Spørgsmål og svar vedr. Sundhedsplatformen ved Overlægerådsmødet på
AHH den 14.1.16
Vil muligheden for at diktere udgå (lukker man Mirsk)?
Nej. MIRSK vil være tilgængeligt, men det forventes at vi som læger selv skriver vores notater. Attester,
rapporter, beskrivelser af væsentligt omfang, vil der formentlig findes anden løsning på.
Er det vurderet, hvordan afkrydsningsjournaler fungerer i forhold til den store gruppe af akutte
patienter, som ikke lige falder ned i en veldefineret diagnostisk/terapeutisk kasse?
Ja. Blandt de adskillige tusinde hospitaler, der allerede har indført CITRIX – sundhedsplatformen, er
denne problemstilling behandlet og der er fundet løsningsmodeller til patientertypen. Claus Børch fra
Pædiatrisk afdeling, kunne bekræfte, at en lignede bekymring var til stede på Pæd.afdeling, forud for
introduktionen af deres elektroniske journal for god 10 år siden. I Pæd afd. viste det sig, at efter kort
tids tilvending, brugte lægerne ikke mere tid på skrivning end på diktering og notater var generelt af en
højere kvalitet når lægerne selv skrev end når notaterne var blevet dikteret.
Understøtter systemet ikke vores standard-plejeplaner?
Jo. Standard plejeplaner understøttes af SP.
Har klinisk funderede læger været involveret i processen ifm. SP´s indførelsen?
Ja. Mange kliniske eksperter fra såvel RegionH som Reg.Sjælland har været involveret og frikøbt til de
faglige problemstillinger i SP.
Hvor mange lægetimer der er lagt ind i processen (fraset instruksmaterialer/behandlingsplaner)
til dato ?
Blev ikke oplyst
Holder tidsplanen i øvrigt?
Ja. Ind til nu, er tidsplanen holdt, og der følges nøje op på at den fortsætter med at holde. CITRIX har
stor erfaring med lignende implementeringer fra introduktion i andre store hospitalsorganisationer i
udlandet.
Følgende punkter blev omtalt, og vil blive adresseret på et senere tidpunkt:
Lægerne arbejde med fx speciallægeerklæringer m.v. – vil det blive påvirket af SP og igf hvordan?
Her tænkes især på tilstedeværelse af sekretærbistanden.
OPUS – hvor lang tid tilbage vil der være opslagsmulighed?
Når Herlev og RH har fået SP og bruger den, hvordan få vi mulighed for at følge patienter der
samtidig har/får et forløb hos os på AHH? Problemet vedr. perioden til vi alle er på SP

