Bilag 7
SP-rapportering Q&A.

Tema
Fagudtryk
Forklaring
Udviklingsaktiviteter
Et projekt, hvor SP-nøglepersoner klædes på til at hjælpe
Anvendelsesoptimering
deres kollager i lokale afdelinger
Byggeprocessen

Kliniske byggere

PID

De kliniske byggere er primært læger og sygeplejersker,
der er uddannet i at opsætte udvalgte typer
klinisk/administrativt indhold i Sundhedsplatformen.
Byggernes viden om det medicinsk-faglige område og de
lokale forhold gør, at de hurtigt kan tilpasse SP til specialet
og til de konkrete, lokale behov
Står for projektinitieringsdokument og beskriver projektets
leverancer, tidsplan samt omkostninger og gevinster.

En oversigt over fremtidige udviklingsaktiviteter inden for
et givent system eller område.
På baggrund af forventet reduceret aktivitet i de kirurgiske
specialer i 2018 i Region Hovedstaden, især pga. nedsat
Specialeoptimering
effektivitet i de kirurgiske ambulatorier, iværksættes en
målrettet indsats i fht. at afdække muligheder for
optimeringer blandt andet i arbejdsgange.
Hvert hospital har indmeldt SP-nøglepersoner, der skal
fungere som lokale eksperter med ekstra viden om
funktionaliteterne og særlig forståelse for arbejdsgangene.
SP-nøglepersoner
Der er desuden udpeget én SP-tovholder pr.
afdeling/klinik, der skal være bindeled mellem
afdelingsledelsen samt SP-Programmet/CIMT.
Sundhedsplatformens bestyrelse godkendte 13. november
2017 første udkast til indholdet af Sundhedsplatformens
udviklingsaktiviteter i 2018. Indholdet blev udvalgt ud fra
KAI styregruppens prioritering. Dette aktiviteter opdeles i
henholdsvis:
SP projekter og temaer Projekter, hvor udviklingsaktiviteterne indgår i CIMT's
projektportefølje og organiseres som projekt
Temaer, hvor ansvar for levering af aktiviteter organiseret
som temaer er placeret hos linjeledelsen i SP drifts- og
udviklingsorganisationen med fagligt ophæng til den
relevante kliniske og administrative governance.
Lægens bekræftelse af, at angivne ordinationer i det Fælles
Ajourføring af FMK
Medicinkort afspejler den aktuelle og planlagte
medicinering på ajourføringstidspunktet.
Roadmap

Fagtermer

Processen hvori indholdet i Sundhedsplatformen bygges
afcertificerede

Best./Ord. Sets

Epikriser
Go-live
Indikator

Klinisk ledelsesdata

En funktionalitet, som giver mulighed for at samle alle
relevante bestillinger på behandlinger og undersøgelser
samt tilhørende ordinationer for en bestemt patientgruppe.
Disse kan tilpasses den enkelte afdeling og anvendelsen af
best.ord.sæt understøtter således en ensartet behandling,
hvilket også forbedrer patientsikkerheden.
En epikrise er et kort sammendrag af en patients
sygehistorie, indlæggelsesforløb og plan for
efterbehandling, som sendes til den alment praktiserende
læge ved udskrivelse.
Tidspunkt for aktivering og ibrugtagning af et system.
En måling på et specifikt område, ex. total forbrug af
antibiotika eller antal fødsler, som giver både brugerne i
Sundhedsplatformen samt ledelsen mulighed for følge
udviklingen.
Klinisk data henvendt til ledelseslaget på udvalgte
indikatorer, ex. FMK ajourføring, andel rettidigt afsendte
epikriser m.fl.
I Danmark er der en række regionale og landsdækkende
kliniske kvalitetsdatabaser, som har til formål at måle
kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling og bidrage til
at forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater.

Kvalitetdatabaser

De kliniske kvalitetsdatabaser tager udgangspunkt i det
enkelte patientforløb og indsamler relevante informationer
om behandlingen af nærmere afgrænsede patientgrupper
med specifikke sygdomme (fx hjertesvigt, diabetes og
demens) og/eller patientgrupper, der har modtaget
specifikke behandlinger.
MedCom-meddelelser sikrer, at sundhedsfaglig
MedCom-meddelselser kommunikation om borgerne kan ske elektronisk og
sikkert på tværs af sektorer
Et vurderingsskema er et skema til beslutningsstøtte,
dokumentation, observation og vurdering af patientens
Minitilstand og pleje/behandling. Vurderingsskemaer er et
vurderingsskemaer
værktøj, hvor flere faggrupper kan dokumentere store
mængder struktureret data over tid.
Sundhedsplatformen er modulbaseret. Systemet består af
Modul (i SP)
en række moduler - ex. mediceringsmodul, Kemomodul
osv.
Et SmartSet er en dokumentationsskabelon som består af
en gruppe elementer (f.eks. bestillinger,ordinationer,
SmartSets
notater eller henvendelsesårsager) der ofte bruges ved
dokumentation af en bestemt type besøg.
Svartider (i forbindelse En svartid er den tid en given handling tager i et it-system med FMK)
ex. at logge ind, åbne et vindue eller foretage en søgning.

Sygehusaktiviteten

Alle kontakter og behandlinger af borgere bliver registreret
som aktiviteter og indrapporteret til LPR
(landspatientregisteret). Denne registrering anvendes til
afregning på baggrund af gældende DRG (DiagnoseRelaterede Grupper)-takster. Aktivitetsniveauet har

betydning i forhold til at få del i den statslige
aktivitetspulje.

CIMT
CIMT Servicedesk
SP Helpdesk

Den generelle servicedesk i CIMT, hvor brugere kan
henvende sig med fejlmeldinger, anmodninger eller
spørgsmål.
En dedikeret helpdesk, der håndterer henvendelser vedr.
anvendelseshjælp i Sundhedsplatformen

