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Inddragelse af klinikere i udviklingen af Sundhedsplatformen 

På forretningsudvalgets møde den 13. september 2016 blev der spurgt ind til inddra-

gelse af klinikere i udviklingen af Sundhedsplatformen, hvilket der er redegjort for i 

indeværende notat.  

 

Klinikere fra både Region Hovedstaden og Region Sjælland er i stort omfang blevet 

inddraget i udviklingen af Sundhedsplatformen.  

 

Over 500 læger, sygeplejersker og andre faglige eksperter har rådgivet og testet sy-

stemet, så Sundhedsplatformen er tilpasset danske forhold og de mennesker, som skal 

bruge det i hverdagen. Alt indhold og alle arbejdsgange er vurderet og godkendt af 

klinikere. Dermed har faglige eksperter – udpeget af de Sundhedsfaglige Råd – god-

kendt den kliniske og administrative opsætning: Alle specialer og berørte faggrupper 

har været involveret. Desuden har ca. 300 fagfolk over de seneste tre år, deriblandt it-

specialister og projektledere, udviklet Sundhedsplatformen, så systemet er skrædder-

synet til de danske hospitaler. 

Faglige eksperter har fx fundet frem til, hvilke informationer, der skal være synlige i 

toppen af patientjournalen, så klinikere nemt og hurtigt kan få en række centrale in-

formationer om patienten. Informationerne er bl.a. navn, alder, evt. allergi, hvor pati-

enten fysisk er placeret, hvilken diagnose patienten senest er indlagt med, og hvilken 

læge/sygeplejerske der senest har tilset patienten.  

 

Klinikere har deltaget i standardisering /forbedring af arbejdsgange mm.  

Sundhedsplatformen har været under forberedelse siden 2014, ved at arbejdsgange, 

behandlingsforløb og retningslinjer er vurderet, forenklet og standardiseret. Eksperter-

ne har deltaget i ensretning af behandling med: 

 Fælles arbejdsgange i Sundhedsplatformen 

 Fælles klinisk indhold; fx ordinationssæt, flow sheets, behandlingsskemaer  

 Ensretning og forenkling af kliniske retningslinjer – ens for begge regioner 

Klinikere deltager i sprogtilpasning 

Sundhedsplatformen baserer sig på et amerikansk system, og sproget tilpasses også de 

danske forhold – i et tæt samarbejde med klinikerne. Sundhedsplatformen indeholder 

titusindvis af sider og millioner af ord. Hundredtusindvis af ord, fagtermer og udtryk 

er blevet oversat, og hundredvis af nye termer er blevet udviklet i samarbejde med kli-

nikske eksperter.  
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Inddragelse i valg og test af systemer 

Desuden har klinikerne været inddraget i valget af leverandør. I forbindelse med ud-

budsprocessen var der dialogrunder med tilbudsgivere, it-eksperter og klinikere. Der-

med var klinikerne med til at specificere kravene til systemet, vurdere de indkomne 

tilbud og teste systemerne. 500 klinikere evaluerede de sidste tre tilbudte systemer. 


