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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 
 
Det foreslås, at indstillingen i sagen ændres til følgende punkter: 
 

1. at forretningsudvalget tager Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes 
kritik meget alvorligt og handler herefter,  

 
2. at forretningsudvalget arbejder for at finde ressourcer til at sætte kræfterne 

ind, der hvor de kan løse systemets udfordringer og dermed gøre hverdagen 
lettere for personalet, og 

 
3. at forretningsudvalget pålægger administrationen at udarbejde et oplæg med 

klare deadlines til behandling på forretningsudvalgets møde 14. august og re-
gionsrådets møde den 21. august, om: 

 
a) at administrationen tager ansvaret for at sikre en god fremdrift mod opgra-
deringen til SP18 og ibrugtagningen af det nye LPR3, 
b) at regionens IT-ressourcer skal omdirigeres til at løse opgaver/problemer i 
Sundhedsplatformen med fuld kraft, og at administrationen redegør for, hvor-
dan de omlægger IT-kompetencer til at løse SP-problemerne,  
c) at de problemer, som klinikere oplever med Medicinmodulet løses, inden 
årets udgang, 
d) at der nedsættes en taskforce med deltagelse af førende kliniske forskere i 
Region Hovedstaden, der sammen med Center for Økonomi, Center for IT, 
Medico og Tele og udvalgte lægelige vicedirektører kan finde en løsning på, 
hvordan der kan trækkes validerede data ud fra Sundhedsplatformen til brug 
for forskning og udvikling, og sikre integration til de nationale kliniske data-
baser, 
e) at der ligeledes nedsættes en taskforce med deltagelse af klinikere, hvis op-
gave er at se på, hvordan der kan frigøres mere tid til patienterne i ambulatori-
erne,  
f) at der kigges på, om arbejdsgangene i forhold til SP kan tilrettelægges 
bedre, herunder rollefordelingen i systemet, og 
g) at der hyres specialister fra Cambridge og/eller Epic community og indhen-
tes specialistviden fra Statens IT-råd, hvor de har erfaringer med implemente-
ring af store IT-systemer.  


