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Disclaimer

• Jeg har været med til implementering af Epic (Sundhedsplatformen) fra start og jeg er 
grundlæggende positiv overfor systemet

• Jeg er læge (karkirurg) og har været fuldtids leder de sidste 7 år.
Først i Region Hovedstaden (sygehus), siden i Region Sjælland (sundhedsdirektør)

• Fakta i denne præsentation er korrekte, men vurderingerne er for det meste mine 
egne, som alle måske ikke er enige i

• Emner for denne præsentation:
• Beskrive hvordan vi nåede frem til at vælge Epic

• Beskrive hvad vi har lært undervejs i processen, herunder større udfordringer og fejl

• Beskrive situationen lige nu, hvad vi stadigt kæmper med og de prioriteringer vi har gjort for at 
komme videre
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Hvor kom vi fra ?

• Mange systemer, over 30, med single log-on

• Hyppige nedbrud i Region Hovedstaden, mere stabilt i Region Sjælland

• Sparsom udvikling af systemerne, dyr vedligeholdelse

• Få integrationer, mange dobbelt-indtastninger

• Patientens data ikke samlet ét sted

MEN:

• Vi arbejdede overvejende elektronisk i forvejen 

• Alle kendte de systemer de brugte mest

• Nogle af specialsystemerne tilpasset perfekt til specialfunktioner
• Fx CIS til Intensiv
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• 8.000 sengepladser

• 12.000 samtidige brugere

• 3,6 mio. ambulante besøg

• 250.000 operationer

• 1.200 praktiserende læger



Sundhedsplatformen er et samarbejde

➢ To regioner med i alt 2,8 mio. borgere 

(knapt halvdelen af den danske befolkning)

➢ 12 hospitaler

➢ 44.000 regionsansatte skal bruge systemet

➢ 46 kommuner kan (delvist) blive koblet på

➢ 400 personer i projektorganisationen



Vision for Sundhedsplatformen

✓ Gør det lettere at være patient

✓ Gør det lettere at være sundhedsperson

✓ Gør det lettere at optimere kvaliteten 

og effektiviteten på hospitalerne

Gør det lettere at gøre det godt…



Forudsætning ved overgang til Epic:
Sundhedsplatformen giver fire store forbedringer

1. Bedre behandlingsforløb

2. Involverede patienter

3. Lettere arbejdsgange

4. Bedre planlægning og beslutningsstøtte



1. Bedre behandlingsforløb

➢ Hurtigere svar på blodprøver, scanninger og røntgenbilleder 

➢ Avanceret beslutningsstøtte, så…

• Prøvesvar ikke overses

• Allergi ikke overses

• Patienter medicineres korrekt

➢ Bedre deling af alle data, på tværs af afdelinger og hospitaler

• Dobbeltundersøgelser undgås, med mindre fagligt begrundet



2. Involverede patienter (MyChart)

➢ Nem adgang til egne sundhedsdata

➢ Øget dialog med personalet

➢ Patienter kan booke/aflyse tider til udvalgte undersøgelser 

➢ Patienter kan indtaste egne data (PRO)

➢ Patienter kan få videokonsultation i stedet for fysisk fremmøde



3. Lettere arbejdsgange

➢ Personale skal ikke logge på utallige systemer og indtaste samme 

data flere steder 

Mindre dobbeltarbejde betyder mere fokus på patienten 

➢ Læger kan nemt indtaste patientdata, så diktat undgås

Det øger patientsikkerheden og giver mere effektive forløb

➢ Personalet får mobile enheder med Sundhedsplatformen

➢ - så kan de hurtigere svare på patienters spørgsmål

➢ Alle patientens data tilgængelig på tværs af 2 regioner



4. Bedre planlægning og                           
beslutningsstøtte

➢ Ved udvalgte diagnoser tilrettelægges pakkeforløb 

- patienterne behandles hurtigere på ensartet højt niveau

➢ Nemmere at trække data ud, så ledelsen får overblik over bl.a. 

genindlæggelser, sengepladser og mulige kvalitetsforbedringer

- borgerne får mere kvalitet og sundhed for pengene.



På Sundhedsplatformen kan personalet:

➢ Håndtere den generelle behandlings- og plejedokumentation

➢ Håndtere bestilling og svar, fx laboratorie- og røntgen

➢ Håndtere patientadministration, booking af operation

➢ Håndtere medicineringsprocessen

➢ Overføre data direkte fra udvalgt medicoteknisk udstyr til Sundhedsplatformen

➢Indberette til Kliniske Databaser automatisk

➢ Få adgang til aktuelle data til forskning

➢ Få bedre overblik over fx genindlæggelser

og ledige sengepladser.



Tidsforløb i udbudsfasen 



Kort overblik over den konkrete udbudsproces 

Runde 1

5 Leverandører

- Dialogmøder

- Software risk assesment

Runde 2

3 leverandører

- Dialogmøder

- Standardisering

500 klinikere 
deltog i 

udvælgelsen af 
leverandør

Tilbud

3 leverandører

- Præsentation af scenarier

- ITX (simulation)



Klinikere deltog i tilbudsevalueringen

➢ 17 klinikere deltog i vurderingen af de indkomne tilbud

➢ 18 klinikere deltog i vurdering af tilbuddene i klinisk simulation

➢ 450 klinikere deltog i præsentationsmøder
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Fire vigtige kriterier for valg af tilbud
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30-40%

25-35 %

20-30 %

5-15% Teknik

Implementering og samarbejde

Økonomi

Funktionalitet



Epic Software

Resolute Hospital Billing

Resolute Professional Billing

Charge Router

Prelude 

Registration/ADT

Cadence Scheduling

Health Info Mgmt 

(HIM)

EpicCare Clinical System

EMR
Clinician Order Entry

Decision Support

Results Review

Clinical Documentation

MAR

Rover Barcoding

Clinical Notes & 

Pathways

Interdisciplinary Care 

Plans

ICU

Willow Inpatient 

Pharmacy

Inpatient

MyChart
Shared EMR for patients

MyChart Bedside
Shared for hospital patients

Lucy Free-standing PHR

Canto  For iPad

Haiku For iPhone & Android

Care Everywhere 
Interoperability Epic

& Elsewhere

EpicCare Link Affiliate 

access

Mobile & Portals

Revenue Cycle

Community Care

Telemedicine

Video visits

Specialty consults

Remote interpreters

Care Team member

Pediatric distance care

Urgent help (e.g., trauma)

Remote monitoring

ICU / beds monitoring

Virtual rounds

Virtual beds

Managed Care

Enrollment/Eligibility

Claims/Capitation

Utilization Management

Premium Billing

PlanLink

OpTime OR Mgmt

Anesthesia

ASAP Emergency Dept

Beaker Lab

Radiant Radiology

Beacon Oncology

Cupid Cardiology

Stork OB Labor/Delivery

Kaleidoscope   
Ophthalmology

Phoenix Transplant

Specialties

Identity MPI

Cogito Analytics Base

Analyst reporting

Clarity extracts 

reporting

Cogito Analytics Plus

Slicer Dicer

Reporting workbench

Epicenter Enterprise 

Data Warehouse

Radar Dashboards

Population Health/ACO

Epic Earth Collaboration

Pulse

Call Management/CRM

Repository

Prelude Registration

Cadence Scheduling

EpicCare EHR

Charting

Clinician Order Entry

e-Prescribing

Decision Support

Results Review

Residency Support

Coding & Benefits

Nurse Triage

Willow Ambulatory 

Pharmacy

Welcome Patient 

Check-in

Ambulatory

Mental Health 

Substance Abuse

Group Therapy

Home Health & Hospice

Seniors/ Disabled

Maternity & Infant



Opsætning af systemet – Massiv inddragelse

➢ Mere end 300 faglige eksperter – udpeget af de Sundhedsfaglige Råd – har 

godkendt al klinisk og administrativ opsætning i Sundhedsplatformen

➢ Alle specialer og berørte faggrupper har været involveret

Lesson learned:

Teoretisk proces, med flowdiagrammer 

for hele patientforløb kogt ned til 5-6 trin.

Manglede klinisk involvering, da det 

skulle omsættes til konkret opsætning 

og programmering



Clinical 
Content

Workflow
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20162014 2015 2017

Discovery

& Project 

Scope

Project 

Definition & 

Direction

Setting

Validation

System Build

& End-User 

Adoption

Testing, 

Training

& Go-Live

Post-Live 

Support 

& Optimization

Rollouts 

& Upgrades

Scope, 
Governance, 

and Data 
Collection

Content 
Development

Content Optimization

Site Visits and 
Learning

Make 
Decisions

Test and 
Train 

Workflow

Optimize and Improve 
Processes

Roll Out to all Facilities

Configure 
the 

System

SME training

Foundation 
Content 
Review

Standardisering i praksis

Lesson learned:

• Serielt byg (klinikere definerer → byggere tilpasser → release) virker ikke for komplekse kliniske 

applikationer!

• De udførte byg blev forkastet af brugerne i stort omfang, da de så dem

• Hvad vi burde have gjort: Iterativ byggeproces, hvor IT-arkitekter og klinikere i fællesskab 

udviklede løsningerne



Tidsplan for implementering 2014-2018

20162014 2015 2017

Uddannelse,

Analyse &

Design

Implementering (Validering, Konfigurering, Test & Slutbrugeruddannelse)

Lokal udrulning i Region  Hovedstaden

& Region Sjælland

Discovery

& Project 

Scope

Project 

Definition & 

Direction

Setting

Validation

System Build

& End-User 

Adoption

Testing, 

Training

& Go-Live

Post-Live 

Support 

& Optimization

Rollouts 

& Upgrades

Hvor Hvornår
Herlev/Gentofte 21. maj 2016

Rigshospitalet/Glostrup 5. november 2016

Nordsjælland, Amager/Hvidovre, Bornholm 18. marts 2017

Bispebjerg/Frederiksberg, Region Hovenstadens 

Psykiatri
20. maj 2017

Roskilde, Køge, Holbæk, Næstved, Slagelse, 

Ringsted, Nykøbing Falster og Region Sjællands 

Psykiatri

25. november  2017

Lesson learned:

1½ års ”frozen zone” for at få alle hospitaler på 

samme version fungerer ikke!



Cut over

Uddannelse

Parathedsvurderinger  

Parathedsforberedelse til Go-live

24/7 support Post live

Go-live9 - 12 mdr. 8 mdr.

Opfølgning på anvendelse 

Hospitalerne forberedte sig i 1 år før ‘Go-live’ 
- Implementeringsplanen i grove træk 

4 mdr. 8 uger 4 uger 2 - 4 uger



De største udfordringer under hypercare: 
Integrationer og nye arbejdsgange! 

➢ Medicinering: FMK, brugertilpasning og overgange

➢ MedCom: tværsektorielle meddelelser

➢ Henvisninger: Eksternt og internt

➢ Labka: bestilling af blodprøver

➢ RIS/PACS: bestilling af røntgen

➢Workflows: de mange ny arbejdsgange

➢ Code capture: registrering af koder mhp. afregning



Fra program til drift  

Ny governance

Etablering af en ny 

enhed på tværs af to 

regioner

SP-program ind i 

eksisterende 

organisation 

Igangværende 

udviklingsprojekter

Overførsel af sager, 

incidents m.m.  
Hospitals involvering 
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Den samlede dimensionering af SP driftsorganisationen 2017-2019

Fuldtidsårsværk Reg H Reg Sj I alt

Infrastruktur 37 37

Integrationer 11 11

Systemforvaltning lokalt 108 36 144

Systemforvaltning fælles 145 145

Support 83 28 111

Ledelse, tværgående funktioner mv. 5 5

Samlet 352 100 452

• Dimensioneringen af SP driftsorganisationen er baseret på input fra SP-programmet, Epic, øvrige 

Epic-kunder, konsulenthuse samt de to regionale it-organisationer. 

• Ca. 350 årsværk er ansat i Region Hovedstaden og cirka 100 årsværk er ansat i Region Sjælland.

• Fælles systemforvaltning er placeret i Region Hovedstaden.



Sundhedsplatformens første successer

➢ Stort system gik i luften til tiden, indenfor budgettet

➢ Go-live natten gik forholdsvist problemfrit

➢ Der er ikke rapporteret utilsigtede hændelser med 

alvorlig eller dødelig udgang i relation til SP

➢ Systemet kører, patienter behandles 

– trods indledende tekniske udfordringer

➢ Min Sundhedsplatform bruges af patienter

➢ Alvorlige fejl løses hurtigt



Hvilke funktioner i Epic skal tilpasses specielt til danske forhold?
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• Medicin

• USA: Apotek dispenserer

• DK: sygeplejersker dispenserer på afdelingen, og link til nationalt medicinregister (FMK)

• Indlagt – ambulant

• USA: 2 adskilte funktioner, ambulant behandling ofte uden for hospitalet

• DK: Indlagt/ambulant mere flydende, behov for ubesværet skift af status

• Fagspecifikke arbejdsgange

• USA: Lægen bestemmer alt, øvrige faggrupper arbejder på ”doctors order”

• DK: Forskellige faggrupper har egne beføjelser til at handle uafhængigt af lægen

• Stor vægt på individuel tilpasning

• USA: Hver læge arbejder for sig selv, ønsker helt personlig tilpasning

• DK: Afdelinger ønsker ensartet opsætning



De største system-udfordringer efter at Epic er i drift 
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Arbejdsgange: 

• Dårligt overblik

• Besværlige arbejdsgange med høje dokumentationskrav

• Standardisering gennem ”virtuelle afdelinger” fungerer ikke!
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Typisk forandringsproces

Forventning

Tiltagende 

skuffelse over 

udfordringer

‘Frustrationens dal’

Tiltagende 

tilfredshed med 

resultater

Tilfredshed

Tid

Lesson learned:

1½ års ”frozen zone” for at få alle hospitaler på 

samme version medførte flere års frustrationer, vi 

stadig kæmper med



Hvordan opnås øget brugertilfredshed med Sundhedsplatformen ?

➢ Fjerne fejl og uhensigtsmæssigheder i systemet ud fra hospitalets prioritering

➢ Optimere de eksisterende værktøjer lokalt, specialespecifikt og generisk.

➢Styrke hospitalets indflydelse af de løbende forbedringer af Sundhedsplatformen

➢Aktivere hospitalets egne SP-ressourcer (kliniske byggere, brugertilpasningsansvarlige 

og rapportbyggere samt hospitalets kvalitetsafdelinger) og herigennem styrke den lokale 

forankring af SP



Medicinoptimeringsprojekt – lokal forankring og agil 
arbejdsmetode (sprint)

Medicinoptimeringsprojektet er flyttet til Rigshospitalet og 

arbejder ud fra en mere agil metode:

• CIMT-medarbejdere er tættere på det kliniske personale

• Epic-udviklere er til stede i klinikken

• Tilknyttet 14 læger og sygeplejersker fra Rigshospitalet og klinikere fra 

psykiatri og akutmodtagelse. 

Sammen med Epic og klinikere er udvalgt en 

”top 10 liste”, der er ved at være løst
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Centerdirektør Jannick Brennum, styregruppeformand for 

medicinoptimeringsprojektet og overlæge, Rigshospitalet



Eksempler på forbedringer af medicineringsfunktioner 

➢ Lægerne har fået mulighed for at pausere medicin direkte fra bestilling/ordinations-

skærmbilledet. I første omgang bliver det muligt at pausere tidstro; ved en kommende 

opdatering bliver det muligt at pausere frem i tid. 

➢ Plejepersonale får forbedringer, der bidrager til et bedre overblik i dispenserings- og 

udleveringsarbejdsgangene. Især er scanning af medicin i ambulatorier et fremskridt og 

en styrker patientsikkerheden. 

➢ Et fokusområde er at nedsætte antallet af klik for brugerne, bl.a. for lægerne, hvor de 

hyppigst anvendte ordinationer nu kan vælges ved tryk på en enkelt knap, fremfor at 

lægen skal klikke sig igennem flere valgmuligheder. 
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• Et kæmpe kultur- og organisationsforandringsprojekt.
• Vores tilgang var i nogle år for meget “IT-projekt” 

• Personalet skal ændre arbejdsgange.

• 44.000 brugere skal uddannes. 

• Behandlingsforløb forsinkes. Personalet arbejder langsommere. 

• Indføres trinvist – så hele tiden nybegyndere og en vis utilfredshed.

• Sundhedsplatformen udbygges løbende – ikke alt er med fra starten.

og flerårig forandring
Omfattende og flerårig forandringsproces



Rigshospitalet

Sundhedsplatformen:
Lægernes rolle er blevet ændret

07-02-2020

• Fordele

•Bedre sammenhæng og kommunikation om 

patienten på tværs af hospitaler / regioner

•Bedre samlet overblik

•Historik

• Inbox med opgaver

•Beslutningsstøtte (inkl. forskning og senere 

AI)

• Individuel tilpasning

•Platform, der kan optimeres mange år frem

• Ulemper

•Understøttelse af smidige arbejdsgange ikke 

gennemført for mange områder

•Specialsystemers tilpasning gennem mange år 

mistes

• Integrationer ufuldstændige

•Kliniske databaser først ved at komme med nu

•Ændret rolle, fra ekspert til novice i perioden med 

implementering
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Brugertilfredshedsundersøgelse september 2019

39%

67%

30%

37%

24%

41%

27%

19%

32%

31%

34%

29%

32%

13%

37%

32%

38%

29%

Administrativt personale

Læger

Social- og sundhedspersonale

Sygeplejersker

Andet personale

Samlet

Utilfreds eller meget utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds eller meget tilfreds
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Ekspertrådets review af arbejdet med strategisk 
styring af at forbedre Sundhedsplatformen

Konklusioner & anbefalinger
August 2019 



Anbefalinger fra Ekspertrådet

• Governance: 

• Gør den mere simpel og beslutningsdygtig, så processerne ikke trækker i 

langdrag

• IT:

• Større IT-professionalisme for de medarbejdere, der programmerer i 

Sundhedsplatformen (overblik, projektstyring, kvalitet i programmeringen mv.)

• Bedre håndtering af support og forbedringsønsker

• De sundhedsprofessionelle:

• Større direkte involvering i forbedringerne (Sprints)

• Klar ledelsesinvolvering i at bruge Sundhedsplatformen optimalt



Indsatser sat i gang og på vej

• Nemmere kliniske arbejdsgange

• Lettere afdelingsspecifik log-in

• Mere simple skærmbilleder, optimeret til afdelingen og specialet

• Teams, der rykker ud til afdelinger, der er særligt udfordrede på arbejdsgange

• Talegenkendelse, mobile devices (Ipad mv.), integration til udstyr

• Kliniske databaser på vej, diabetes- og hjerte-databasen i drift

• Smidigere governance

• Slankere governance, men stadig med god forankring til klinikerne

• Fokuserede indsatser på det, der kræver mest opmærksomhed

• Transparens i forbedringsprocesser

• Fokus på ledelse og spredning af de gode løsninger
40
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DSØ

Medication

Overview and 
simplification of 

physician workflows

Clinical documentation

Patient administrative 
workflows

Patient involvement

Better data accessibility

Quality and reductionof  
errors

Hospitals

Prioritisation & allocation of 

ressources

Prioritisation & qualification in  

focus areas

Implementation & 

transformation
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Læringspunkter og anbefalinger – oplæg til diskussion

• Viden vs. implementeringer
- Store beslutninger træffes tidligt i forløbet (fx ift. valg af arbejdsgange)

- Måske implementere trinvist, med rettelser, så ikke hele organisationen lægges ned

• Vigtigt at overveje undervisning og beslutningsstøtte 
- Balance mellem erfarne og uerfarne klinikere

• Undgå for drastiske ændringer i arbejdsgange, især for læger 
- Store arbejdsgangsforandringer i mindre bidder 

- Understøttelse med talegenkendelse, Ipads, automatiske arbejdsgange

• Parallelle organisationer nødvendige
- Implementerings- og driftsorganisation skal fungere på samme tid

• Større IT-professionalisme og klinisk involvering

• Forventningsafstemning og kommunikation
- Interessenthåndtering og ekstern samt internt kommunikation (fx ift. faglige organisationer) 



Samlet konklusion
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• En del læringspunkter

• For meget IT-projekt, for lidt (for sent) organisatorisk kultur-projekt

• Involvering af klinikere for svag i starten

• Ledelsesfokus i det daglige arbejde skal sikres

• Epic er en omlægning til helt nye digitale arbejdsgange

• MEN:

• Med Epic har vi meldt os ind i et internationalt digitaliseringsmiljø, hvor 

alt det nye (AI etc.) udvikles som en del af grundpakken, ikke noget vi 

skal investere særskilt i.

• Epic er et system til fremtiden, kan rigtigt meget, men kompleksiteten 

skal håndteres

• Vi er godt på vej og skal nok komme helt i mål!



TAK FOR ORDET!
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