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Region Sjællands overgang til Sundhedsplatformen 
Den 25. november 2017 overgår alle Region Sjællands sygehuse inkl. 
Psykiatrien, alle hospicerne samt epilepsihospitalet til 
Sundhedsplatformen.  
 
Sundhedsplatformen er en ny digital løsning, der samler alle 
informationer om patienten i én elektronisk journal på sygehusene. Der 
er tale om Danmarks største sundheds-it-projekt, der moderniserer 
sygehusenes it, forenkler arbejdsgange og samler informationer for 
patienter ét sted. Samtidig medfører det en omfattende omstilling af 
arbejdsgange på sygehusene.  
 
Praktiserende læger vil kunne opleve at der, i overgangsperioden 
omkring skiftet, er stor travlhed og ventetid på grund skiftet fra det 
gamle EPJ-system til Sundhedsplatformen. Regionen appellerer derfor 
til forståelse for sygehusenes kapacitetsudfordringer i 
overgangsperioden til den nye Sundhedsplatform. 
 
Hvad betyder det for den tværsektorielle kommunikation? 
I dag foregår elektronisk tværsektoriel kommunikation mellem sygehuse 
og praktiserende læger og praktiserende speciallæger via de nationalt 
vedtagne MedCom-standarder. Det drejer sig blandt andet om 
korrespondancemeddelelser, henvisninger og epikriser.  
 
Alle de tværsektorielle elektroniske meddelelsestyper er indarbejdet i 
den nye Sundhedsplatform i de nyeste versioner og certificeret af 
MedCom, så de lever op til vedtagne standarder. Det betyder, at 
praktiserende læger og praktiserende speciallæger vil kunne sende og 
modtage/se disse meddelelser, som de plejer. 
 
Hvad er nyt for almen praksis? 

 Epikrisen 
Indholdet af Epikrisen vil være det samme som tidligere, men 
standardiseret for hele Sundhedsplatformen. Indholdet er sat 
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 Side 2

anderledes op ift. tidligere, og opsat efter ønske fra almen praksis og nationale 
retningslinjer. 
Det betyder bl.a., at konklusionen af patientens plan står øverst. Der vil ligeledes blive 
medsendt flere diagnoser. 
Da det i systemet er muligt at ændre på standardindholdet, vil der kunne opleves 
forskelligartede epikriser, indtil arbejdsgangene på sygehusene er normaliserede. 
Se bilag med den epikrise-skabelon der anvendes i Sundhedsplatformen. 

 Dødsfaldsadvisering 
Dødsfaldsadvisering vil komme som en automatisk fremsendt 
korrespondancemeddelelse, efter patienten er erklæret død på sygehuset. 

 Bookingsvar 
Bookingsvar afsendes fra Sundhedsplatformen under disse forudsætninger: 

o ved første booking/registrering efter modtagelse af henvisning 
o ved ændring af indkaldelsestidspunkt på mere end 7 dage 
o ved ændring af indkaldelseslokation 

 
Vedr. Epikriser i overgangsperioden 

 Ved overflytning af aktuelle indlæggelser fra nuværende EPJ-system til 
Sundhedsplatformen kan henvisende praktiserende speciallæges navn desværre ikke 
overføres. Det betyder, at for speciallægernes indlagte patienter, vil der ikke blive 
fremsendt en epikrise. Man kan anmode om en epikrise via korrespondancemeddelelsen 
eller telefonisk. Der vil blive sendt epikriser til patientens egen læge, ligesom epikriserne 
på vanlig vis vil kunne tilgås på sundhed.dk/Sundhedsjournalen. 
Alle speciallægehenvisninger som modtages efter den 23. november kl. 14:00, vil blive 
korrekt registreret i Sundhedsplatformen, og speciallægen vil modtage epikriser ved 
afslutning. 

 
Ændringer omkring forsendelser af tværsektorielle meddelelser op til den 25. 
november 2017 
Der vil være lukket for modtagelse af alle tværsektorielle meddelelser i Regionen i tidsrummet 
fra torsdag den 23. november, kl. 14:00 til lørdag den 25. november, kl. 18:00. 
Alle meddelelser, der sendes til sygehusene, hospicerne eller epilepsihospitalet i dette tidsrum, 
vil blive sat i kø. Der åbnes gradvist for meddelelsestrafikken i løbet af lørdagen, hvor alle 
meddelelserne forventes indlæst i Sundhedsplatformen. Meddelelser sendt i tidsrummet skal 
derfor ikke gensendes efterfølgende. 
 
Praktiserende læger og praktiserende speciallæger vil først modtage positive/negative 
kvitteringer for fremsendelse, når meddelelserne er indlæst i Sundhedsplatformen i løbet af 
lørdagen, den 25. november.  
 
Uopsættelig kommunikation 
I tidsrummet fra torsdag den 23. november, kl. 14:00 til lørdag den 25. november, 
kl. 18:00 skal al uopsættelig kommunikation mellem sektorerne ske pr. telefon. 
 
Ved akut-henvisninger opretholdes den nuværende arbejdsgang med afsendelse af den 
elektroniske henvisning samt telefonisk kontakt. 
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Udover dette opfordres der til at give patienten en udskrift af henvisningen med. 
Det er op til den enkelte læge at vurdere om enkelte sub-akutte henvisninger, f.eks. kræftpakke-
henvisninger, ligeledes skal håndteres som akutte henvisninger i perioden 23. november fra kl. 
14:00 til 25. november kl. 18:00. 
 
Læs evt. mere ang. akut-henvisninger her: 
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/sjaelland/almen-
praksis/patientforloeb/henvisningsvejledninger/akut/akutte-henvisninger/ 
 
 
Hvad gør man, hvis der opstår tekniske problemer? 
Ved problemer af teknisk karakter i forbindelse med overgangen til Sundhedsplatformen, 
såsom nedbrud eller lignende, henvises som udgangspunkt til egen systemleverandør. 
Systemleverandørerne vil få en kontaktflade direkte til Sundhedsplatformen, mhp. hurtigst 
mulig identificering og afhjælpning af problemer. 
 
Endvidere kan der på hverdage mellem kl. 8:00-15:30 rettes henvendelse til ”SP-support 
praksis” på telefon nr. 93 57 76 70. Nummeret kan benyttes i perioden den 27. november 2017 
(første hverdag efter opstart af Sundhedsplatformen) frem til den 8. december 2017. 
 
 
Med venlig hilsen 
Region Sjælland 


