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Formål og indhold  

-At vi gennemgår nødvendige forbedringer i forhold til sundhedsplatformen 

 

Administrationens vurdering 

Haiku og Canto er applikationer til mobile enheder, som er en del af Sundhedsplatformen, 

målrettet læger. Haiku-Canto blev afprøvet af 18 læger i en minipilot i Region Hovedstaden 

ultimo 2016. Evaluering viste bl.a., at der var ulemper i SP 2015 versionen ift. manglende 

indtastningsmuligheder af strukturerede data, manglende mulighed for afstemning af medicin, 

og manglende mulighed for ordination og brugertilpasning til egne oversigter. Derudover 

blev påpeget uoverskuelige blodprøvesvar samt manglende mikrobiologisvar, patologi og 

EKG. Endelig udtrykker lægerne et ønske om, at billeddiagnostiske billeder kan fremkaldes i 

kontekst.  

 

Det forventes, at SP 2018 versionen har løst en del af ovenstående problemstillinger, men der 

er formentligt stadig behov for Epic udvikling i forhold til konkrete danske forhold samt 

konfiguration af applikationerne, hvis Haiku-Canto skal kunne erstatte brugen af PC indenfor 

visse arbejdsgange. 

 

Det estimeres, at det er nødvendigt udvide midlertidigt med 2 årsværk i Sundhedsplatformen, 

Klinisk dokumentation for at konfigurere og idriftsætte løsningen, da der ikke er 

dimensioneret til varetagelse af dette ved etablering af driftsorganisationen. Disse vil skulle 

gennemgå oplæring; først klinisk dokumentation for indlagte eller ambulante og derefter skal 

oplæring i konfiguration af mobile applikationer pågå (Mobile applikationer er ikke en 

selvstændig applikation i Epic). Dette tager min. ½ år. Med en ekstra bevilling i 2018 vil dette 

kunne forberedes frem mod 2019, hvor selve konfiguration og implementering skal foregå. 

 

Teknisk set blev det vurderet i piloten, at Haiku-Canto er fejlfrit og stabilt, udgør en minimal 

belastning af det trådløse netværk og stiller begrænsede krav til udvidelse af den eksisterende 

SP serverinfrastruktur. Øvrige it-driftsomkostninger i CIMT skal dog afdækkes. 

 

Udgiften til indkøb af mobile enheder er som udgangspunkt placeret hos hospitalerne, men er 

estimeret med i dette budgetinitiativ. Investeringen i mobile enheder anslås til 4,6 mio. kr. 

(svarende til 1.160 brugere baseret på, at piloten fandt, at 20 pct. af lægerne havde nytte af 

Haiku-Canto) med tilhørende licensudgifter for ca. 0,3 mio. kr. Herudover 1 mio. kr. til 

dækning af udvikling fra Epic og 1 mio. kr. til implementering.  

 

I SP Programmet blev det besluttet, at det var op til den enkelte region at bestemme i hvilket 

omfang Haiku-Canto skulle implementeres og benyttes, og denne indstilling vedrører således 

kun anvendelsen i Region Hovedstaden. 

 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  
Investeringen understøtter politisk mål om høj faglig kvalitet og effektive arbejdsgange i 

Sundhedsplatformen ved at det bliver lettere for læger at dokumentere struktureret uden at 

være bundet til en pc. Haiku og Canto vil give lægerne mulighed for at tage kliniske fotos 

som automatisk gemmes i patientens journal. 



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

 

 2019 2020 2021 

Løn til evt. nye årsværk 1,2   

Øvrig drift 1,3 0,3 0,3 

Etableringsudgifter*) 5,6   

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
2   

Samlet udgift 8,1 0,3 0,3 

 

*) Heraf er indkøb af mobile enheder estimeret til ca. 4,6 mio. kr., der skal afholdes af 

hospitalerne. 

 

Med en ekstra bevilling i 2018 til ansættelse af 2 årsværk i ¼ år, svarende til ca. 0,3 mio. kr., 

vil oplæring i konfiguration af mobile applikationer kunne forberedes frem mod 2019, hvor 

selve konfigureringen og implementeringen skal foregå.  

Indkøb af mobile enheder på ca. 4,6 mio. kr. kan evt. også fremrykkes til 2018.  

 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):  

                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  

                    

 

 


