
Bilag 3 
 
3. Status på forbedring af Sundhedsplatformen 
SP Drifts- og Udviklingsorganisation arbejder systematisk på at forbedre SP, så det bliver nemmere for 
patienter og klinikere. Udvalgte tiltag hertil gennemgås nedenfor.  
 
3.1. Udmøntning af SP’s roadmap for større udviklingsprojekter 
I Region Hovedstadens budgetaftale for 2018 blev der afsat en pulje på 35 mio. kr. til en række udvalgte 
udviklingsprojekter, som skal optimere og tilpasse SP i 2018. Projekterne indgår i det roadmap for SP, som 
faglige eksperter og ledende klinikere fra Region Hovedstaden og Region Sjælland har prioriteret i regi af 
udvalgsstrukturen omkring Klinisk- og Administrativt Indhold (KAI). 
 
Udvælgelse af indsatserne i roadmappet er sket ud fra en vurdering af, hvad der skaber værdi i klinikken, og 
regionernes forpligtigelser fra budgetaftaler med staten og kontrakten med Epic. 
 
Den endelige portefølje for 2018 er endnu ikke fastlagt, men følgende større initiativer er startet op:  
 en omfattende opgradering til Epic version 2018. Det endelige scope for EPIC 2018-opgraderingen 

afklares i løbet af februar til april 2018, hvor der på baggrund af funktionsbeskrivelser i den nye 
EPIC version udarbejdes et prioriteringsoplæg til afstemning blandt de faglige eksperter. 
Byggeprocessen forventes dog startet allerede primo marts, hvor blandt andet de funktioner, som 
regionen er forpligtet til at lave (ex. i LPR3) bygges. Milepælsplan og detaljerede leveranceplaner 
for opgraderingen er under udarbejdelse, men kan først færdiggøres, når EPIC har frigivet 2018 
versionen.  

 en opgradering til en ny version af Landspatientregisteret (LPR3) som regionerne er forpligtede til at 
indberette til med start i efteråret 2018. Opgradering til LPR3 medfører, at SP skal tilpasses for at 
kunne understøtte denne indberetning. Konkret vil SP understøtte LPR3 bedre, end den understøtter 
den nuværende version af LPR, hvilket skyldes, at LPR3 passer bedre med grundelementerne i SP, 
som klinikerne mødes med i brugergrænsefladen. Dermed forventes understøttelsen at være i bedre 
overensstemmelse med klinikernes arbejdsgange. 

 Anvendelsesoptimering fortsætter på bølge 3, 4 og 5 hospitaler i første kvartal 2018 
 En plan for specialeoptimering er ved at blive fastlagt. Fokus er på den ambulante aktivitet i de 

kirurgiske speciale, hvor der er den største aktivitetsmæssige udfordring. Indsatsen vil primært ligge 
før sommerferien 2018.En plan for udvikling af Min Sundhedsplatform er under udarbejdelse og 
forventes klar i februar. 

 Allerede her i januar er opstartet en forbedring af Medicineringsmodul og koblingen til FMK. For 
detaljer se under bilag om medicinering (bilag 3.1). 

 Opfølgning på udestående leverancer. 
 
Udover de større udviklingsprojekter bliver der som led i arbejdet med at få etableret den nye SP drifts- og 
udviklingsorganisation iværksat et arbejde med at forbedre udvalgte temaer i SP. De konkrete initiativer 
afventer en yderligere kvalificering af de foreslåede projekter og temaer.  
 
Prioritering af udviklingstiltag sker løbende i 2018 i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region 
Sjælland, herunder i Styregruppen for Klinisk og Administrativt Indhold (KAI), og forelægges løbende for 
regionens forretningsudvalg. 
 
 
 


