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Indledning 

Sundhedsplatformen blev indført i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) d. 19.-20. maj, 2017. Det nye it-

system erstattede en hel række (delvist) forældede undersystemer, og har nu i halvandet år udgjort funda-

mentet for stort set alt skriftligt journalarbejde for psykiaterne, der er ansat i RHP. 

Der blev ved systemets indførelse ytret mange bekymringer fra især lægelig side: Hvad ville ophør af mulig-

heden for at diktere notater betyde? Hvad med medicinsikkerheden? Overskueligheden? Driftssikkerhe-

den? 

Der blev fra foråret 2016 og frem til ibrugtagningen afholdt en række møder mellem det nydannede psykia-

triske overlægeråd og ledelsen i RHP. Her fyldte drøftelser om Sundhedsplatformen meget og selv om både 

RHPs og regionsledelsen forsøgte at forklare sig, stod mange overlæger tilbage med frygt og bekymring for 

varetagelsen af det lægelige arbejde, idet det blev klart, at det nu skulle foregå gennem et helt nyt og an-

derledes it-system, som grundlæggende forandrede vores arbejdsmåde. 

Hvad angår Sundhedsplatformens driftssikkerhed, blev bekymringerne (stort set) gjort til skamme. Og selv 

om responstiderne på systemet sagtens kunne være kortere, har det i hvert fald ikke været værre, end det 

har været under de gamle systemer. 

Med to af de øvrige parametre forholder det mere problematisk. For der første opleves Sundhedsplatfor-

men af mange som kontraintuitiv, uoverskuelig og som udgangspunkt præget af en mængde psykiatrisk ir-

relevante parametre og oplysninger. For det andet har det vist sig, at det meget komplekse medicinmodul 

stadig giver anledning til store problemer med at understøtte lægernes behov ifm. ordinationer og i sam-

spillet med Det Forenede Medicinkort (FMK), noget der i nogle (få) tilfælde kan have været alvorligt eller 

fatalt for vores patienter. 

Tilbage står spørgsmålet om udfærdigelsen og tilgangen af journalnotater. Allerede før indførelsen af Sund-

hedsplatformen, vakte det stor bekymring, at lægerne ikke længere kunne få deres notater skrevet, men 

skulle disponere deres arbejdstid, så de kunne skrive alle notater selv. At dette skulle være psykiatriens nye 

virkelighed, blev klart, da man som en del af den såkaldte ”gevinstrealisering” indledte afskedigelse af et 

betydeligt antal lægesekretærer, som indtil da bl.a. havde modtaget lægernes notater som diktat og indført 

dem i journalen. 

Lægernes bekymring blev mødt med den ledelsesmæssige forventning – både i somatikken og i psykiatrien 

– at lægerne, når de havde øvet sig i at skrive ”kort og fokuseret”, ved at bruge notatskabeloner, præfabri-

kerede såkaldte ”smart-phrases” og ”smart-text”, hurtigt ville kunne opnå den tidligere høje effektivitet. 

Forbedringerne lod dog vente på sig, og da Overlægeforeningens ultimo 2017 udgav en arbejdsvilkårsun-

dersøgelse, som blandt mange andre parametre undersøgte, i hvilket omfang overlægerne i hele landet op-

levede vanskeligheder i brugen af regionernes it-systemer. Her kom Region Hovedstaden ind på en første-

plads med 86 %, mens resten af landet lå mellem 50 og 72 %. Det skal bemærkes, at Region Sjælland på da-

værende tidspunkt ikke havde indført Sundhedsplatformen. 

Andre følger, som undersøgelsen koblede til Sundhedsplatformen, var gener fra bevægeapparatet. Her an-

gav 21 % af Region Hovedstadens overlæger, at de ofte eller hver dag oplevede muskuloskeletale gener, 

hvilket var betydeligt hyppigere end i de øvrige regioner. 
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Et halvt år senere den 9. april 2018 offentliggjorde regionens Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) en 

omfattende brugerundersøgelse af tilfredsheden med Sundhedsplatformen. Alle relevante faggrupper blev 

spurgt og 10.700 (af ca. 28.000 mulige) svarede. Det fremgik, at det nye system havde sine udfordringer – 

især hvad angik brugervenligheden, og lægerne i psykiatrien var de mest skeptiske;  68 -85 % var utilfredse 

med funktionalitet, funktionalitet, brugervenlighed og generel tilfredshed. I forbindelse med undersøgel-

sen, lovede regionsrådsformanden øget indsats for at løfte brugertilfredsheden. 

Overlægerne i RHP har nu anvendt Sundhedsplatformen i halvandet år og man må forvente, at den lange 

indkøringsperiode har givet mulighed for at eliminere systemets mange børnesygdomme. Samtidig forven-

tede overlægerådet, at resultaterne af regionens øgede indsats for at forbedre systemet ville afspejles i en 

øget tilfredshed i lægegruppen eller som minimum et tydeligt fald i de arbejdsmæssige frustrationer, der 

opstod i kølvandet på indførelsen af Sundhedsplatformen. 

Efter at have lyttet til medlemmers tilbagemeldinger, fandt overlægerådet, at det ville være af stor betyd-

ning at foretage en undersøgelse, der særligt fokuserede på de aspekter af dokumentationsarbejdet, der 

før i tiden gik under betegnelsen ”den psykiatriske lægejournal”. Dette arbejde er jo helt centralt for vores 

virke: Psykiatrien er som fag centreret om mundtlig kommunikation med patienten samt de deraf afledte 

fortolkninger. Derfor er det faktum, at vilkårene for nedskrivning og registrering af denne interaktion og fx 

de diagnostiske overvejelser er blev afgørende ændret, afsættet for, at overlægerådets repræsentantskab 

besluttede, at afdække vores medlemmernes holdning til, kvalitetsmæssige vurdering af, og estimerede 

tidsforbrug på anvendelse af Sundhedsplatformen i forhold til hvad der gjaldt forud for systemets indfø-

relse. 

 

Undersøgelsens design og gennemførelse 

Overlægerådet gennemførte i perioden 5. til 12. november 2018 en anonym spørgeskemaundersøgelse 

som blev udsendt til vores 285 vore medlemmer (iflg. en opdateret mailing-liste). Spørgeskemaet var ud-

færdiget i Microsoft Excel Online og blev i flere omgange revideret og afprøvet, indtil det nåede sin endelige 

udformning, som det fremgår af medfølgende bilag. 

Skemaets emner falder i fire grupper: 

1. Karakteristik af respondenten 

2. Vurdering af konsekvenserne af den ændrede arbejdsgang (uden sekretærer) 

3. Karakteristik af respondentens arbejdsopgaver og tidsforbrug 

4. Virkningerne på sundhedstilstand og arbejdstilfredshed 

(Spørgeskemaets ordlyd: se Bilag 1) 

 

Undersøgelsens resultater 

Af de i alt ca. 285 overlæger i Region Hovedstadens Psykiatri, tog 167 (59 %) imod invitationen til at dele 

deres erfaringer med Sundhedsplatformen (SP), som den fremstår efter halvandet års brug. 

Normalt regnes en spørgeskemaundersøgelse af denne karakter som repræsentativ, hvis mindst en tredje-

del af de mulige respondenter har svaret. Ved denne undersøgelse nærmer vi os den dobbelte responsrate, 

hvorfor dens resultater må anses for retvisende og valide. 
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Aldersgennemsnittet for respondenterne var 55 år og de havde i gennemsnit været læger i ca. 25 år. Man 

kan sige at den sammenlagte lægeerfaring ved undersøgelsen androg lidt over 4.000 år. 

 

I sengepsykiatrien arbejdede 30 % af overlægerne, mens mere end dobbelt så mange (65 %) havde deres 

hovedvirke i en ambulant funktion. Tre procent var primært tilknyttet en akutmodtagelse. 

Indførelsen af Sundhedsplatformen var ledsaget af en forventning om, at da lægerne nu selv straks skulle 

skrive deres notater, ville dette afspejle sig i et bedre overblik, mere tidstro og retvisende notater – fx på 

grund af de fortrykte notattyper, smart phrases og smart text. Desværre kan kun 44 % respondenterne helt 

eller delvist nikke genkendende til dette, mens 56 % ikke finder, der er nogen fordele. 
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Sundhedsplatformen er jo et stort og komplekst system, der skal integrere funktionerne i alle vores tidli-

gere og nu i vid udstrækning forældede it-systemer. Vi var blevet stillet i udsigt, at Sundhedsplatformen 

ville bidrage med bedre overblik, smidig og uproblematisk tilgængelighed af de relevante notater, samt 

bedre og ”slankere” journaloptegnelser med en højere grad af læsbarhed. Disse mål synes endnu ikke på 

nogen måde inden for rækkevidde – i hvert fald når det drejer sig om den psykiatriske journal. 

 

     

Først det mest positive: Over 80 % af overlægerne har ikke oplevet nogen forringelse af tilgængeligheden 

og 46 % af overlægerne mener, at Sundhedsplatformen faktisk har medført letter adgang til journalnotater 

end tidligere. Men mulighederne for at finde relevante oplysninger og skaffe sig et overblik mener kun 19 % 

er blevet forbedret, mens to tredjedel mener, at mulighederne er blevet forringet eller meget forringet. 

 

     

Desværre mener 140 (84 %), at notaternes kvalitet er blevet forringet eller meget forringet, mens hele 130 

(78 %) finder at notaternes læsbarhed er blevet forringet eller meget forringet efter indførelsen af Sund-

hedsplatformen. 

Respondenterne blev bedt om at estimere det merarbejde, notatskrivning i SP medførte. Udregnet ud fra 

overlægernes besvarelser viser det en øget arbejdsbyrde for overlægerne svarende til mere end 40 fuldtids-

stillinger. Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel mellem overlæger, der arbejdede ambulant og 

dem, der arbejdede i sengepsykiatrien. Antallet af manglende fuldtidsstillinger må antages at være et mini-

mumstal, da der ikke er taget hensyn til den samtidige kvalitetsreduktion, som mange respondenter har 

anført (Se bilag 2). 
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Det er nærliggende at tro, at når 118 (70 %) overlæger angiver, at de har fået deres arbejdstilfredshed for-

ringet eller meget forringet, kunne der bl.a. være en sammenhæng med den betydeligt øgede arbejdsbe-

lastning for lægerne. 

 

 

Seksoghalvtreds procent af overlægerne angiver, at brugen af Sundhedsplatformen i det nuværende om-

fang kan få konsekvenser for deres fortsatte virke i RHP, og heraf angiver 23 %, at de allerede nu har taget 

skridt til at afslutte deres ansættelse. 
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Blandt respondenterne anfører halvdelen (88), at brugen af SP har ført til problemer fra bevægeapparatet, 

og heraf har lidt under en tredjedel (24) har udviklet behandlingskrævende eller arbejdstruende problemer. 

I den forbindelse skal nævnes, at 21 (12,5 %) overlæger har fået dispensation for at skulle skrive selv. Des-

værre undersøgte vi ikke, hvor mange der har fået afslag på ansøgning. 

 

 

Slutteligt bekræftes de mange beretninger om Sundhedsplatformens kompleksitet og/eller manglende in-

tuitivitet: 72 % af overlægerne må efter 1½ år anvendelse mindst en gang om ugen anmode andre om 

hjælp til arbejdsgange i SP, mens 20 % anfører, at det er nødvendigt dagligt eller endnu hyppigere. 
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Overlægerne oplever tydeligt, at Sundhedsplatformen gør det vanskeligere at udføre deres kerneydelse. 

Tre fjerdedele af respondenterne har oplevet en grad af forringelse, mens én ud af fem (34) fremfører, at 

systemet i høj grad forringer deres mulighed for at udføre deres lægearbejde godt og forsvarligt. 

 

Diskussion og konklusion 

Der må altid ved indførelsen af store, komplicerede og komplekse teknologiske arbejdsredskaber påregnes 

indkøringsvanskeligheder og mulig kvalitetsnedgang. EPIC, som står bag Sundhedsplatformen er ingen und-

tagelse og taler selv om ”the valley of death and despair” i forbindelse med denne indkøringsperiode. Disse 

konsekvenser fremgik tydeligt af Overlægeforeningens arbejdsvilkårsundersøgelse, 2017 og endnu tydeli-

gere af CIMTs spørgeskemaundersøgelse fra april i år. 

Det ville dog være nærliggende at antage, at hvis problemerne først og fremmest drejede sig om forbigå-

ende fænomener, hvor både systemet og lægernes arbejdsform gradvist tilpasses hinanden, burde der med 

tiden tegne sig et mere normaliseret billede med relativt stigende arbejdstilfredshed og effektivitet. Dette 

fremgår desværre ikke af vores undersøgelse. Vi har jo i sagens natur koncentreret os om arbejdsvilkårene 

for psykiaterne – særlig i forbindelse med journalføring og -anvendelse – og vi kender ikke billedet inden for 

andre specialer. 

Hvad vi med sikkerhed kan sige er, at den psykiatriske lægejournal under Sundhedsplatformen ikke er ble-

vet bedre – tvært imod. Desuden har de ændrede arbejdsvilkår – herunder tabet af mulighed for journal-

diktat – kostet overlægerne dyrt både på øget arbejdstid, tab af arbejdsglæde og for en dels vedkommende 

har der også været ikke ubetydelige sundhedsmæssige konsekvenser. 

I november 2016 udgav RHP rapporten ”Den fremtidige lægerolle i Region Hovedstadens Psykiatri”. Den 

pegede på en hel række områder, hvor speciallægebetjeningen de næste mange år vil være udfordret af 

kombinationen af faldende kapacitet og stigende arbejdsopgaver. Ét af de områder, rapporten behandlede, 
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var implementering af Sundhedsplatformen. Man konkluderede følgende: ”Lige nu er der blandt speciallæ-

gerne bekymring bl.a. i forhold til mulighederne for at diktere og skrive. Denne bekymring skal tages alvor-

ligt og der skal, gennem en tæt dialog mellem ledelsen og speciallægerne, søges løsninger og støtte. Det er 

vigtigt at der tilbydes den nødvendige kompetenceudvikling samt at speciallægerne sammen med ledelsen 

tager ansvar for – og giver plads til – en forandringsproces, der er tidskrævende og udfordrende.” 

Overlægerådet er enigt i denne konklusion og vil på baggrund af spørgeskemaundersøgelsens resultater 

derfor opfordre såvel de politiske beslutningstagere, koncernledelsen som Region Hovedstadens Psykiatri 

til at forholde sig til disse alvorlige og hidtil uløste problemer. 

Overlægerådet ser frem til at påbegynde et grundigt, fordomsfrit og reflekteret samarbejde, så vi sammen 

kan reetablere nogle tilfredsstillende muligheder for at overlægerne – og de øvrige læger i psykiatrien – 

igen kan komme til at udføre et godt og forsvarligt lægearbejde til glæde for alle – og i særlig grad til gavn 

for vores patienter. 

 

 

Overlægerådet i RHP, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: 

Overlægers arbejdsvilkår – En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2017 

CIMTs brugerundersøgelse, april 2018 – link: http.//app.incite.pro/#/dashboard/9399/10949/c5ab4915-

1d25-4f94-a062-b829816a729b 

Den fremtidige lægerolle i Region Hovedstadens Psykiatri – Rapport fra Arbejdsgruppen om den fremtidige 

lægerolle, RHP, november 2016 

 

Bilag 1 
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Sundhedsplatformen og kvaliteten af journalføringen 

Undersøgelsen, som er anonym, fokuserer på, hvordan lægearbejdet er blevet påvirket af, at vi nu 

selv skriver journalnotaterne i modsætning til tidligere, hvor notaterne blev dikteret og efterføl-

gende afskrevet af lægesekretærerne. Vi ønsker svar fra alle læger, der hovedsageligt dokumente-

rer i Sundhedsplatformen. 

Vi håber, at undersøgelsen kan indgå som et element i dialogen med de regionale ledelser, så den 

ikke bygger på fornemmelser, men kan foregå på et oplyst og evidensbaseret grundlag. 

På forhånd tak for hjælpen. 

 

1: I hvilken region har du din hovedbeskæftigelse 

Region Hovedstaden/Region Sjælland 

 

2: Hvor gammel er du? 

alder i år 

Heltal 

 

3: Hvor mange år har du været læge? 

år 

Heltal 

 

4: Skrev du selv dine notater, før vi gik over til SP? 

Ja/Nej/Delvist 

 

5: Hører du til den lille gruppe læger, der efter SP’s indførelse har fået tilladelse til at sekretærhjælp til notatskriv-

ning? 

Nej/Ja, midlertidigt/Ja, permanent 

 

 

De følgende spørgsmål forsøger mere konkret at indkredse de ændringer, fjernelse af sekretærleddet ved notat-

skrivning har givet: 

6: Hvad er den vigtigste fordel ved, at vi skriver selv? 

Bedre overblik/Tidstro notater/Mere retvisende notater/Andet/Der er ingen fordele 
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7: Eventuelle andre fordele 

(skriv fritekst) 

Fritekst 

 

 

Hvordan vurderer du, at dine egne og dine kollegers notater og journalføring har ændret sig, efter vi overgik til 

SP? 

8: Notaternes indholdsmæssige kvalitet 

Meget bedre/Bedre/Uændret/Forringet/Meget forringet/Ved ikke-irrelevant 

 

9: Notaternes læsbarhed 

fx slå- og stavefejl, forstyrrende grammatiske fejl og manglende systematik 

Meget bedre/Bedre/Uændret/Forringet/Meget forringet/Ved ikke-irrelevant 

 

10: Notaternes tilgængelighed 

(tidstrohed - er notaterne skrevet, når du har brug for dem?) 

Meget bedre/Bedre/Uændret/Forringet/Meget forringet/Ved ikke-irrelevant 

 

11: Mulighed for at finde relevante fakta og danne sig et overblik 

Er journalstruktur og notattyper letforståelig i SP? 

Meget bedre/Bedre/Uændret/Forringet/Meget forringet/Ved ikke-irrelevant 

 

 

Det følgende handler mere præcist om dine daglige arbejdsopgaver 

12: Hvor arbejder du til hverdag? 

=Hvor lægger du mest arbejdstid? 

Distriktspsykiatri/Akutmodtagelse-skadestue/Intensivt sengeafsnit/Stationært Sengeafsnit/Ambulatorium 

med specialfunktion/Andet 

 

Hvor mange af følgende type notater, udfærdiger du typisk pr. uge: 

13: Indledende vurderinger (journaloptagelse) 

antal pr. uge 

Heltal 
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14: Gennemgange eller behandlingsplaner 

antal pr. uge 

Heltal 

 

15: Længere vurderings-, status- eller beslutningsnotater (fx også beslutning om tvang) 

antal pr. uge 

Heltal 

 

16: Stuegangs-, ambulante samtale- eller psykoterapinotater 

antal pr. uge 

Heltal 

 

17: Andre notattyper (fx henvisninger) 

antal pr. uge 

Heltal 

 

18: Forskel i tidsforbrug på udfærdigelse af notater før og efter indførelse af SP 

Timer pr. uge med højest en decimal (minustal, hvis du bruger mindre tid end før SP) 

Decimaltal 

 

 

Og til sidst lidt mere generelt om, hvordan du oplever, SP påvirker dit daglige arbejde: 

19: Møder du stadigvæk arbejdsgange i SP, hvor du enten opgiver, eller må søge hjælp hos andre? 

Nej/Sjældent/Ugentligt/Dagligt/Oftere endnu 

 

20: Har du udviklet gener fra bevægeapparatet? 

Nej/Ja, men ikke behandlingskrævende/Ja, behandlingskrævende/Ja, arbejds- eller helbredstruende 

 

21: Andre følger for din sundhedstilstand, som du mener er relateret til SP? 

Art og omfang - fx hovedpine, stress eller søvnløshed 

Fritekst 

 

22: Hvordan er din generelle arbejdstilfredshed efter indførelsen af SP: 

Meget bedre/Bedre/Uændret/Forringet/Meget forringet/Ved ikke 



14 
 

 

23: Hvordan synes du, dine muligheder for at udføre et godt og forsvarligt lægearbejde er efter indførelsen af 

SP? 

Meget bedre/Bedre/Uændret/Forringet/Meget forringet/Ved ikke – Irrelevant 

 

24: Har SP betydning for, om du vil fortsætte som læge i Region Hovedstaden? 

Nej, fordelene opvejer ulemperne/Nej, ulemperne er ikke uoverstigelige/Ikke endnu, men hvis det ikke bli-

ver bedre, overvejer jeg at sige op/Jeg ser mig allerede nu om efter andet arbejde eller overvejer pen-

sion/Jeg er i færd med eller har allerede sagt op 

 

 

Nu er du endelig nået til vejs ende og vi takker for din indsats. 

25: Hvis du har nogle afsluttende kommentarer, du vil dele med os - fx forslag til, hvordan SP's journalfunktion 

kunne blive bedre for dig, så skriv dem her: 

Fritekst 

  



15 
 

Bilag 2 

Forbedringsforslag og kommentarer til Sundhedsplatformen samt overlægerådets undersøgelse 

 

Herunder er de frie kommentarer fra 78 medlemmer – delvist delt op efter emne: 

 Jeg har et job med begrænset patientkontakt. Hvis jeg havde patienter hver dag, ville jeg synes, at 

SP fyldte for meget. 

 Det er som om videre træning i brug af system er gået i stå og vi bruger SP uden helt at kende slut-

resultatet. Der er alt for mange funktioner, vi ikke kan bruge og vi bruger SP forskelligt. Der er ikke 

tid til at nå alt inden for en arbejdsdag – særligt InBasket. 

Tid til ledelsesopgaver bliver yderligere forringet for klinisk arbejdende overlæger. 

 Jeg bruger ikke mere tid, fordi jeg er gået ned på patientkontakter fordi jeg primært laver forskning, 

men jeg er blevet langsommere; det er bare pr. uge og dér kan jeg ikke angive et antal, men pr. no-

tat bruger jeg 20 % mere dokumentationstid. 

 Når jeg ikke vurderer notatdelen i SP ringere, skyldes det, at jeg har mulighed for at diktere – noget 

jeg mener er helt nødvendigt, hvis vi i psykiatrien skal kunne levere et forsvarligt arbejde. 

 Jeg ønsker at vi får lov til at diktere alle notater, især når vi er presset tidsmæssigt og fx i vagterne. 

 Det er forringende for kvaliteten, at vi alle skal dokumentere i ens skabeloner, uden at der skeles 

til, at vores funktioner er forskellige. At tro at en behandlingsplan for en indlagt patient er magen til 

en patient i OPUS/ADHD-ambulatorium eller distriktspsykiatrien er håbløst. 

 Det Ambulante SP medicinmodul og overgangen til DDV/FMK-online er kritisabelt dårligt og fejl bli-

ver ikke rettet. 

Et stort problem er, at det stadig tager for lang tid at skrive alle de relevante oplysninger i journal-

notaterne efter fx en gennemgang, hvor der er spurgt ind til socialt/levnedsforløb, præmorbid 

psyke m.v.  

 Jeg springer det over og kender så kun selv til oplysningerne, der ikke er dokumenteret i samme 

grad som tidligere, hvilket jeg ser som en faglig forringelse. 

 At skrive notater er ikke problemet – det er alt det andet, som på ingen måde er intuitivt eller en-

kelt, og derfor kan være frustrerende, tidskrævende og uoverskueligt. Bl.a. er sproget en blanding 

af ”danglish” og bogholdervendinger, og ikoner, som til sammen kan være direkte meningsforstyr-

rende, og valgmuligheder i den forbindelse er tilsyneladende uendelige og indbyder til fejl og util-

sigtede hændelser. 

 Jeg tror ikke på, at SP kan blive velfungerende. Det er i sin grundlæggende struktur uegnet i det 

danske sundhedsvæsen. Der medfører store mængder af absurde arbejdsgange, således at arbej-

det som læge i alt for høj grad kommer til at dreje sig om, hvordan man omsætter virkeligheden til 

finurligheder i SP. Lange ulogiske registreringer for simple ting. Dokumentation i afkrydsningsske-

maer, som man ikke kan undgå at blive så træt af, at man til sidste glemmer substansen og sætter 

tilfældige krydser, så resultaterne er upålidelige og reelt ubrugelige. Det er ikke et spørgsmål et 

rette fejl eller tilpasse systemet – det er i sin tankegang for langt fra noget, der er anvendeligt. 
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 SP har ødelagt vores journaler. 

Argumentet om at de skal kunne bruges til forskning er latterligt. 

Den manglende indberetning til de kliniske databaser en skændsel. 

Journalerne er ubrugelige undtagen til behandling lige her og nu. 

 Det at skrive selv anser jeg ikke for at være det store problem. Det er snarere medicinmodulet, 

mange klik, uigennemskuelige arbejdsgange og generelt ringe kvalitet af notater pga. vurderings-

skemaer, copy-paste og sjuskefejl. 

 Diktering skal være tilladt for alle læger men dikteringsmodulet skal forbedres: nu kan man kun dik-

tere frem og ikke spole tilbage og høre hvad man har dikteret, hvis man f.eks. bliver afbrudt og 

glemmer hvor langt man er nået. Hvis man prøver at spole tilbage, slettes hele notatet. Derfor har 

jeg opgivet at bruge dikteringsmodulet. 

Jeg har fjernet en patienttid hver dag for at kunne nå at skrive mine notater. Det går udover de dår-

ligste patienter, som ikke bliver set hyppigt nok. 

 Der er elendige skabeloner, som gør det svært at få overblik og finde de relevante oplysninger. 

Det er vanskeligt at følge med i plejepersonalets dokumentation i vurderingsskemaer. 

 Jeg har hørt, at SP i sin brugerplatform ikke er dårligere end mange andre IT-programmer i staten. 

Forskellen er blot, at det administrative personale – som sekretærer – er vant til at arbejde med 

disse programmer. Og i ministerier og styrelser har man bevaret det administrative personale til 

disse opgaver. Så hvis arbejdet blev lagt tilbage til sekretærerne, og vi selv kunne vælge om vi ville 

skrive eller diktere, registrere ydelser osv., så ville SP ikke være værre end så meget andet. 

Så det vil jeg foreslå at man gør. 

Det kræver kun, at sekretærerne får nogle rettigheder i SP, som de ikke har i dag. 

 Jeg er så privilegeret, at jeg ikke behøver at arbejde ret meget længere, så jeg bliver nok i RHP godt 

et år endnu, så kan jeg trække mig tilbage. 

Det er ganske urimeligt, at jeg der, ikke er ældre, skal nå dertil, at regionen gør det så vanskeligt for 

mig at passe mit job samvittighedsfuldt, at jeg skal trække mig i starten af 50-erne – specielt i en tid 

med speciallægemangel. 

Det er næsten som om, RHP ligefrem aktivt prøver at slippe af med overlægerne. Man mindes med 

sorg, programchefen for SP der udtalte: ”Nu tager vi privilegierne (dvs. lægesekretærerne) fra over-

lægerne”. 

RHP er en kæmpestor organisation, hvor der burde være en korpsånd og et fælles mål, men i stedet 

har man skabt en kolos, i hvilken det er vanskeligt at få lov at udføre kerneopgaven: diagnostik og 

behandling. I stedet bruges tiden på pjank og pjat som ”ventet og velkommen”, ”respekt for patien-

ten”, LEAN og meget, meget mere. 

RHP er eklatant dårligt ledet, som det er illustreret ved valget og implementeringen af SP – og så 

skal man høre på regionsforkvinden udtale, at SP giver bedre overblik og at nu skal vi sætte ledel-

sesmæssig og politisk kraft ind på at gøre det bedre (radioavisen 2. nov). 

Nej hun skal ej, løsningen ligger jo lige for: genansæt lægesekretærerne. Og afskaf SP. 

 Korte notater er fine at skrive selv, her er overblikket bedre. Vurderingsskema-funktionen til f.eks. 

UKU er god. 

Udredning og længere notater (længere anamnese) – suk! Her er min kvalitet blevet væsentligt 
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ringere, jeg skriver mindre end tidligere og det tager længere tid. Hvis jeg kunne få lov at diktere 

disse notater, ville det betyde bedre kvalitet og mindre tidsforbrug. 

Medicindelen er stadig farlig. Jeg laver mindst to utilsigtede hændelser pr. måned pga. medicine-

ringsfejl, der ofte sker i overgangene. 

Når jeg har vagt og skal sætte mig ind i mange forskellige patienter, få jeg til sidst hovedpine og 

ondt diverse steder af at have så meget ”skærmtid”. Jeg er selv SP-nøgleperson, jeg bruger genvejs-

taster og kan generelt finde rundt i systemet. 

 Journalers indhold er forringet i udtalt grad og den lægelige uddannelse er i udtalt grad blevet sat i 

stå. 

 SP har helt ændret vores arbejdsgange i ambulatoriet. Vi har overtaget de fleste sekretæropgaver 

og alle læger har måttet gå ned i antal patienter. En forsamtale kunne tidligere dikteres på 15 min – 

nu tager det 1½ time!! Det er ikke så meget selve SP, der er problemet, men især opgaverne der er 

rykket over til læger. 

 Det er meget ulykkeligt at SP blev indført og man samtidigt fjernede sekretærerne og fjernede mu-

ligheden for at diktere. 

Systemerne tidligere var meget enklere og letforståelige for alle, hvilket gjorde oplæring enkel og 

det var nemt at lave individuelt tilpassede løsninger. 

 FMK-modulet i SP er farligt. 

Man skulle have indført SP uden at spare på sekretærer. Så havde der ikke været så store proble-

mer og lægernes arbejdsvilkår var ikke blevet så forringet. 

Det er helt katastrofalt, at læger udfører sekretærarbejde, når der er så stor mangel på psykiatere! 

Ingen psykiatere må sige op pga. SP: Fastholdelse, fastholdelse og fastholdelse – vi kan ikke und-

være en eneste! 

Uddannelse af yngre læger er udfordret, AOP (journaloptagelse) medfører katastrofalt reduceret 

kvalitet og den deskriptive psykopatologi lider under travlhed og manglende mulighed for fordy-

belse. 

SP mangler overblik over forløb, men med mulighed for diktering ville der kunne frigives mange ti-

mer pr. uge. 

 SP skal skrottes!  

SP er totalt ødelæggende for klinisk psykiatri. Jo længere tid man ignorerer det faktum, jo flere 

glemmer, hvor slemt ødelæggende det har været for faget og jo større er skaden. 

Får psykiatere ikke meget snart mulighed for som et minimum at diktere (imens det bliver udfaset), 

dør det håndværk, som udgør den gode kliniske psykiatri. 

SP er er skamplet og derudover jo fortsat livsfarlig for vores i forvejen svage patienter (fx medicin-

modulet). 

 SP bør afvikles. Der findes andre gode systemer, som kan kommunikere med resten af journalsyste-

merne i DK. 

SP var en fejlbeslutning og det kan undre, at der er så meget modstand mod at ændre denne be-

slutning. 
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 Der bør arbejdes på en afskaffelse af SP. Den manglende sikkerhed i medicinmodulet og proble-

merne med samkørsel med FMK er møg-utilfredsstillende og potentielt farlige! 

 Det værste er at erkende, at lederne (dvs. DJØF’er og politikere) ikke ved, hvad vi laver og heller 

ikke er interesseret i det. Polariseringen er blevet større mellem varme og kolde hænder. Det vil i 

bedste fald tage mange år at genoprette. 

 Det allerstørste problem er, at fagligheden i journalnotaterne er forringet i meget stor grad. Dette 

vil inden for en ganske kort årrække betyde, at den lægefaglige viden vil være forsvundet. 

 Jeg overvejer at forlade mit psykiaterjob og gå på efterløn. 

Det er håbløst, at det ikke efter 1½ år er blevet muligt at få et patientoverblik i et ambulatorierne:  

Hvor mange er tilknyttet, diagnoser, hvortil de afsluttes osv? 

Det har medført, at der er mange sekretæropgaver, der er blevet lægelige, da det kun er dig selv, 

der kan føre lister i SP. Hertil kommer, at hvor ambulatoriet tidligere havde en hel sekretær, er der 

nu kun dækning tre dage om ugen.  Det er jo decideret latterligt, at vi for at have overblik skal føre 

diverse lister i Excel mm. 

Det er ligeledes ganske besværligt, at Outlook og SP ikke kan kommunikere, så vi dagligt skal ope-

rere med to forskellige kalendersystemer. 

Der er blevet meldt rigtig mange ting ud ovenfra og det kunne have været vidunderligt, såfremt der 

var meldt en konsensus ud over, hvad de forskellige notattyper skulle benyttes til. Lige nu har jeg 

fornemmelsen af, at det sådan er lidt forskelligt – hvilket betyder, at det er meget vanskeligt at vise 

en relevant historik. Medicinhistorikken er en udfordring for sig. 

De elektroniske hjælpemidler er mangelfulde: Her er ikke wi-fi, ingen bærbar, dvs. at under en pati-

entsamtale, skal jeg huske medicin, blodprøver mm, eller rejse mig for at tjekke i SP. 

Og så er der lige medicinmodulet... Hvilken forskel er der på ”et stk” og ”en tablet”? Det er en dag-

lig irritation at skulle bruge et ekstra klik på dette valg. Optitrering af præparater fungerer i praksis 

ikke, da fx kapsler ikke kan deles og jeg skal så nyordinere præparatet en svagere styrke alligevel. 

Udmelding om undervisning i SP kommer to dage før undervisningen – tror de ikke, vi har et pro-

gram for vores arbejdsdage langt ud i fremtiden. 

 Jeg synes, at det store tidsforbrug ved og den ofte problematiske funktion af SP er et meget stort 

problem. Ligeledes er det yderst problematisk at vi som læger udfører mange flere administrative 

opgaver end tidligere. Det giver betydeligt mindre tid til patienterne og gør det særdeles vanskeligt 

at få arbejdsdagen til at hænge sammen. 

 SP er udformet efter amerikanske forhold og absolut ikke til det dansk psykiatriske sundhedsvæsen. 

 Overordnet opfatter jeg SP som et forældet system med en brugerflade som ikke er intuitiv. Det er 

sværere at få overblik over journalerne og kvaliteten er dalet. 

 Jeg tror ikke for alvor på, at SP kan blive anvendeligt. 

Det har smadret vores måde at dokumentere psykiatriske patienter på. 

Vi havde et fagsprog. Nu er det fuldstændig unødvendigt og nedbrudt af anglicismer og djøf-ter-

mer" 

 Jeg syntes at det er pinligt. 

Folk tror, at det er løgn, når man fortæller, at vi ikke ved, hvad patienterne fejler eller hvad de får af 
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medicin. 

Hvis vi tog ti tilfældige patienter og skulle beskrive, hvad de fik af medicin ud fra SP så ville vi højest 

ramme rigtigt i ét tilfælde. 

 Det primære problem med SP er, at man skal skrive, mens man taler med patienten. 

Kontakten brydes. Man ser mere i skærmen, end man har øjenkontakt. 

 Desværre kan jeg ikke se, at det kan blive bedre. Hvis man skriver, som det er tiltænkt, bliver det 

ulæseligt og meningsløst – og journalen er slet ikke det arbejdsredskab for klinikerne, det burde 

være. 

 Det er meget nemt som kliniker at gennemskue, hvor klodsede og uhensigtsmæssige arbejdsgan-

gene er i SP. Derfor opleves det meget trist, når ledelsen ureflekteret hylder SP eller påstår noget 

andet. Der er ingen ærlighed eller åbenhed og jeg har sagt farvel til gode overlægekollegaer: Nogle 

blev presset til tavshed med deres kritik. En fuldstændig berettiget kritik som vi alle kan fremsætte 

dagligt. Det har skabt en kæmpe mistillid til den nuværende ledelse og til regionsrådet. Der lyttes 

ikke til dem, som arbejder med ”værktøjet”. 

 Sørg for at få sekretærerne tilbage til at skrive. 

Vi er tre gange så dyre i løn og elendige til at skrive – det tager tid! 

 jeg har fået bevilget fem timers sekretærhjælp om ugen under Servicelovens bestemmelser om 

hjælp til handicappede, fordi jeg dagligt har kraftige smerter fra bevægeapparatet og har måttet gå 

på deltid. 

 De nye retningslinjer og skabeloner for AOP (journaloptagelse) og behandlingsplaner er en forrin-

gelse i forhold til beskrivelse af en patientens psykopatologi og udformningen er forstyrrende i for-

hold til at danne sig overblik og indtryk af pt. 

 Hvis jeg havde arbejdet med døgnindlagte patienter, ville jeg nok have været mere negativ og pes-

simistisk i mine vurderinger. 

 Der i mine øjne tale om en grundlæggende dårligt designet og struktureret system. Jeg har ikke til-

tro til at SP kan udbedres til at blive et velfungerende system. 

 Kommentar til sidste spørgsmål: Ulemperne er ikke længere uoverstigelige, da jeg nu får mine no-

tater skrevet af en sekretær. 

Hvis jeg skulle være fortsat med at skrive det hele selv, ville jeg sandsynligvis være gået på pension. 

 Det er især Cave-funktionen, den fælles skabelon for AOP (journaloptagelse) og samkøring med 

FMK, som er helt umulig at arbejde med. Også det forhold, at MVU'er (fx sygeplejersker, socialråd-

givere og ergoterapeuter) ikke kan lave samme psykoterapinotater som læger og psykologer, er 

nedbrydende og frustrerende. 

 SP bør skrottes og sekretærarbejdet gives tilbage til dem, som er uddannet dertil. Lige nu betragter 

jeg mig selv som måske Danmarks dårligste men helt sikkert bedst betalte sekretær! 

 Jeg savner flere funktioner hvor SP hjælper lægen, fx søgefunktionen til fx alle mine lithium- og No-

ritrenpatienter.  Dvs. at jeg kunne danne flere betydende filtre efter mit eget valg. 

Jeg ønsker også flere søgeord i en alm tekst, da standardfrasernes “klik-valg” giver grove og 
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fordummende beskrivelser af patienterne grænsende til det meningsløse samt nedsat overblik. 

Jeg ønsker reelle registreringer af utilsigtede hændelser: Hvis der i SP-systemet findes fx 83 recept-

fejl, bliver det kun registreret som én utilsigtede hændelser pr. 83 fejl. Systemet, systemadministra-

torer og it-ansatte må også forpligtes til at indrapportere utilsigtede hændelser - ikke kun klini-

kerne. Ellers giver det ikke retvisende data for systemets sikkerhed. 

 Hvis SP var mere målrettet til mit speciale, jeg var hurtigere og mere effektiv ved tasterne og havde 

mindre arbejdspres, så jeg havde tid til at eksperimentere med SP. 

 Jeg har fået en seniorordning på 30 timer pr. uge pga. frustration over SP og mistet arbejdsglæde. 

Jeg planlægger yderligere nedgang i arbejdstid efter nytår. Og planlægger nu at gå på pension, så 

hurtigt jeg kan modsat tidligere, hvor jeg havde planlagt først at gå på pension som 70-årig. Dvs. 

RHP mister en psykiater 3½ år før tid. 

 Det er godt, at det er ét system, men jeg sidder stadig med både min Outlook og min private mail, 

hver gang jeg skal booke en patient. 

 Det ville hjælpe noget, hvis jeg kunne få lov at diktere alle notater. Selv om det stadigt er elendigt 

at manøvrere rundt i SP i øvrigt. 

 Den væsentligste ulempe ved SP er den manglende mulighed for diktering. Ellers har jeg vænnet 

mig til systemet. Jeg har netop skiftet stilling fra ambulatorium til døgnafsnit. Dette betyder, at jeg 

skriver mindre, hvilket har været en lettelse ift. at få afsluttet mine arbejdsopgaver. 

 Jeg er belastet af tanker om, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed kan finde af fejl. 

 Jeg bruger oceaner af tid hver dag på recepter. Det er tidsrøvende. Jeg oplever “Hard stop” flere 

gange dagligt. 

 Det er ikke kun SP, der er problemet. I virkeligheden er det den ledelsesmæssige retorik, hvor man 

gør systemfejl til et individuelt medarbejderansvar. Det er nærmest psykopatisk. Bekend kulør. Vær 

ærlig. Og omgør de mest håbløse beslutninger. 

Indførelsen af SP har gjort alle fra centerledelser og op utroværdige. 

 Jeg har forladt den akutte psykiatri, fordi lægerne så skal navigere i tre forskellige SP-moduler. Når 

man til dagligt sidder i et ambulatorium er det urimeligt tungt og stressende. 

 Jeg er god til it og er nøgleperson for SP både mht. almindeligt brug og nu også for brugertilpasning. 

Jeg har let ved at anvende SP, men er ikke desto mindre frustreret over SP i forhold til en lang 

række funktionaliteter – ikke mindst medicinmodulet. Men hele SP ‘s mangel på intuitiv funktionali-

tet og ufatteligt besværlige arbejdsgange, mangel på overblik osv, osv. 

Og så er det en også en skandale, at SP ikke kan levere de data til drift og forskning, som vi blev stil-

let i udsigt! Det må da være et kontraktbrud, som EPIC burde stilles til regnskab for? Vi kan ikke en-

gang trække de mest simple data som fx genindlæggelser! Helt utroligt, at Regionerne finder sig i 

det. 

 Jeg ønsker mindre ventetid og længere åbningstid i support. 

Jeg savner at medicinmodulet, fungerer bedre. Det er meget generende, hvis der er problem med 
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medicinmodulet, når der skal udskrives recepter til en patient. Specielt når patienten er gået og 

klokken er over 16. Så det ikke er muligt at få hjælp. 

 Det er svært at svare retvisende, da jeg har skiftet til en anden stilling med mere ledelse og udvik-

ling og mindre klinisk arbejde. Så derfor påvirker det mig ikke så meget nu, som da jeg arbejdede på 

et lukket, intensivt afsnit. Medicinmodulet er absolut det største problem i SP og det spørger I ikke 

til? 

 Jeg mener, at selve “ordproduktionen” symboliserer en helt misvisende mening med SP - for meget 

kontrol og dårlig status. Samtidigt er det demotiverende for læger i den offentlige sektor, og stimu-

lerer til flugt til den private sektor eller udlandet. 

 Jeg arbejder på halv tid. 

Generelt synes SP er udfordrende for mig, vanskelig at navigere i, og arbejdet med systemet gør 

mig ikke sikker i hverdagen i modsætning til andre journalsystemer. Jeg oplever mig konstant usik-

ker, SP er svært at overskue, og det tager tid fra patienterne. Notaterne er ikke optimale, for der er 

ikke tid til dem. Der er godt nok “smarttekst”, men det låser mig fast. Hvis jeg har overset en 

stjerne, tager det længere tid for mig. 

 Informationssøgning i SP er kaotisk. Man skal lede mange skemaer igennem for at finde det rele-

vante notat fra en kontaktperson. Man oplever også, at kontaktpersonerne ikke ved, hvad et 

spørgsmål betyder og derfor bare krydser af. Ellers siger de, at man ikke kan komme ud af skemaet. 

Informationerne bliver på den måde utroværdige. 

Laboratoriesystemet er farligt. Man får ikke besked, når en prøve ikke er taget. Det giver vanske-

ligheder i relation til behandling med risikostoffer, hvor biokemi kræves. 

Medicinsystemet er farligt og der er mange fejl. Trods henvendelser, er der stadig fejl i depotmedi-

cinering og der optræder ændringer, som SP selv har lavet – f. eks dato, mængde af medikamentet 

og frekvens. 

Medicinsystemet er kluntet og meget tidsrøvende i det ambulante regi. 

Brugen i det ambulante er på ingen måde brugervenligt, og den kaotiske information kan blive far-

ligt for patienterne. 

 Jeg vil foreslå, at man stopper med SP og finder et system, der er tilpasset den kliniske hverdag, så-

ledes at fagligheden ikke bliver endnu dårligere, end den allerede er blevet. 

 Jeg tænker, det er relevant at have et landsdækkende journaliseringssystem, og da andre regioner 

er glade for deres system (som de siger "vi klager ikke"), synes jeg, det relevant at handle radikalt, 

før regionen ikke længere har nogen psykiatere ansat. 

 Til orientering er jeg kun ansat én dag om ugen i Centralvisitationen. 

 Det er totalt “kejserens nye klæder”, en genuin katastrofe for sundhedsvæsenet og ikke mindst 

psykiatrien. 

At man samtidig har ønsket at give lægerne sekretæropgaverne, er jo det rene vanvid - både øko-

nomisk og kvalitetsmæssigt... 

Hvem er det dog der tager sådanne beslutninger? 
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 Overordnet er jeg dybt forarget over, at man i RH valgte SP frem for den model man har udviklet i 

Region Midt. Det på trods af, at stort set alle klinikere, som blev spurgt, pegede på den dansk udvik-

lede model. 

 

Svar med kritik af spørgeskemaet og/eller Overlægerådet 

 Spørgeskemaet virker grundlæggende biased til ulempe for SP. Det kan selvfølgelig være med vilje, 

men der er overordnet set mere mulighed for at svare negativt end positivt. 

Kunne man fx have mindre hovedpine eller stress, fordi der nu ikke ligger 30 ufærdige journaler, 

der venter på epikriser eller lignende. 

Vedr. bevægeapparatsskader, har I målinger på det fra før SP, evt. skader på stemmen? 

Igen – det virker som et farvet skema. 

 Et noget ledende spørgeskema. 

 Jeg oplever, at dette spørgeskema er meget rettet mod, at man ikke er tilfreds med SP. I har mange 

spørgsmål, der drejer sig om generne ved SP, er der ingen spørgsmål, hvor man kan give sin mening 

til kende om, at man oplever en forbedret patienttilfredshed, patientsikkerhed, en nemmere og 

mere overskuelig hverdag, hvor arbejdet glider bedre, at man har kigget på tidligere uhensigtsmæs-

sige arbejdsgange, som nu fungerer bedre. 

Jeg synes det er problematisk, at overlægerådet ikke er mere neutralt i sin vurdering af SP. Man bli-

ver som overlæge bange for at ytre sig positivt, for man får mange af sine overlægekollegaer på 

nakken. Jeg føler ikke, at der er plads til mig i overlægerådet, som oplever at mit arbejde er blevet 

bedre efter SP. Jeg føler mig ikke velkommen og føler ikke, at I repræsenterer mig og mine kolle-

gaer, der er positive. 

 Jeg synes kritikken er ensidig. 

SP er 4 ting: 

Information. ordination. dokumentation. kommunikation. Mange ting tog længere tid eller var be-

sværligt inden SP. 

 

Forbedringsforslag 

 Det er meget svært at få et "bladrende" overblik i SP-journalens journalnotater. Der vises kun én 

side ad gangen. Det må kunne bedres. 

 Der mangler i AOP (journaloptagelsen) punktet ”opvækst/udvikling”. 

 Mulighed for diktering og øget sekretærbistand er afgørende. 

 Der brug for mere undervisning og forbedring/tilpasning af SP til psykiatrien. 

 Det ville være en forbedring at kunne diktere og få hjælp af sekretærer til fx henvisninger. 

 Der er brug for lettere adgang til hjælp – forskellige faggrupper kan ikke hjælpe hinanden. 

Der er rigtig mange kringelkroge og der er mange funktioner, som man sjældent bruger – men alli-

gevel skal kunne. 
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 Jeg ønsker mere prosa og færre skemaer. Journalen – især den indledende vurdering – er blevet 

meget mindre overskuelig. 

 Jeg er fortsat optimistisk og tror på, at det kan blive bedre på sigt. Specielt, hvis sekretærfunktio-

nerne opgraderes. Jeg ønsker ikke at diktere igen, men vil gerne have mere hjælp til andre tidskræ-

vende funktioner og /eller færre patientkontakter. 

 Giv mulighed for diktering til alle, som ønsker det. 

Man kan jo spørge, hvor mange, der er interesserede. 

Grunden til at ulemperne for mit vedkommende ikke er uoverstigelige, er at jeg har dikteringstilla-

delse. 

 Lad læger, som kan diktere meget hurtigere, end de kan skrive, diktere. Og lad sekretærer, som kan 

skrive markant hurtigere end mange af lægerne og som er billigere i løn, skrive. Så kan lægerne få 

mere tid til at udføre lægearbejde og undgå at bruge meget tid ud over almindelig arbejdstid på at 

lave de notater, man ikke har nået. Hvis det fortsætter som nu: Der vil blive lavet mindre lægear-

bejde, skrevet mindre brugbare journalnotater eller være flere læger, der går ned med stress. 


