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Tak for jeres tilbagemelding på vores bekymringsskrivelse. Vi er meget glade for at i vil indgå I dialog om 
de store problemer, der er med SP i intensivt regi. Vi har nogle kommentarer og spørgsmål i relation til 
jeres svar på vores henvendelse: 
 
 
Angående bruger(u)venlighed: 
Overordnet er SP, også i intensivt regi, brugeruvenligt og non-intuitivt. Dette fremgår meget klart af 
brugerundersøgelsen udført af CIMT i Region Hovedstaden, hvor svarene fra læger, sygeplejersker og 
SOSU-assistenter ansat på intensive afdelinger taler sit tydelige sprog: 87% mener at SP ikke er nemt og 
intuitivt. 71% mener at SP ikke opfylder behovet for funktionalitet og at SP ikke understøtter arbejdet 
effektivt. Kun 7% mener, at SP understøtter god behandling og kun 14% synes, at SP giver et godt overblik 
over patienternes forløb. 
 
I de generelle rekommandationer for intensiv terapi udarbejdet af Dansk Selskab for Intensiv Terapi og 
Dansk Anæstesiologisk selskab fremgår det at ”klinikkens IT-systemer skal understøtte det kliniske 
arbejde”. Som dokumenteret ovenfor er dette ikke tilfældet.  
 
Hvordan vil man løse de strukturelle problemer i opbygningen af SP, så det bliver brugervenligt? 
Optimeringsfaser og videreuddannelse af personalet vil ikke afhjælpe de grundlæggende problemer i 
opbygningen af SP. Vil man gennemføre en ny brugerundersøgelse, og i givet fald hvornår? Hvis en fornyet 
brugerundersøgelse skulle udkomme med lige så graverende resultater, som den første, hvilke 
konsekvenser vil det så få? 
 
Angående medicinmodulet: 
Vi er i besiddelse af et notat fra CIMT af 16.januar 2018 med status og plan for medicinmodulet. Heri 
erkendes det, at medicineringsfunktionaliteten ikke har fungeret optimalt siden indførelsen af SP på 
Herlev og Gentofte Hospital. Notatet indeholder også en oversigt over nogle af de planlagte ændringer i 
2018. Det ser ikke ud til, at der er planlagt en gennemgribende ændring af strukturen i medicinmodulet, 
hvilket efter vores mening er en forudsætning for, at klinikerne skal kunne danne sig et godt overblik over 
den enkelte patients medicinering. Med de planlagte ændringer mener vi således, at man ikke vil imødegå 
vores bekymring vedrørende medicinmodulet. ”Medicinmodulet har grundlæggende strukturelle 
problemer med bl.a. manglende overblik og fejl ved medicininfusioner, ligesom det ofte ikke er muligt at 
ordinere medicin, der ligger udenfor en prædefineret standard. Risikoen for over eller dobbeltmedicinering 
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med potente lægemidler udgør formentlig den største enkeltstående trussel mod patientsikkerheden”. 
Integration af pumper til medicininfusion hører under medicinmodulet og fungerede i CIS, der før blev 
anvendt på de fleste intensive afdelinger i Region Hovedstaden. Det er selvsagt af største betydning at 
integrationen af medicininfusionspumper genoprettes. 
 
Angående væskeskemaet: 
I jeres bilag nævnes væskeskemaet ikke. Også her har brugere af  både CIS (Region Hovedstaden) og 
Metavion (Region Sjælland), oplevet en væsentlig forringelse. Planlægningen af væskebalance og tilførsel 
af elektrolytter (salte) samt indgift af kalorier, protein og fedt er en væsentlig del af behandlingen af den 
kritisk syge patient. Vi har ikke mulighed for at lave en detaljeret væskeplan som tidligere. Der er indgivet 
ønsker til CIMT om ændring af væskeskemaet, er der en plan og tidshorisont for det? 
 
Angående data: 
I DASAIMs rekommandationer står endvidere om IT-systemer at ”de bør udformes, så de kan levere 
relevante administrative data til klinikken/hospitalet, og de bør kunne levere relevant materiale til Dansk 
Intensiv Database (DID)”. ”Den enkelte intensivafdelings aktiviteter bør monitoreres kontinuerligt og der 
skal løbende registreres art og omfang af ydelser samt behandlingsresultater. Som en del af den kliniske 
kvalitetsovervågning og –udvikling, skal der ske en løbende rapportering af udvalgte data til DID”. 
 
Siden indførelsen af SP har vi således ikke kunnet efterleve vores egne rekommandationer. I vores 
tidligere system CIS havde vi ikke problemer med dataudtræk. Vi kunne ved behov trække relevante data 
mhp. datadrevet ledelse, kvalitetssikring og forskning og ikke blot årlige rapporter, som der lægges op til 
fra SP Driftsorganisationen. Tidligere foregik indrapportering til DID og organdonationsregisteret 
automatisk via de koder, der blev genereret i CIS. Det er os derfor uklart, hvorfor Driftsorganisationen 
vurderer, ”at problemstillingerne dels drejer sig om generel registreringsproblematik (DID), dels om at der 
heller ikke tidligere har været automatisk indberetning (Organdonationsregisteret)”.  
 
Angående kliniske scoringssystemer: 
SAPS 3 og SOFA score kan nu udføres, men scoringssystemerne er brugeruvenlige og kræver mange 
indtastninger, som burde kunne overføres automatisk.  Vi har indsendt forbedringsforslag, men vi får at 
vide, at det ikke kan blive bedre grundet grundstrukturen i SP. Funktionaliteten var bedre i CIS. 
 
Angående lægejournalen: 
Problemerne med journalen er mangfoldige. Her blot et par enkelte eksempler: Læger, der selv har 
skrevet et notat, kan fremstå som havende et forkert speciale, og notater fra læger fra visse specialer kan 
ikke fremsøges i journalen, f.eks. ophtalmologer (øjenlæger). Konferencebeslutninger, der bliver skrevet 
af en lægesekretær, skal selvfølgelig ikke signeres af en enkelt læge, da det netop er en 
konferencebeslutning. Notater skrevet af lægesekretærer, kan ikke fremsøges i journalen. Dette er 
specielt en problemstilling for notater skrevet i akutmodtagelserne, fordi arbejdsgangen er at læger (ofte 
mange), der deltager i den akutte behandling løbende dikterer til en sekretær, fordi man ikke både kan 
lave akut behandling og skrive på computer samtidig. Alle journalnotater på akutte patienter i 
traumemodtagelsen, kan således ikke fremsøges i lægejournalen, hvilket vi mener er særdeles 
uhensigtsmæssigt for den videre behandling af patienten. 
 
Generelt/økonomi: 
Ifølge rigsrevisionens redegørelse har man siden 2016 løbende tilført 83 mio. kr. til tilpasning af 
Sundhedsplatformen. 
Har man overvejet hvor mange økonomiske ressourcer man fortsat vil bruge på at lave 
arbejdsgangsanalyser, optimeringer, ”byg” etc.? Har man i de økonomiske udgifter medregnet den store 
andel af personalegrupper, der nu beskæftiger sig fuld tid med SP fremfor med det kliniske arbejde, 
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herunder hvor stor en omkostning, det er, når f.eks. intensiv specialuddannede sygeplejersker ansættes i 
CIMT fremfor i klinisk arbejde? Det kan oplyses at en specialuddannelse i intensiv for en sygeplejerske 
koster ca. 500.000 kr. og at der er mangel på intensiv specialuddannede sygeplejersker på de intensive 
afdelinger.  Dertil kommer også de store økonomiske tab i forbindelse med produktivitetsnedgangen. 
Har man gjort sig nogle overvejelser om, hvad det koster at drifte SP, når disse skjulte merudgifter tages 
med i beregningen?  
Har man overvejet om det ville være hensigtsmæssigt at indføre et IT-system, der supporterer den kliniske 
funktion og fungerende arbejdsgange, fremfor at forsøge at ændre den kliniske struktur så den kan 
tilpasses et amerikansk IT-system? 
 
Vi ser med stor bekymring på de fortsatte betydelige økonomiske udgifter i forbindelse med ”optimering” 
med videre af SP, specielt set i lyset af de varslede besparelser, der med stor sandsynlighed vil medføre 
afskedigelser af personale og nedsat antal sengepladser på de intensive afdelinger i Region Hovedstaden. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Joachim Hoffmann, formand DASAIM, chair@dasaim.dk  
På vegne af 
DASAIMs bestyrelse 
DASAIMs Udvalg For Intensiv Medicin (UFIM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


