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NOTAT 

Til: Regionsrådet 

Status på optimeringsindsatsen vedr. medicinering i Sundhedsplatformen 

Regionsrådet blev den 18. februar 2018 orienteret om ”Projekt Medicinering”, som 
har til formål at optimere medicineringsarbejdsgange i Sundhedsplatformen.  
 
Udvikling og idriftsættelse af de enkelte forbedringer sker løbende, og kommunikation 
til berørte medarbejdere sker via de sædvanlige kanaler (nyhedsbreve og SP nøgleper-
soner), i takt med at løsningerne er klar.  
 
Projektet har derudover ekstraordinært fokus på kommunikation dels til medarbejdere 
via intranettet1 og dels til styregruppen og regionens ledelseslag i form af en ugentlig 
statusrapportering på samtlige identificerede problemstillinger og dertil hørende løs-
ninger. 
 
Fra projektstart primo februar til dags dato er der leveret 11 forbedringer. Udvikling af 
yderligere 42 forbedringer er i proces, herunder bliver 5 forbedringer leveret som en 
del af den samlede opgradering til Epic version 2018, som idriftsættes den 3. novem-
ber 2018. Se endvidere Tabel 1.  
De øvrige forbedringer leveres løbende i projektperioden, som strækker sig frem til d. 
30. november 2018. Se endvidere Tabel 2.  
 
Tabel 1: Forbedringer på medicinområdet i 2018 fordelt på status 

Forbedringer For læger For sygeplejersker I alt 
Forbedringer leveret 6 5 11 
Forbedringer i proces 

- heraf som del af Epic 2018 
opgradering, 03.11.2018 

18 
5 

24 42 

Forbedringer, som endnu ikke er 
påbegyndt 

 2 2 

I alt 24 31 55 

                                                      
1 https://intranet.regionh.dk/regi/organisation/sundhedsplatformen/fejl-og-forbedringer-i-
sundhedsplatformen/Sider/Medicinh%C3%A5ndteringen-i-Sundhedsplatformen.aspx 

https://intranet.regionh.dk/regi/organisation/sundhedsplatformen/fejl-og-forbedringer-i-sundhedsplatformen/Sider/Medicinh%C3%A5ndteringen-i-Sundhedsplatformen.aspx
https://intranet.regionh.dk/regi/organisation/sundhedsplatformen/fejl-og-forbedringer-i-sundhedsplatformen/Sider/Medicinh%C3%A5ndteringen-i-Sundhedsplatformen.aspx
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De leverede forbedringer for læger omfatter forbedret overblik over medicin, der ad-
ministreres af patienten selv, medicin som er givet med hjem på orlov samt medicin-
ændringer under indlæggelse i forhold til FMK-online. Derudover er overførsel af fri-
tekstordinationer samt komplekse ordinationer (fx op- og nedtrapning) forbedret. En-
delig er alle lægemidler, der administreres i ambulatorier, gjort tilgængelige i ordine-
ringsprocessen, og der er indført let adgang til valg af hyppigst anvendte tidspunkter i 
forbindelse med ordination. Disse forbedringer vil spare lægegruppen for klik.  
 
Kommende forbedringer for læger omfatter bl.a. forbedret fremsøgning af lægemidler 
og recepter, hurtigere synkronisering mellem FMK og Sundhedsplatformen, forbed-
rede ordinationsmuligheder og sikring af afstemning af FMK i forbindelse med ud-
skrivelse. 
 
De leverede forbedringer for sygeplejersker omfatter forbedret overblik over medicin, 
som patienten har fået med hjem på orlov, bedre overblik i det modul som håndterer 
ophældning af medicin, forbedret visning af igangværende infusioner og forbedrede 
muligheder for dokumentation af udleverede pakninger mv. Forbedringerne for syge-
plejerskerne betyder færre klik og færre skift imellem forskellige skærmbilleder. 
 
Kommende forbedringer for sygeplejersker omfatter bl.a. forbedring af skanning af 
medicinlabels, forbedrede visninger til understøttelse af en række arbejdsgange, fjer-
nelse af unødige ”advarsler”, tydeligere information vedr. medicinblandinger og tyde-
ligere visning af, hvor ofte medicin skal gives. 
 
 
Tabel 2: Leveranceplan for ”Projekt Medicinering” 

 Antal forbedringer  
Leverancetidspunkt For læger For sygeplejersker I alt 
1. kvartal 2018 9 5 14 
2. kvartal 2018 1 11 12 
Afventer endelig analyse, god-
kendelse og evt. indgåelse af le-
veranceaftale med Epic 

9 15 24 

4. kvartal 2018 som del af op-
gradering til Epic version 2018 

5  5 

I alt 24 31 55 
 


