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Sundhedsplatformen: Beslutningen om go-live på Rigshospitalet 

Sundhedsplatformen (SP) indføres på Rigshospitalet den 5. november 2016, og im-

plementeringen følger dermed den oprindelige tidsplan. Det blev besluttet af Program-

styregruppen den 1. september 2016 på baggrund af de hidtidige erfaringer på Herlev 

og Gentofte Hospital (HGH) og en omfattende vurdering af risici og parathed på 

Rigshospitalet (RH).  

 

Konfirmeringen af go-live er sket på baggrund af et beslutningsoplæg af teknisk ka-

rakter med en detaljeret gennemgang af status og risici for de mange opgaver, der skal 

løses. Nærværende notat har til formål at belyse beslutningsgrundlaget, så der gives et 

overordnet billede af de vigtigste faktorer, der spiller ind.  

 

Da HGH tog SP i brug som det første hospital, var der som forventet startvanskelighe-

der og behov for tilpasninger. Langt de fleste fejl er nu løst, systemet kører stabilt, og 

der er en klar plan for, at de største problemer løses, før RH indfører systemet. De re-

sterende problemer på HGH har således ikke betydning for, om RH kan tage SP i 

brug. Det vejer tungt i beslutningen om at fastholde Rigshospitalets go-live-dato. 

 

Erfaringen fra HGH er brugt til at forbedre uddannelsesprogrammet og parathedsar-

bejdet, så de ansatte på RH er klar til go-live. Desuden vurderes det, at en udsættelse 

af go-live ikke vil mindske de udfordringer, der uundgåeligt følger med implemente-

ringen – tværtimod vil en udskydelse medføre nye udfordringer i form af ændring af 

produktionsplaner, uddannelsen af slutbrugere og ferieplanlægningen for RH og de 

øvrige hospitaler. Aktiviteterne er indbyrdes afhængige: Hvis go-live udskydes, for-

sinkes en række opgaver. 

 

Beslutningen om at fastholde go-live bygger bl.a. på flg. vurdering fra programmet: 

 Til den kommende implementering er der foretaget en justering af leverancerne og 

en optimering af ressourcefordelingen, så tidsplanen kan nås.  

 Der er god fremdrift på alle go-live kritiske leverancer – herunder problemerne 

med FMK, Labka, MedCom og kodning (korrekt registrering af patientforløbene).  

 Rigshospitalets ledelse er godt forberedt, og parathedsarbejdet sker struktureret og 

engageret. RH’s parathed er vurderet i både juni, august og september, og den se-

neste parathedsvurdering viser et tilfredsstillende fremdrift.  

 Driften på HGH er stabil på trods af de sidste tekniske udfordringer og en del an-

vendelsesudfordringer.  
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 De igangsatte indsatser på HGH skrider så godt frem, at go-live på RH kan forløbe 

planmæssigt.  

Go-live paratheden er i juni og august vurderet ud fra en status og risikovurdering for 

681 leverancer/opgaver. I august var langt de fleste opgaver løst. 9 procent var forsin-

kede, mens kun 1 procent var ’røde’ (problematiske) – det er et acceptabelt niveau, og 

der er en plan for, hvordan problemerne skal løses. Overordnet vurderer programledel-

sen og Epic, at arbejdet er nået så langt, som det skal være ifølge planen, så go-live 5. 

november er realistisk og forsvarligt.  

Efter go-live-beslutningen er der foretaget yderligere en parathedsvurdering. Den viser 

også tilfredsstillende fremdrift i opgaveløsningen. Overordnet vurderer programledel-

sen og leverandøren Epic, at arbejdet er nået så langt, som det skal være ifølge planen, 

så go-live 5. november er realistisk og forsvarligt. 

 

Rigshospitalet bliver bedre forberedt 

RH arbejder tæt sammen med HGH og programmet, så man kan drage nytte af de hid-

tidige erfaringer, så RH får den bedst mulige start. Det handler ikke kun om det tekni-

ske, men også om, at personalet rustes til nye arbejdsgange. Uddannelsen er blevet 

forbedret, så der bl.a. bliver bedre mulighed for at træne patientforløb, hurtigere hjælp 

til personlig opsætning og mere erfarne undervisere. Desuden bliver klinikere bedre 

forberedt på de nye arbejdsgange og roller. Alt sammen skal det bidrage til, at go-live 

går planmæssigt. 

Fokus på centrale problemer skal give Riget en god start 

I forbindelse med beslutningen om go-live fremhæver programmet, at der er særligt 

fokus på at løse integrationsproblemer og sikre korrekt brug af FMK (Fælles Medicin 

Kort), blodprøvesystemet Labka og MedCom til overlevering af info til primærsekto-

ren. De tekniske fejl er nu rettet, men der ligger en stor opgave i at sikre, at personalet 

bruger systemet korrekt; det gælder bl.a. i forhold til kodning/korrekt registrering af 

patientforløb.  

På de nævnte områder er der i august og september 2016 sket markante forbedringer, 

og de fortsatte tekniske forbedringer og indsatsen omkring korrekt anvendelse af sy-

stemet skal bidrage til, at RH ikke oplever de samme begyndervanskeligheder som 

HGH.  

 

Konsekvenser ved udskydelse af go-live 

Hvis enkelte go-live kritiske leverancer forsinkes, kan go-live på RH udskydes fx et 

par uger, så et konkret problem kan løses. Go-live kan udskydes ud fra hensynet til pa-

tientsikkerheden. Go-live på RH kan udskydes med op til tre uger, uden at det får 

voldsomme konsekvenser for slutbrugeruddannelsen på RH eller go-live for de efter-

følgende implementeringer. Dog er det væsentligt, at medarbejderne har undervisnin-

gen i frisk erindring, når de skal bruge det lærte i praksis. Hvis go-live udsættes, får 

medarbejderne sværere ved at huske, hvad de har lært. En udskydelse af go-live vil 

formentlig også medføre øgede udgifter. 

Derudover skal det understreges, at en udskydelse på fx to-tre uger ikke vil gøre en 

væsentlig forskel på løsningen af de aktuelle, kendte optimeringsønsker. Derimod vil 
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en større forsinkelse have vidtrækkende konsekvenser for implementeringen i både 

Region Hovedstaden og Region Sjælland. En væsentlig udskydelse vil bl.a. få betyd-

ning for uddannelsesplanerne, produktionsplanlægningen på RH, leverandør - og kon-

traktforhold samt vagt- og ferieplaner for tusinder af ansatte. En længere udskydelse 

vil også påvirke gevinstrealiseringen og go-live på de andre hospitaler.  

 

Implementeringen på RH har været forberedt i mere end et år. Indførelsen af SP er en 

så omfattende opgave, at der vil opstå udfordringer – også selvom go-live udskydes 

enkelte dage eller uger. Tekniske problemer kan ikke undgås – fx på områder som 

brugeroprettelser, printerindstillinger og andre lokale forhold, som er særlige for RH. 

Der er således lavet helt nye integrationer til systemer, som er særlige for RH, og 

selvom disse testes grundigt, kan der opstå fejl og anvendelsesproblemer. Ligesom på 

HGH vil nogle medarbejdere formentligt også kritisere nogle af funktionerne – fx re-

duceret diktering, øgede klik og nye arbejdsgange for håndtering af prøvesvar, kod-

ning mm. Der vil formentlig også opstå ventetid for patienter, fordi personalet skal læ-

re nye arbejdsgange.  

 

Ledelsen vil nøje følge fremdriften i projekterne og forberedelsesarbejdet på RH. En 

ændring af go-live-tidspunkt vil blive vurderet helt frem til den 5. november om natten 

– ligesom det var tilfældet på HGH. Go-live vil kunne rykkes, hvis der opstår uforud-

sete, alvorlige udfordringer, hvor en udsættelse vil være den rette løsning af hensyn til 

patientsikkerheden, der har højeste prioritet.  

 

For at sikre den bedst mulige start har RH valgt at køre med lavere aktivitet på det 

elektive område, end oprindeligt planlagt. De første to uger efter go-live reduceres ak-

tiviteten til 50 %, og de efterfølgende to uger bliver den på 75 %.  


