
Mobil adgang til logistikdata

Projektet skal undersøge, hvordan det sundhedsfaglige personale får et 
bedre og mere opdateret overblik over indlagte patienter, deres lokation og 
behandlingsstatus, samt de opgaver, der skal udføres hos patienterne. 

Projektet arbejder videre på de etnografiske erkendelser og tilbagemeldinger 
fra sundhedspersonalet på Regionshospitalet Randers og Grenaa i Caretech 
Innovation projektet Mobil Adgang for Sundhedspersonale. 

Deltagerne skal eksperimentere med og forbedre den mobile platform, som 
er udviklet i dette projekt, så den kommer til at understøtte flere kliniske 
arbejdsgange. Med projektet udvikler deltagerne et arbejdsredskab, hvis 
funktionalitet er skabt i tæt samarbejde med brugerne i en fortløbende proces 
for at tilgodese de forandringer, der hele tiden sker i sundhedsvæsnet.
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YDERLIGERE INFORMATION 

- Personalet ønsker som udgangspunkt at inddatere data, så snart disse 
opstår, for at data har det størst mulige aktualitetsniveau i MidtEPJ. Det 
er spændende at se på muligheder for interaktion med sundhedsdata, når 
og hvor brugerne har brug for det. 

Anders Goul Nielsen, Systematic

- Den mobile patientjournal er et vigtigt skridt på vejen til at frigøre 
læger og sygeplejersker fra computeren på kontoret, så de i stedet kan 
være hos patienterne og samtidig have de vigtigste opdaterede informa-
tioner lige ved hånden. Det er også med til at styrke den rettidige og 
hurtige behandling, der er særlig vigtig ved de akutte patienter, og giver 
dermed en endnu større patientsikkerhed.

Tommy Midtgaard Jensen, ledende overlæge, Akutafdelingen, Regions-
hospitalet Randers

I dag anvender de involverede akutafdelinger Capgeminis oversigtstavler til 
at opnå overblik. Personalet tager printede eksemplarer af listerne fra tavlerne 
for at medbringe overblikket på stuen. Sedlerne bliver hurtigt forældede på 
grund af den dynamik, der er i afdelingerne, og oversigtstavlerne bliver først 
opdateret, når personalet igen befinder sig ved skærmene og har tid til 
opdatere med deres egne noter. 

I projektet er der fokus på ikke kun at vise data – men i høj grad at opdatere 
data i MidtEPJ. Dette betyder en dyb integration med MidtEPJ, så data i de 
bagvedliggende systemer, dvs. Columna og Bookplan, opdateres og de nye-
ste data altid er til rådighed både på den mobile platform såvel som på over-
bliksskærmene og i PC udgaven af MidtEPJ.


