Organisering under udvikling
og implementering af EPJ

Regionshospitalet
Hammel Neurocenter

Interdisciplinær elektronisk patientdokumentation ved højstpecialiseret og specialiseret neurorehabilitering

Regionsrådsbeslutning
FÆLLES MIDT EPJ
Lovgrundlag

• udveksling af patientoplysninger
• effektive patientforløb
• én fælles patientjournal

Sundhedsstyrelsens
retningslinier og
anbefalinger for
dokumentation

Højt specialiseret og specialiseret
neurorehabiliteringshospital

Fortsat videreudvikling

med forskningsforpligtelse

Vagtberedskabssupport

• høj datakvalitet
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Daghospital ambulatorier

Afsnitslederne udpeger EPJ supportere

Inhomogen
patientgruppe
Afsæt i individuelle
rehabiliteringsplaner
med langvarige
processuelle forløb
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Undervisning af supportere og slutbrugere
Godkendelse af SFI

Udarbejde arbejdsgangsbeskrivelse som opslagsværk

Workshop: SFI for ambulatorier og daghospitalsfunktion
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Arbejdsgruppe, sammensat af logopæder, socialrådgivere,
neuropsykologer og personale fra fælles visitation, nedsættes
E-dok, DDKM nøglepersoner involveres
De fire klinikledelser udpeger deltagere til 4 tværfaglige
arbejdsgrupper, der skal udarbejde specialespecifikke SFI

CL udpeger deltagere til tværfaglig arbejdsgruppe,
der skal udarbejde SFI for dokumentation af fælles
obligatoriske data for alle RHN patienter

RHN styregruppe etableres. Mødes x1
ugentlig i hele processen
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SFI opfølgningsmøder. Alle SFI arbejdsgrupper
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Regionale

Workshops: SFI for konsulentfunktioner

politikker,
retningslinier
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og instrukser
Logistikmodel

Workshops: SFI specialespecifikke
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EPJ-kursus Regionshuset. Styregruppen deltager.

Workshops: SFI på baggrund af eksisterende dokumentationsmateriale og nuværende
dokumentationspraksis, standardplaner
Info + præsentation i Multisalen. Alle interesserede 1½ time

Studiebesøg Randers
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Den Danske
Kvalitetsmodel

Interdisciplinær
organisering

Info-møde: ledergruppen

alle faggrupper bidrager
med såvel mono- som
interdisciplinære tiltag
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Værdigrundlag
•
•
•
•
•

anerkendende tilgang
inddrage af alle faggrupper
understøtte specialisering i klinikker
højt informationsniveau
korte beslutningsveje

Fremtidige aspekter
• Fremadrettet behov for tilpasning og nymodellering af SFI. EPJ vil gradvist blive
tilføjet nye funktionaliteter
• Tværfaglig EPJ-gruppe mødes med faste intervaller for at beslutte ændringstiltag
• Aftale med leverandørerne af EPJ om prioritering af fælles møder med henblik på
fortsat udvikling
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