
 
 

 

 Sekretariatet 
 
 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 

Opgang A 
Telefon 3866 6000 

Mail 
 

 

  
 
Dato: 26. juni 2018 
 

 

 

 

Til: Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 28. juni 2018 – 
pkt. 1 – Orientering om Rigsrevisionens beretning om Sundheds-
platformen 

Ændringsforslag til pkt. 1 – Orientering om Rigsrevisionens beretning om Sund-
hedsplatformen 
 
Stillet af Enhedslisten 
 
 
Beslutning vedr. Statsrevisorernes kritik af Sundhedsplatformens ibrugtagning 
Statsrevisorernes kritik af Sundhedsplatformen må få konsekvenser i form af mistillid 
til ledelsen samt krav om væsentlige forbedringer af styringen og en frist for mærk-
bare forbedringer af Sundhedsplatformen. 
Der skal ske en meget mere systematisk opfølgning af væsentlige problemer og en 
gennemførsel af tilfredsstillende løsninger. 
 
Selvom mange mennesker har knoklet for at få Sundhedsplatformen til at fungere, er 
det bare ikke godt nok. 
Vi har ofte følt os magtesløse i hele dette forløb og har nu udsagn fra Statsrevisorerne: 
ibrugtagningen har været for uprofessionel og kritisabel. 
Vi må derfor på det kraftigste kritisere ledelsen for ikke at have sørget for en tilfreds-
stillende ibrugtagning af Sundhedsplatformen. 
Vi tager det meget alvorligt, når Statsrevisorerne udtaler sig så kritisk og vil derfor 
kræve, at der findes kompetent styring fremover af Sundhedsplatformen. 
 
Vi kræver følgende: 
1) Sikring af at der findes de rette og tilstrækkelige kompetencer for at gennemføre 
styringen med væsentlige forbedringer af Sundhedsplatformen. 
2) Opfølgning på væsentlige punkter på hvert møde i FU og SP-Dialogforum til og 
med december måned 2018, hvor der evalueres og tages ny beslutning. 
3) Opfølgning på en tidsplan for gennemførelsen af væsentlige forbedringer, og om 
brugerne er tilfredse med forbedringerne. 
4) At der investeres i tilstrækkelig uddannelse af medarbejderne i systemet  
5) At vi viser tillid til sundhedspersonalet, at kommunikationen og dialogen med med-
arbejderne forbedres 
 
Blandt væsentlige punkter, kan nævnes: 
- Forbedring af medicinmodulet. 
- Reduktion i anvendelse af klik, og forbedret anvendelse, set fra brugernes side. 
- Alle registreringerne foregår korrekt og kommer til tiden. 
- At der sker væsentlige forbedringer mht. at få data ud af systemet til f.eks. kvalitets-
dokumentation i behandlingen og til forskningen. 



   Side 2 

 

- Analyse af arbejdsgange med henblik på at tilrettelægge arbejdsopgaverne mest hen-
sigtsmæssigt fordelt på personalegrupperne. 
 

Vi kræver derudover, at vi får klare svar på konsekvenserne af opgraderingen af LPR3 
og SP2018. Det hedder i en indstilling om Sundhedsplatformens økonomi: 
”Der er usikkerhed om de økonomiske og aktivitetsmæssige konsekvenser i forbin-
delse med opgraderingen til LPR3 og SP2018 i november måned. Der skal bl.a. afsæt-
tes tid til undervisning af medarbejdere og tilvænning til nye arbejdsgange”. 
 
Denne opgradering må ikke blive en gentagelse af tidligere mangler ved ibrugtagnin-
gen af Sundhedsplatformen. Derfor må vi have sikkerhed for, at der ikke sker de 
samme fejl og mangler som Statsrevisorerne opridser i deres rapport; f.eks. omkring 
brugertest og uddannelse.  
Vi vil give en frist frem til maj 2019. Hvis ikke Sundhedsplatformen kommer til at 
fungere betydeligt bedre, må vi finde andre it-løsninger i stedet. 
 


