
Budgetlægningen 2019-2022  
 

Budget/finansieringsforslag: - 7.8.c Specialegennemgange og optimering i 

Sundhedsplatformen 
Fremsat af: Marianne Frederik, Enhedslisten / Administrationen  

Formål og indhold  

-At vi gennemgår nødvendige forbedringer i forhold til sundhedsplatformen 

 

Administrationens vurdering 

Sundhedsplatformen er implementeret med specialespecifikt indhold. Efter implementering er 

i 2018 gennemført specialeoptimeringsaktivitet i for nuværende 2 kirurgiske specialer og 

obstetrik på baggrund af, at især de kirurgiske specialer og obstetrik har rapporteret om 

reduceret aktivitet. Erfaringerne viser, at der er behov for lokale tilpasninger af de værktøjer, 

der understøtter de specialespecifikke arbejdsgange i Sundhedsplatformen og fokus på 

implementering af disse. Ligesom der er behov for fokus på de tværgående arbejdsgange, når 

patienterne flyttes mellem akut, ambulant og indlagt. 

 

Derfor er der lige nu ikke en samlet pakke af løsninger, men en pakke af tilbud i forbindelse 

med en specialegennemgang. På baggrund af SP-supportens tilstedeværelse og analyse i 

specialets afdelinger vil indsatsen bl.a. være kortlægning af det specialespecifikke indhold, 

optimering af det ambulante workflow, end-to-end gennemgang af udvalgte patientforløb, 

samt review af afdelingens brug og udbytte af det specialespecifikke indhold i SP, mhp. at 

rette/optimere/udbygge dette. 

 

Der vil i 2019 stadig være behov for specialegennemgang i Sundhedsplatformen i samarbejde 

med de sundhedsfaglige råd og ledende faglige eksperter. 

 

En særlig indsats vil være afholdelse af Orderset/smartset/expresslane workshops på 

afdelingsniveau, samt justering af indhold i præferencelister og ændring af disse til 

systemvedligeholdte lister samt oprydning i diverse brugertilpasning. Dette vil ligeledes 

kunne løfte sygeplejeområdet omkring udvidet brug af Ordersets. 

 

Det estimeres, at det er nødvendigt at udvide midlertidigt med 4 årsværk i 

Sundhedsplatformen, i Medicin (bestillinger og ordinationer) for at understøtte denne indsats 

i forhold til den nuværende dimensionering af området. 

 

På supportsiden vil udgangspunktet være at anvende den allerede etablerede struktur med 

kliniske it-konsulenter tilknyttet afdelinger som fundament for indsatsen. Der er for 

nuværende ca. 40 kliniske it-konsulenter fordelt på hospitalerne. Ved at styrke denne gruppe 

med 6-8 kliniske it-konsulenter vil det være muligt dels at fokusere på 

specialegennemgangen, dels fastholde anvendelsessupporten på alle de andre områder, hvor 

afdelinger lokalt oplever udfordringer. En væsentlig forudsætning for, at 

specialegennemgangen skaber værdi på afdelingsniveau er muligheden for at skabe 

struktureret overblik over byg, anvendelsesdata mv. Her har det vist sig, at Studenterholdet 

har kompetencer, der passer rigtig godt sammen med målrettede indsatser initieret af 

driftsorganisationen – i dette tilfælde de kliniske it-konsulenter. Ved at tilknytte et hold på 15-

20 studerende fra Studenterholdet svarende til ca. 5 fuldtidsnormer kan der sikres et 

konstruktivt og værdifuldt samarbejde. 

 

Indstillingen vedrører kun afdelinger/klinikker i Region Hovedstaden. Region Sjælland har 

ikke en dedikeret organisation til anvendelsessupport og -optimering. Det er dog muligt at 



føje Region Sjælland til forslaget. Det vil kræve dels koordinations-/planlægningsressourcer i 

Region Sjælland (fx i form af fast tilknyttede medarbejdere fra Kvalitetsafdelingen), dels en 

pendant til kliniske it-konsulenter (KIK). Det kunne være certificerede undervisere. Denne 

del skal analyseres nærmere. 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Investeringen understøtter politisk mål om høj faglig kvalitet og effektive arbejdsgange i 

Sundhedsplatformen både for læger og sygeplejersker. Gevinstpotentialet er en højere 

aktivitet og højere brugertilfredshed. 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 

 2019 2020 2021 

Løn til evt. nye årsværk 

Byggere 

Kliniske it-konsulenter 

 

2,4 

4,8 

  

Øvrig drift     

Etableringsudgifter 

Studenterhold 
 

2,5 

  

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Byggere 

Kliniske it-konsulenter 

 

4 

8 

  

Samlet udgift 9,7   

 

Med en ekstra bevilling i 2018 til ansættelse af de estimerede årsværk i ¼ år, svarende til ca. 

1,8 mio. kr., vil der kunne ske en oplæring og forberedelse frem mod 2019 for at sikre fuld 

effekt af indsatserne.  

 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):  

                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  

                    

 


