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Foreningen ”Sundhedsplatformen – Nej Tak”  
lister dårligdommene ved Sundhedsplatformen  
i et stort katalog  
– også dem, der har medført dødsfald 
 
 
Det koster ti gange så meget at drive Region Hovedstadens Sundheds-
platform som det koster Region Midtjylland at drive sit it-system kaldet 
Midt EPJ (EPJ = elektronisk patientjournal) Og det koster dødsfald.   
  
Det fremgår af et problemkatalog som Foreningen “Sundhedsplatformen - 
Nej Tak” har udarbejdet for at sætte fokus på de alvorlige dårligdomme 
ved Hovedstadens og Sjællands system i håbet om, at der kan opstå en 
mere kvalificeret diskussion på et oplyst grundlag. 
  
”Kataloget er ikke udformet som et debatindlæg. Det søger i højst mulig 
grad at præsentere faktuel, dokumenteret information. Og der henvises 
konsekvent til de anvendte kilder, således at vores dokumentation kan ef-
terses. Vores håb er, at informationerne herfra vil kunne bruges til at kvali-
ficere og nuancere den politiske diskussion om Sundhedsplatformen,” si-
ger formand og stifter af foreningen Sten Oyre. 
  
I problemkataloget påpeges en lang række eksempler på den manglende 
brugervenlighed, som sundhedspersonalet døjer med dagligt, og som 
medfører mindre patientkontakt og færre behandlede patienter. 
  
”Problemkataloget påpeger også, at Sundhedsplatformen, der faktisk af 
Region Hovedstaden og Region Sjælland er indkøbt for at give bedre pati-
entsikkerheden, medfører lige det modsatte. Dét har med høj sandsynlig-
hed ført til dødsfald på f. eks. Roskilde Sygehus” siger Afdelingsledelsen 
efter besøg fra Styrelsen for patientsikkerhed. 
  
”Vi kommer med eksempler på, hvordan langvarig oplæring alligevel ikke 
har været tilstrækkeligt, og at end ikke it-eksperterne på sundhedsplatfor-
mens helpdesk altid kan hjælpe” siger Sten Oyre. 
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Kataloget beskriver hvordan en lang række af de landsdækkende, klini-
ske databaser lider af “data-tørke”, fordi der ikke tilføres data fra de 2 
sjællandske Regioner som bruger Sundhedsplatformen. Kvalitetssikrin-
gen kører altså med bind for øjnene på Sjælland. I problemkataloget for-
tælles om, hvordan den megen fokus på betjening af Sundhedsplatfor-
men fører til forringet faglighed og udvikling. 
   
Disse, og en del yderligere problemer knyttet til Sundhedsplatformen 
beskrives på baggrund af diverse rapporter og kilder. Ligeledes er der 
en lang række “vidneudsagn” fra personer berørt af de forskellige pro-
blemer. 
  
Rapporten er udarbejdet af den samlede bestyrelse i Landsforeningen 
“Sundhedsplatformen - Nej Tak” 
  
Kataloget medfølger denne mail, og vi står naturligvis til rådighed, hvis 
der er spørgsmål eller et ønske om kommentarer fra foreningen 
  
Med venlig hilsen, 
på vegne af den samlede bestyrelse 
  
Sten Oyre, Overlæge, stifter, Formand 26 29 56 77 
 
Flemming Bang Rasmussen, Psykolog, Næstformand 26 64 11 10 
 

www.sundhedsplatformennejtak.dk  


