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Svar vedr. henvendelse om Sundhedsplatformen
Kære Joachim Hoffmann
Tak for dit brev fra maj 2018 om de problemer I oplever med Sundhedsplatformen i
intensivt regi. Vi er meget bevidste om, at der har været - og fortsat er - områder som
skal forbedres i Sundhedsplatformen. Det er positivt, at I fortæller om jeres oplevelser
med Sundhedsplatformen, også selvom det er frustrerende at høre, at Sundhedsplatformen giver udfordringer i jeres daglige arbejde. Særligt er det alvorligt, at I er bekymrede over ikke at kunne levere en god og patientsikker diagnostik og behandling.
SP Drifts- og Udviklingsorganisationen oplyser, at der løbende har været et godt samarbejde med specialets faglige eksperter, herunder også i det SP-Advisory Board, som
er nedsat på tværs af regionerne. Derudover er specialet netop inviteret til specialegennemgang, og der er nu nedsat en mindre gruppe, som i fællesskab skal få klarlagt,
hvad der skal til for at optimere SP-intensiv.
Vi vil gerne kvittere for samarbejdet, for det er netop i et fællesskab mellem specialet
og Sundhedsplatformens Drifts- og udviklingsorganisation, at forbedringerne skal
komme. Vi håber, at specialegennemgangen vil løse nogle af de problemer, som I står
med.
En af de udfordringer I nævner er medicinmodulet i Sundhedsplatformen. Der har været et intensivt arbejde med medicineringsudfordringerne i Sundhedsplatformen, og en
række forbedringer er lanceret, og yderligere kommer med opgraderingen af Sundhedsplatformen i november 2018. Her kommer der bl.a. visning af medicin i Sundhedsplatformen samtidig med visningen i FMK. Det håber vi også forbedrer arbejdet
hos jer i Intensiv.
Sundhedsplatformen er et komplekst projekt som udfordrer en lang række arbejdsgange, det er vi meget opmærksomme på. Derfor er vi også meget glade for, at der er
en god dialog og vilje til at løse problemerne i et samarbejde med jer i specialet. Det er
vigtigt for os at fastholde den gode dialog, og derfor er vi også meget åbne overfor at
indgå i dialog i andre sammenhænge end de ovenfornævnte, hvis I vurderer der er behov herfor.
I rejser en række mere konkrete problemstillinger og spørgsmål i brevet. Disse er forsøgt besvaret i vedhæftede bilag. Vi håber, at der med disse svar er kastet lys over jeres spørgsmål, og at vi ved fælles indsats kan få Sundhedsplatformen til at fungere
endnu bedre i hverdagen til gavn for patienterne.

Vi vil endnu engang gerne takke for jeres henvendelse, som vi ser som et udtryk for
jeres engagement og ønske om at levere den bedst mulige behandling til gavn for patienterne. Det er vores håb, at I fortsat i samarbejde vil bidrage til, at løse de udfordringer, som vi har.
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