brugertests med
det formål at afdække, om brugerne var i stand til at anvende Sundhedsplatformen til de
nye opgaver og arbejdsgange med registrering af aktivitet, herunder registrering i forhold
til udredningsret, kræftpakker og maksimale ventetider. Regionen havde planlagt brugertests, hvori registreringen af aktivitet indgik som en del af den samlede arbejdsgang. På
den baggrund har Rigsrevisionen undersøgt Region Hovedstadens samlede brugertestindsats.

Gennemførelse af brugertests
37. Undersøgelsen viser, at Region Hovedstaden har gennemført 14 brugertests på forskellige dele af systemet inden ibrugtagningen. Den sidste brugertest blev afsluttet, før den
første af de tekniske tests, som er relevant for registrering af aktivitet, blev afsluttet. Brugertestene blev derfor gennemført på et system, der rummede flere mangler, som blev afdækket i de efterfølgende tekniske tests. Regionen har oplyst, at brugertestene havde forskellige formål, og at de derfor skulle gennemføres på forskellige tidpunkter, både tidligt
og sent i forløbet.
Undersøgelsen af testresultaterne fra de gennemførte brugertests viser udfordringer med
at gennemføre testene, fordi systemet ikke var færdigudviklet. Eksempler på dette fremgår af boks 7.
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BOKS 7

UDDRAG FRA TESTRAPPORTER FOR BRUGERTESTS
”På grund af ufærdigt byg blev medicineringsprocessen ikke afprøvet. Dette gør, at simulationen ikke kan sige noget om kvaliteten af arbejdsgangene omkring medicinering”.
(testrapport fra klinisk simulation af pædiatri)
”Mange [områder red.] var ikke færdigbygget og/eller var fejlbehæftede ved simulationerne.
Dette gjorde det ligeledes svært for brugerne at navigere naturligt i systemet og fjernede realisme fra afprøvningen. Dette påvirker resultaternes gyldighed i forhold til at give et samlet
billede af systemets performance”.
(testrapport fra klinisk simulation af operation og anæstesi)

De gennemførte brugertests videregav mange forbedringspunkter og fejl til projektet, fx
221 forbedringspunkter fra ”Shadow Charting Anæstesi” og 84 fejl, mangler og forbedringsønsker fra ”Workflow Dress Rehearsal”. Disse 2 tests var de sidste brugertests inden ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.

Test af rapporter
Planlægning af test af rapporter
38. Det fremgår ikke af Region Hovedstadens teststrategi, hvor mange rapporter der skulle testes, eller hvordan de planlagte rapporter skulle testes.
Region Hovedstaden besluttede i januar 2016, at der ved ibrugtagningen skulle være ca.
750 rapporter i Sundhedsplatformen. Regionen har oplyst, at den planlagte testindsats bestod af 2 tekniske tests og 1 brugertest.

Gennemførelse af test af rapporter
39. Region Hovedstaden har ikke dokumentation for den gennemførte testindsats af rapporterne. Regionen har dog oplyst, at 563 af de planlagte 750 rapporter (75 %) var testet
og klar til brug senest 1 uge efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. Regionen har også oplyst, at bl.a. rapporter vedrørende udredningsret, kræftpakker og maksimale ventetider ikke var klar, da Sundhedsplatformen blev taget i brug, på grund af forsinkede leverancer.
Region Hovedstadens brugertest af rapporterne bestod ifølge regionen i, at den enkelte
rapport blev gennemgået af medarbejdere fra programorganisationen. Da disse brugertests
således ikke er foretaget med egentlige brugere, er det Rigsrevisionens opfattelse, at testresultaterne vil have begrænset værdi i forhold til at teste, om egentlige brugere kan anvende rapporterne.
Region Hovedstaden har oplyst, at regionen valgte at lukke for adgangen til ca. 350 rapporter igen i september 2017. Regionen har oplyst, at dette skyldtes, at rapporterne ikke var
valide i en dansk kontekst, hvorfor indholdet ikke gav mening for sundhedspersonalet. Regionen har endvidere oplyst, at der primo 2018 stadig udestår et arbejde med at få alle relevante rapporter valideret.

Møde i SP Dialogforum d. 28-06-2018

23

Punkt nr. 3 - Rigsrevisionsrapport vedr. Sundhedsplatformen

FORBEREDELSE AF IBRUGTAGNINGEN
24
Bilag
1 - Side -31 af 43

AF SUNDHEDSPLATFORMEN

RESULTATER
Undersøgelsen viser, at Region Hovedstaden ikke i tilstrækkelig grad har gennemført test
for at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet. Regionens testforløb blev ikke afviklet i overensstemmelse med tidsplanen og var generelt presset op til ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. Årsagen var primært forsinkede leverancer, hvilket forringede
kvaliteten af de gennemførte tests.
Region Hovedstaden var fra testforløbet bekendt med, at systemet rummede fejl, der ville
forringe registreringen af aktivitet og derfor også kvaliteten af aktivitetsdata i Sundhedsplatformen. Det klareste eksempel på dette er resultaterne fra PRCT-testen, som dagen inden ibrugtagningen tydeliggjorde flere forhold, der kunne resultere i fejlbehæftede registreringer. Regionen valgte at tage Sundhedsplatformen i brug med mangler, som flere tests
havde afdækket kort tid forinden.
Undersøgelsen viser desuden, at den funktionelle kravtest ikke var færdiggjort inden ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. Region Hovedstaden havde derfor ikke et fuldstændigt
overblik over systemets mangler eller mangelfuldt testede områder, da Sundhedsplatformen blev taget i brug. Regionens beslutning om at udskyde testen har forringet regionens
muligheder for at reagere på testresultaterne. Hvis testresultaterne havde været kendt inden ibrugtagningen, havde det givet regionen bedre muligheder for at iværksætte mitigerende handlinger mv.
Undersøgelsen viser endvidere, at Region Hovedstaden ikke har gennemført særskilte brugertests, der kunne afdække, om brugerne var i stand til at anvende Sundhedsplatformen
til at registrere aktivitet.
Endelig viser undersøgelsen, at regionen ikke har dokumentation for den gennemførte testindsats på rapportområdet. Regionen har oplyst, at bl.a. rapporter vedrørende udredningsret, kræftpakker og maksimale ventetider ikke var klar ved ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.

2.3.

REGION HOVEDSTADENS UDDANNELSESINDSATS

40. Vi har undersøgt, om Region Hovedstaden forud for ibrugtagningen af Sundhedsplatformen i tilstrækkelig grad har gennemført uddannelse for at sikre, at det er muligt at følge
hospitalernes aktivitet. For at besvare dette har vi undersøgt regionens planer for uddannelse, uddannelse i registrering i aktivitet og anvendelse af rapporter samt evaluering af
uddannelsesindsatsen.
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Planer for uddannelse
41. Ifølge Region Hovedstaden skulle uddannelsesplanen være klar 6 måneder før ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. Regionen har oplyst, at uddannelsesplanen lå klar ultimo
december 2015, dvs. 5 måneder inden ibrugtagningen.
Region Hovedstaden har oplyst, at uddannelsen i Sundhedsplatformen var tilrettelagt, så
der skulle uddannes certificerede undervisere først. Derefter skulle de undervise ledere og
superbrugere og til sidst slutbrugere. Figur 4 viser opbygningen af uddannelsen.

FIGUR 4

OPBYGNING AF UDDANNELSEN I SUNDHEDSPLATFORMEN
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CERTIFICEREDE UNDERVISERE
16 uger før ibrugtagning
(40-65 timer)

LEDERE
10 uger før ibrugtagning
(12-37 timer)

SUPERBRUGERE
10 uger før ibrugtagning
(10-35 timer)

SLUTBRUGERE
8 uger før ibrugtagning
(8-33 timer)

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Region Hovedstaden.

Det fremgår af figur 4, at det var planen, at uddannelsen af slutbrugerne skulle igangsættes 8 uger inden ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. Det fremgår af en række notater
fra Region Hovedstaden, at uddannelsen af slutbrugerne blev presset sammen, så den blev
udført på 6 uger i stedet for de planlagte 8 uger.
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42. Vores gennemgang af Region Hovedstadens risikoregister viser, at regionen i efteråret
2015 identificerede en risiko vedrørende undervisningsmateriale. Risikoen er beskrevet i
boks 8.

BOKS 8

RISIKO VEDRØRENDE FORSINKET UNDERVISNINGSMATERIALE
Risiko
”Deadline for udvikling af undervisningsmateriale (…) er overskredet”.
Beskrivelse
”Udvikling af undervisningsmaterialet er forsinket. Flere undervisningsansvarlige er udfordret på
at kunne levere til deadline. Dette er meget afhængigt af rettidige leverancer fra build teams”.
Ifølge risikoregistret er risikoen accepteret og lukket.

Det fremgår endvidere af et styregruppereferat fra februar 2016, at én af de største udfordringer var, at der blev uddannet med et ufærdigt undervisningsmateriale. Det fremgår af
et notat til styregruppen i februar 2016, at forsinkelser i udviklingen af systemet betød, at
det bl.a. ikke var muligt at færdiggøre alt undervisningsmateriale og teste det i uddannelsesmiljøet. Det medførte ifølge Region Hovedstaden, at undervisningen af de certificerede undervisere ikke foregik under optimale vilkår forud for første ibrugtagning af Sundhedsplatformen.
43. Undersøgelsen viser dermed, at Region Hovedstadens uddannelsesindsats har været
præget af forsinkelser, bl.a. på grund af forsinkelser i udviklingen af systemet. Dette gælder både i forhold til at udarbejde uddannelsesplan, uddanne slutbrugere og udarbejde undervisningsmateriale. Det fremgår desuden ikke klart af regionens planer for uddannelse,
om der var planlagt uddannelse i forhold til registrering af aktivitet og anvendelse af rapporter, som gør det muligt at følge hospitalernes aktivitet, herunder udredningsret, kræftpakker og maksimale ventetider.
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Uddannelse i registrering af aktivitet
44. Region Hovedstaden har oplyst, at registrering til LPR indgik overordnet i undervisningen, og at undervisning i den danske kontaktmodel var med i et vist omfang. Det begrænsede omfang af uddannelse på dette område var bl.a. baseret på, at regionen ikke havde
en forventning om, at registrering ville udgøre så stor en udfordring, som det viste sig efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen. Regionen har endvidere oplyst, at der ikke blev
gennemført uddannelse med særligt fokus på registrering af udredningsret, kræftpakker
og maksimale ventetider forud for første ibrugtagning af Sundhedsplatformen.
Der har efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen på Region Hovedstadens hospitaler
været problemer med korrekt registrering, herunder registrering af udredningsret, kræftpakker og maksimale ventetider. Det har bl.a. vanskeliggjort monitoreringen af, om regionen efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen lever op til de lovbestemte krav og servicemål for patientbehandling. Fx skrev Herlev og Gentofte Hospital i en redegørelse fra
april 2017, at styring af og opfølgning på kræftpakker generelt var vanskeliggjort efter
ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.
Region Hovedstaden har oplyst, at regionen på baggrund af problemerne med at registrere
aktivitet korrekt, herunder udredningsret, kræftpakker og maksimale ventetider, iværksatte uddannelsestiltag efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte
Hospital og i forbindelse med, at systemet blev taget i brug på regionens øvrige hospitaler.
Regionen har oplyst, at der blev afholdt workshops vedrørende kræftpakker og udredningsret i efteråret 2016, gennemført uddannelse i registrering på kræftområdet i sommeren
2017 og uddannelse i registrering af udredningsretten i efteråret 2017. Herudover blev der
tilbudt uddannelse i den danske kontaktmodel. Regionen har endvidere oplyst, at registreringen af kræftpakker og udredningsret i 4. kvartal 2017 viste, at regionen er tilbage på
næsten samme niveau som før Sundhedsplatformen.
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45. Region Hovedstaden opdaterede i august 2016 – efter første ibrugtagning af Sundhedsplatformen – risikoregistret med, at manglende viden om koder til registrering af aktivitet
i systemet øger risikoen for dårlig kvalitet af registrering. Herefter iværksatte regionen en
indsats for at løse problemet, der bl.a. bestod af ugentlige møder med gennemgang af en
handlingsplan. Figur 5 viser indsatsen, som er beskrevet i risikoregistret.

FIGUR 5

REGION HOVEDSTADENS INDSATS FOR AT LØSE REGISTRERINGSPROBLEMET
DEN DANSKE
KONTAKTMODEL
REGISTRERING
KODER

?

REGISTRERING

SEPTEMBER
2016

Regionen etablerer
projektet Registrering i hus med fokus
på oprydning og korrekt brug af koder.

JANUAR
2017

Regionen arbejder
fortsat med optimering af arbejdsgange og forankring af viden vedrørende registrering.

MARTS
2017

JUNI
2017

DECEMBER
2017

Regionen arbejder på
at forbedre arbejdsgange ved at opstille
barrierer i systemet
mod forkert registrering.

Regionen har et efterslæb af registreringer
i 2017 og vurderer, at
fortsat indsats er nødvendig.

Regionen lukker risikoen, da det trods stor
indsats ikke er lykkedes
at sikre, at lægerne indtaster de korrekte koder.
Problemet overdrages
til driftsorganisationen.

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af Region Hovedstadens risikoregister.

Det fremgår af figur 5, at indsatsen for at løse problemet med registrering ikke virkede tilstrækkeligt, og at problemet derfor blev overdraget til driftsorganisationen ved udgangen
af 2017, da programorganisationen blev lukket. Region Hovedstaden har oplyst, at driftsorganisationen i 2018 arbejder videre med at løse registreringsproblemet.

Uddannelse i rapporter vedrørende aktivitet
46. Region Hovedstaden har oplyst, at afdelingsledere fik tilbudt uddannelse i rapporternes
generelle funktionalitet, og at brugerne blev tilbudt et e-læringskursus i at anvende rapporter. Regionen har oplyst, at der således blev undervist i, hvordan man tilgår rapporter, og
hvilke rapporteringsmuligheder systemet har, men ikke i indholdet af specifikke rapporter,
fx rapporter vedrørende maksimale ventetider. Regionen har i øvrigt oplyst, at flere af de
planlagte rapporter, herunder rapporter vedrørende maksimale ventetider, på grund af manglende leverancer ikke var færdigudviklet, testet og valideret forud for ibrugtagningen af
Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital.
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Undersøgelsen viser således, at der kun i begrænset omfang blev gennemført uddannelse
i at anvende rapporter til at følge aktiviteten, og at brugerne ikke blev uddannet i at anvende specifikke rapporter, fx rapporter til at overvåge, om kræftpatienter blev behandlet inden for de maksimale ventetider.
Region Hovedstaden har oplyst, at nogen viden vedrørende Sundhedsplatformen først kunne tilegnes, efter slutbrugerne havde fået en erfaringsbaseret kontekst, dvs. efter ibrugtagningen. Regionen har oplyst, at det således var et bevidst valg, at den detaljerede viden
om anvendelse af specifikke rapporter eller indhold i systemet først blev introduceret mere indgående efter ibrugtagningen.
47. Da rapporter i Sundhedsplatformen er baseret på registreringer, som viste sig at være
fejlbehæftede eller manglende, var rapporterne kun i begrænset omfang mulige at anvende efter ibrugtagningen. Det betød fx, at hospitalerne i Region Hovedstaden blev nødt til
at benytte de hidtidige manuelle løsninger til at overvåge, om patienterne bliver behandlet inden for de maksimale ventetider. Til dette formål anvender hospitalerne ikke-teknologiske redskaber såsom tavler, papirlister og kalendere. Primo 2018 er det fortsat disse
redskaber, hospitalerne bruger. I Region Hovedstaden var der 40 sager i maj og april 2017,
hvor patienter ikke blev behandlet inden for de maksimale ventetider, jf. boks 9.

BOKS 9

40 SAGER, HVOR MAKSIMALE VENTETIDER IKKE VAR OVERHOLDT
Region Hovedstaden blev opmærksom på 40 sager fra april og maj 2017, hvor patienter ikke var
behandlet inden for de maksimale ventetider. Det var en specifik pressesag, der fik regionen
til at gennemgå patientjournaler på relevante afdelinger for at undersøge, om der var sket overskridelser. De 40 sager fordelte sig på 3 hospitaler: Rigshospitalet, Amager og Hvidovre Hospital samt Nordsjællands Hospital.
Ifølge Rigshospitalet medvirkede den dårlige kvalitet af Sundhedsplatformens rapporter til det
manglende overblik over, om patienter blev behandlet inden for de maksimale ventetider i april
og maj 2017.
Efterfølgende begyndte alle hospitalerne at monitorere maksimale ventetider med egne manuelle systemer. Region Hovedstaden iværksatte et arbejde med at finjustere funktionaliteten
til at registrere i Sundhedsplatformen og undervise medarbejderne. I september 2017 besluttede regionen at lukke ca. 350 rapporter i Sundhedsplatformen, som ikke var valide, herunder
rapporter vedrørende maksimale ventetider.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Region Hovedstaden.
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Region Hovedstadens evaluering af uddannelsesindsatsen
48. Det var målet, at 80 % af det adspurgte sundhedspersonale 1 måned efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen skulle angive, om den tilbudte træning og uddannelse i tilstrækkelig grad havde rustet dem til at tage Sundhedsplatformen i brug. Dette fremgår af Region
Hovedstadens evaluering af uddannelsesindsatsen forud for den første ibrugtagning.
Sundhedspersonalet blev bedt om at angive på en skala fra 1 til 10, i hvilken grad den forudgående træning og uddannelse frem mod ibrugtagningen havde rustet dem til at tage
Sundhedsplatformen i brug. Resultatet er vist i figur 6.

FIGUR 6

REGION HOVEDSTADENS EVALUERING AF UDDANNELSESINDSATSEN
"I tilstrækkelig grad" 10
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"Slet ikke" 1

32
26
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Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af Region Hovedstadens evaluering.

Det fremgår af figur 6, at brugerne vurderede, at den tilbudte træning og uddannelse i meget ringe grad rustede dem til at ibrugtage Sundhedsplatformen med en gennemsnitlige
score på 3. Der var kun 1 ud af 149 respondenter, som følte sig tilstrækkeligt rustet til at
tage Sundhedsplatformen i brug. Dermed var der under 1 %, som følte sig tilstrækkeligt
rustet, mod de 80 %, der var målet. Det fremgår af evalueringen, at respondenterne som
årsag til den lave score bl.a. angav, at træningsmiljøet ikke afspejlede Sundhedsplatformen, hvilket betød, at der var mange ting, som fungerede anderledes og skulle læres på
ny efter ibrugtagning.
Samme problem er omtalt i et referat fra styregruppemødet i maj 2016, umiddelbart før
første ibrugtagning af Sundhedsplatformen. Ifølge Herlev og Gentofte Hospital skabte det
bekymring, at mange oplevede et stærkt ændret system siden uddannelsen, fordi så mange elementer var blevet rettet til.
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RESULTATER
Undersøgelsen viser, at Region Hovedstaden forud for ibrugtagningen af Sundhedsplatformen ikke i tilstrækkelig grad har gennemført uddannelse for at sikre, at det er muligt at
følge hospitalernes aktivitet. Regionens uddannelse var præget af forsinkelser i forhold
til at udarbejde uddannelsesplan, uddannelsesmateriale og gennemføre uddannelse af slutbrugerne. Årsagen var bl.a., at der var forsinkelser i udviklingen af systemet. Forsinkelserne betød også, at den version af systemet, som brugerne blev uddannet i, var væsentligt
anderledes end det system, de endte med at tage i brug. Derfor skulle de lære ting på ny.
Dette var én af grundene til, at brugerne efterfølgende vurderede uddannelsen til kun i
ringe grad at have rustet dem til at tage Sundhedsplatformen i brug.
Undersøgelsen viser desuden, at Region Hovedstaden ikke har gennemført uddannelse med
særligt fokus på at lære brugerne, hvordan de skulle registrere oplysninger om aktivitet i
Sundhedsplatformen, selv om registrering af aktivitet skulle udføres af nye faggrupper, med
nye arbejdsgange og i et nyt system. Regionen har heller ikke forud for den første ibrugtagning gennemført uddannelse for brugerne i forhold til registrering af udredningsret, kræftpakker og maksimale ventetider. Regionen har oplyst, at der efterfølgende er gennemført
uddannelse særligt med dette formål.
Endelig viser undersøgelsen, at Region Hovedstaden kun i begrænset omfang gennemførte uddannelse i at anvende rapporter til at følge hospitalernes aktivitet. En del af rapporterne, fx vedrørende maksimale ventetider, var ikke klar ved den første ibrugtagning af
Sundhedsplatformen, og data til rapporterne var af så dårlig kvalitet, at rapporterne i stort
omfang ikke kunne anvendes. Det har fx betydet, at hospitalerne er nødt til overvåge, om
patienter bliver behandlet inden for de maksimale ventetider, ved hjælp af egne manuelle
løsninger og ikke i Sundhedsplatformen, som det var hensigten. Selv om Sundhedsplatformen blev taget i brug i 2016, er der fortsat problemer med at anvende systemet til at registrere patientbehandlingen og til at overvåge maksimale ventetider på Region Hovedstadens hospitaler.

Rigsrevisionen, den 13. juni 2018

Lone Strøm

/Mads Nyholm Jacobsen
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BILAG 1. METODISK TILGANG
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Region Hovedstaden har haft en tilfredsstillende forberedelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen i forhold til følgende spørgsmål:



Har Region Hovedstaden i tilstrækkelig grad vurderet, hvordan Sundhedsplatformen ville påvirke hospitalernes aktivitet?
Har Region Hovedstaden i tilstrækkelig grad gennemført test og uddannelse for at sikre,
at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet?

Analyse
For at besvare det første spørgsmål har vi anmodet Region Hovedstaden om at fremsende
businesscasen og dens underliggende dokumenter samt data og analyser, der ligger til grund
herfor, bl.a. analyser bag gevinstantagelser, arbejdsgangsanalyser, før- og eftermålinger,
dokumentation for løbende opfølgning på gevinstmål og inddragelse af erfaringer fra lignende implementeringer i Danmark og i udlandet. Derudover har vi bedt om øvrig dokumentation af forventede aktivitetsændringer på hospitalerne som følge af Sundhedsplatformen,
herunder aktivitetsændringernes varighed og omfang. Vi har endvidere bedt regionen fremsende eventuelt yderligere materiale af relevans for undersøgelsens formål.
For at besvare det andet spørgsmål har vi i forhold til testindsatsen anmodet Region Hovedstaden om at fremsende teststrategi og testplan. På baggrund af teststrategien og
testplanen har vi udvalgt en række tests, der er relevante for kvaliteten af data om hospitalernes aktivitet af enten tekniske eller brugerrelaterede årsager. Der er tale om tests,
som afprøver registrering af aktivitet, afprøver videresendelsen af aktivitetsdata (integrationer), formidler aktivitetsdata (rapporter) og/eller afprøver relevante arbejdsgange på
tværs af systemet. Udvælgelsen af tests er kvalitetssikret med regionen. For de udvalgte
tests har vi bedt regionen fremsende testrapporter og eventuel øvrig relevant dokumentation relateret til tests og gennemførelsen af disse. På baggrund af det modtagne materiale, regionens oplysninger og de gennemførte interviews har vi vurderet, om regionens
testindsats har levet op til revisionskriterierne.
For at besvare spørgsmålet i forhold til Region Hovedstadens uddannelsesindsats har vi
bedt regionen om at fremsende uddannelsesplan og -strategi, relevante redegørelser, indstillinger, evaluering mv. På baggrund af det modtagne materiale, regionens oplysninger
og de gennemførte interviews har vi vurderet, om regionens uddannelse har levet op til
revisionskriterierne.
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Interviews
Vi har i undersøgelsen interviewet følgende myndigheder:



Sundheds- og Ældreministeriet, herunder Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen
Region Hovedstaden, herunder Sundhedsplatformens programorganisation, Herlev og
Gentofte Hospital og Rigshospitalet – Glostrup.

Interviewene har haft flere formål. I den indledende del af undersøgelsen har vi gennemført interviews med institutioner og medarbejdere for at kunne danne os et overblik over
Sundhedsplatformens omfang, indhold og relevante problemområder.
Løbende i undersøgelsen har vi foretaget interviews med Region Hovedstaden og programorganisationen. Disse interviews har bl.a. haft til formål at få afklaret vores materialebehov
og få uddybet faktuelle forhold. Interviewene med regionen og programorganisationen har
bl.a. omhandlet følgende områder:








businesscase og gevinster
registrering og kodning af aktivitet
utilsigtede hændelser og patientsikkerhed
testindsats
uddannelsesindsats
risikostyring
rapporter i Sundhedsplatformen.

Interviewene med Sundheds- og Ældreministeriet og underliggende styrelser har omhandlet analyser af faldet i indberetninger fra Region Hovedstaden til LPR efter ibrugtagningen
af Sundhedsplatformen og anvendelsen af de data, Sundhedsplatformen indberetter til LPR.
Herudover har interviewene omhandlet patientsikkerhed og monitorering af udredningsret,
kræftpakker og maksimale ventetider.
Interviewene med Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet – Glostrup er primært
holdt med medarbejdere fra hospitalerne for at afdække forskellige problemområder med
Sundhedsplatformen, særligt vedrørende nedgang i og registrering af aktivitet, herunder
monitorering af områderne vedrørende udredningsret, kræftpakker og maksimale ventetider.
Vi har desuden interviewet Lægeforeningen og en professor i sundhedsøkonomi fra Syddansk Universitet.
Undersøgelsens resultater og konklusion er alene baseret på analyse af den fremsendte
dokumentation og skriftlige oplysninger fra Region Hovedstaden. Interviewene har derfor
ikke karakter af revisionsbevis, men har bidraget til afklaring af relevant dokumentation
og forståelse af denne.
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Proces og høring
Undersøgelsens resultater har været i høring i Sundheds- og Ældreministeriet og i Region
Hovedstaden ad flere omgange. Høringerne har omfattet skriftlige høringssvar fra myndighederne og uddybende møder. I høringerne har myndighederne haft mulighed for at rette
faktuelle fejl, stille spørgsmål og komme med nye oplysninger.
Høringerne har haft til formål at afdække behovet for nye oplysninger og korrektion af eventuelle forkert beskrevne faktuelle forhold. Sundheds- og Ældreministeriets og Region Hovedstadens høringssvar er afspejlet i beretningen.

Standarderne for offentlig revision
Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Standarderne fastlægger, hvad brugerne og offentligheden kan forvente af revisionen, for at der
er tale om en god faglig ydelse. Standarderne er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI 100-999).
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ORDLISTE

BILAG 2. ORDLISTE

Aktivitet

Samlebetegnelse for hospitalernes patientvendte ydelser, som registreres i systemet. Aktivitet dækker over det samlede antal undersøgelser, behandlinger og operationer, der udføres på hospitalerne.

Aktivitetsnedgang

Fald eller nedgang i den samlede aktivitet på et hospital.

Ambulante patienter

Ambulante patienter behandles i hospitalets ambulatorier, hvor indlæggelse ikke er nødvendig. Ambulant behandling kan fx finde sted, fordi patienten er blevet henvist af egen læge, eller hvis patienten har været indlagt og har brug for, at der bliver fulgt op på patientens sygdom.

Brugertest

En test af, om et system kan anvendes af en slutbruger. Brugertesten er en test af samspillet mellem den tekniske løsning og den bruger, der skal anvende systemet. Brugertesten kan udføres både
tidligt i processen til design og til løbende såvel som afsluttende afdækning af mangler og problemer i det færdige system.

Den danske kontaktmodel

En model for, hvordan patientens kontakt med hospitalet skal registreres og indberettes til LPR.

Den statslige
aktivitetsafhængige
pulje

Puljen udgør ca. 5 % af regionernes finansiering af sundhedsområdet. Puljen udbetales til regionerne på baggrund af aktiviteten i sygehusvæsenet. Princippet i puljen er, at regionerne får del i puljen,
hvis aktiviteten – opgjort i DRG-værdi – når højere op end et fastlagt aktivitetsniveau.

Diktering

Arbejdsgang for journalisering og registrering, hvor en lægesekretær indtaster information i systemer på baggrund af dikterede notater fra en læge.

DRG-systemet

DRG-systemet bruges til at udregne takster, som bl.a. anvendes i den økonomiske styring af de offentlige sygehuse. Taksterne beregnes bl.a. på baggrund af hospitalernes indberettede aktivitet til
LPR.

Funktionel kravtest

Teknisk test af et system for at sikre, at hvert enkelt af kontraktens krav er imødekommet af leverandøren.

Go-live

Ibrugtagning af fx et it-system.

Indlagte patienter

Indlagte patienter behandles på hospitalernes sengeafsnit.

Kliniske byggere

Byggere er erfarne medarbejdere fra hospitalerne (fx klinikere), der har modtaget uddannelse til at
tilpasse Sundhedsplatformens tekniske løsning til arbejdsgangene på hospitalerne, både lokalt og
centralt.

Kræftpakker

Standard udrednings- og behandlingsforløb for patienter med en begrundet mistanke om kræft. Fristerne i kræftpakkeforløb er servicemål og ikke lovpligtige. Uanset om der er tilrettelagt et pakkeforløb for en kræftsygdom eller ej, gælder reglerne om maksimale ventetider for behandling af kræft
fortsat.

LPR
(Landspatientregisteret)

LPR er statens centrale register for kontakter mellem patienter og sundhedsvæsenet. I LPR registrerer
hospitalerne en række oplysninger om patientens kontakt med hospitalet, fx hvornår og hvor patienten er blevet indlagt og patientens diagnoser, undersøgelser, behandlinger og operationer. Data fra
LPR bliver bl.a. anvendt som datagrundlag for flere af de nationale sundhedsregistre, til forskning, til
overvågning af sygdomme og behandlinger, til at følge aktiviteten på det enkelte sygehus og til at opgøre det samlede sygehusforbrug for regioner og kommuner. LPR administreres af Sundhedsdatastyrelsen.
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Maksimale ventetider

Maksimale ventetider gælder for visse livstruende hjerte- og kræftsygdomme. Reglerne for maksimale ventetider er fastsat i en bekendtgørelse og skal sikre, at patienter, der er alvorligt, livstruende syge, kommer hurtigt i behandling.

Nationale sundhedsregistre

18 registre, som indeholder data, der relaterer sig til den samlede befolknings sundhed og sundhedsvæsenets ydelser. Registrene bliver brugt i forbindelse med administration og forskning på sundhedsområdet. Registrene omhandler bl.a. sygdomme, lægemidler, behandlinger, graviditet, fødsler, børn,
dødsårsager, biologisk materiale, sundhedsøkonomi og -finansiering, personoplysninger og sundhedsfaglig beskæftigelse. Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for registrene.

PRCT-test
(Parallel Revenue Cycle
Test)

En test af det nye afregningssystem. Den samme information indtastes parallelt i nye og gamle systemer for at sikre, at output er ensartet.

Rapporter

Rapporterne skal fx vise status for belægningsprocent, ventetider, kræftpakker mv. Rapporterne
er baseret på en lang række data i Sundhedsplatformen, som skal give hospitalernes medarbejdere
bedre og lettere overblik og beslutningsstøtte i behandlingen af patienterne.

Systemregressionstest

Test på udførte systemændringer med det sigte at identificere fejl, som er opstået med systemændringer.

Teknisk test

Overordnet betegnelse for test af systemets tekniske funktionalitet, dvs. om systemerne virker efter hensigten.

Udredningsret

Udredningsretten fremgår af sundhedsloven og betyder, at en patient har ret til at blive udredt senest 30 dage efter, at hospitalet har modtaget en henvisning.
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