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Formål og indhold  

Det er på et møde i Dialogforum for Sundhedsplatformen blevet nævnt, at det er et meget 

stort problem for klinikerne, at man ikke kan udtrække rapporter fra SP, der giver et overblik 

over afdelingens aktiviteter. 

 

Der er p.t. en del rapportudviklere ansat til at hjælpe de enkelte afdelinger med at få 

programmeret og valideret de ønskede rapporter. Vi ønsker at det undersøges, i hvor høj grad 

denne proces kan understøttes på en meningsfuld måde ved fx at ansætte flere 

rapportudviklere. Gerne flere scenarier, der beskriver hvad der kan opnås ved forskellige 

niveauer af økonomisk tilskud. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en flere forskellige tiltag, som kan 

supplere og understøtte hinanden i bestræbelserne på at få klargjort flere rapporter, som kan 

understøtte klinikerne i patientbehandlingen.  

 

Et tiltag er flere ressourcer til rapportudviklere både på hospitalerne og centralt, som betyder, 

at der kan bygges flere rapporter på det datagrundlag(moduler), der allerede er udviklet. 

Antallet af rapporter som en erfaren lokal rapportudvikler kan lave, afhænger meget af 

kompleksiteten, men i gennemsnit er to til tre publicerede rapporter om måneden realistisk. 

 

Dette tiltag kan suppleres med ressourcer centralt til datamodellering, der vil betyde, at der 

bliver flere forskellige typer kliniske data til rådighed for rapportudviklerne på hospitalerne, 

som de kan bygge rapporter på.  

 

I forhold til overvejelserne omkring om det tidsmæssige aspekt i forhold til 

rapportudviklingen overvejes, om EPIC eller andre konsulenter kan bidrage med løsninger i 

en opstarts- og overgangsperiode.  

 

Det foreslås, at der afsættes 5-10 mio. kr. til at forøge antallet af rapporter til klinikerne.   

 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Forslaget er med til at sikre en høj faglig kvalitet, fordi afdelingerne hurtigere og med større 

sikkerhed kan få overblik over deres patientbehandlinger. 

 

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

 

Scenarie 1 2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift 5-10 5-10   
 



Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
 


