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Konklusion:

Vi anbefaler:

- at Folketinget nedsætter en uvildig kommission til at vurdere 
1.    SP’s økonomi (fortsat drift vs. skift til bedre system)
2.    SP’s påvirkning af patientsikkerheden og behandlingskvalitet
3.    SP’s indflydelse på arbejdsmiljø
4.    SP’s håndtering af data
5.    Stillingtagen til fælles dansk EPJ
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3½ år med SP…
- gør os bekymrede:

▪ Fagligheden
▪ Patientsikkerheden
▪ Behandlingskvaliteten
▪ Journalkvaliteten
▪ Kommunikationen med patienter og praksislæger
▪ Trivsel og arbejdsglæde
▪ Uddannelse
▪ Forskning

▪ Økonomien
▪ Gevinst-realiseringen var urealistisk
▪ Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne

▪ Teknologien
▪ Et amerikansk system i DK?
▪ Intet tyder på, at SP kan bringes til at fungere



»Vi opnår en enorm 
økonomisk 
gevinstrealisering«

Hjalte Aaberg i Dagens Medicin 03.03.2017

Misvisende business case

➢ Business case (28/10-2015) lovede milliard 
besparelser og forbedringer

➢ Baseret på urealistiske antagelser om 
gevinster: Beregn værdi under antagelse 
om, at alle 2500 funktioner virker dag ét

➢ Imod kendt bedre viden om stærkt 
digitaliseret SIT

➢ 5 store reviews før og 1 i 2016
➢ Rosenbloom et al, 2011; Harrington et al, 

2011, Simon, 2013, Meeks et al, 2014, 
Virginio&Ricorte(2015), Johnson III et al, 
2016 (om EPIC)
➢ Problemer for klinisk drift
➢ Tung brugerflade
➢ Patientsikkerhed
➢ Dyrt at bruge

➢ Hvorfor er sådanne beslutninger og 
implementeringer ikke evidens-baserede?



➢ Ibrugtagningen uprofessionel, 
sjusket, inkompetent og uforsvarlig

➢ Ufærdigt

➢ Fuld af fejl og mangler

➢ Utilstrækkelig uddannelse

➢ Mangelfuld planlægning  

➢ Urealistisk businesscase                 

Rigsrevisionens rapport 
juni 2018

Mangelfuld 
implementering

- og dyr IT-drift: 
Analyse af regionernes it-drift; SUM, FIM og 
DaR, august 2019 (Struensee & Deloite)

Region
Mio kr, IT  -

drift 
% af samlet 

drift

Hovedstaden 1.246 2,7%

Midtjylland 521 1,7%



SP fungerer ikke tilfredsstillende:

1. Risiko for medicineringsfejl
2. Forskning  og registrering rammes
3. Personalet er frustrerede og utilfredse 

”Regionen indrømmer jo, at man har 
prioriteret at få indført 
Sundhedsplatformen til tiden højere 
end patienternes sikkerhed. 

Cheflæge på K.B. 
Niels Kroman



https://dagensmedicin.dk/46-fik-forkert-dosis-hjertemedicin-som-foelge-af-fejl-i-sundhedsplatformen/

11.02.2019
Næsten 3 år efter ”go live”



SP fungerer ikke tilfredsstillende:
1. Risiko for medicineringsfejl

2. Forskning  og registrering rammes
3. Personalet er frustrerede og utilfredse 

• Forskere i kvalitet og udvikling mangler data

• Kvalitetsforringelse af sundhedsregistre

• ” ….uopretteligt tab af værdifulde 
sundhedsdata…..”(professor Henrik Kehlet)



Regionens svar: 
”Vi må acceptere nogle huller i data”

/ Hjalte Aaberg



1. Risiko for medicineringsfejl
2. Forskning  og registrering rammes

3. Personalet er frustrerede og utilfredse 

• Skuffelse /ærgrelse

• Vrede / aggression

• Udbrændthed

• Manglende engagement

• Mistillid til ledelsen

• Flugt fra sygehusvæsenet
Lars Andersen, Dagens medicin



https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/sygeplejerske-siger-op-paa-
grund-af-sundhedsplatformen-kroppen-begynder

https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/hver-7-
nyuddannede-sygeplejerske-gaar-ned-med-stress



(u-)tilfredshedsundersøgelsen nov. 2019



18.11.2019
https://politiken.dk/indland/art7495032/Jyderne-jubler-over-deres-model-mens-unge-hovedstadsl%C3%A6ger-har-opgivet-troen

https://politiken.dk/indland/art7495032/Jyderne-jubler-over-deres-model-mens-unge-hovedstadsl%C3%A6ger-har-opgivet-troen


Elendigt arbejdsredskab

• SP har ikke ”intuitivt tilgængelige 
brugerflader”

• SP rummer en ”stor kompleksitet 
af funktionaliteter og 
brugerflader”

• SP kræver derfor ”vedvarende 
oplæring, supervision og 
etableringen af konkrete 
hjælpefunktioner for den enkelte 
medarbejder”

Styrelsen for Patientsikkerhed: 
Tilsynsrapport Sundhedsplatformen 
Nykøbing Falster Sygehus, 
Anæstesiologisk Afdeling, april 2019

SP lever ikke op til moderne standardarder for design af IT-systemer



De amerikanske erfaringer er (også) dårlige

(Kilde: Kaiser Health New, marts 2019, https://khn.org/news/death-by-a-
thousand-clicks/)

(Kilde: Wachter, R., & Goldsmith, J. (2018). To combat 
physician burnout and improve care, fix the electronic 
health record. Harvard Business Review.)



Kan SP fikses?

➢ Saltvandsindsprøjtningen på ti millioner 

kroner vil løse alle problemer med 

Sundhedsplatformen. 
(S. Hæstorp til DR, 5/9-17)

➢ Den bedste løsning på de udfordringer, 

som vi har med Sundhedsplatformen, er at 

bruge det næste år på at få det til at fungere 

optimalt. 
(S. Hæstorp & H. Knudsen, kronik i Politiken, 29/8-18)

➢ Du hører mig ikke sige, at alle problemer 

er løst. Det er derfor (...) jeg har bedt 

koncernledelsen om en plan for det videre 

arbejde. 
(S. Hæstorp, Politiken, 16/8-19)

... eller er det en ny IC4-skandale?
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