Oktober 2018

NYT om Sundhedsplatformen
Velkommen til en ny udgave af psykiatriens nyhedsbrev om Sundhedsplatformen. Nyhedsbrevet vil udkomme én til
to gange månedligt og samle op på relevante informationer. Nyhedsbrevet mailes til alle psykiatriske centre og
distribueres lokalt.

Opdatering af Sundhedsplatformen udskydes til februar 2019
Den 3. november 2018 skulle Sundhedsplatformen opgraderes fra en version 2015 til en version 2018 (SP2018).
Samme dato skulle Sundhedsplatformen opgraderes til at levere data til det nye Landspatientregister (LPR3). Da
Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner besluttede at udskyde opgraderingen af Landspatientregistret
i alle regioner, udskydes opgraderingen af Sundhedsplatformen også. Der arbejdes efter en samlet opgradering i
starten af februar 2019.
Datoer for uddannelse - SP-18 opgradering, intro og selvstudie
Begge kurser varer 2 timer og foregår på Gentofte Hospital. Introkurset i Stort Auditorum, stueetage, opgang 10B.
Det kan godt betale sig at reservere en af de 3 dage i kalenderen allerede nu.
Datoerne er:
7. januar 2019 – kl. 8.00 – 10.00
8. januar 2019 – kl. 10.30 – 12.30
9. januar 2019 – kl. 13.30 – 15.30
Kurserne omkring selvstudie foregår d. 10., 11., 14., 15., 16. og 19. januar for vikarer. Der er 4 hold hver dag, som
du kan vælge i mellem: kl. 8 – 10, 10.15 – 12.15, 12.45 – 14.45 og 15 – 17.
Den 2. februar 2019 overgår vi til den nye version af SP, hvor alle indlagte patienter skal udskrives og indlægges
præcis som det skete, da vi gik i luften med SP i 2017.
Du kan læse mere på intranettet om de ændringer og forbedringer, som SP2018 og LPR3 medfører.

SP-funktionalitet fra psykiatriens kliniske byggere og andre gode kræfter
AOP og behandlingsplan for voksenpsykiatrien (information er udsendt)
Der er udarbejdet en ny version af journalskabelonerne Anamnese, Objektivt og Plan (AOP) og Behandlingsplan til
voksenpsykiatrien. Pakken består af SmartText, SmartLists og SmartLinks. Skabelonerne skal bruges i kombination
med best/ord sæt ”Psykiatrisk indlæggelse”. Læs mere om AOP på intranettet her.
AOP for børne- og ungdomspsykiatrien er på vej og implementeringen i BUC er startet op.
Advarsel ved manglende primær diagnose (information er udsendt)
I RHP opstår der mange fejl med manglende aktionsdiagnose. Derfor er der bygget et SmartLink, som validerer,
om der er en aktionsdiagnose registreret i den aktuelle behandlingskontakt. Hvis dette ikke er tilfældet, viser der
sig en advarsel med tre stjerner, som gør, at notatet ikke kan signeres. Læs mere på intranettet.
Optrapningspaneler (information er udsendt)
For at lette ordinationen er der udarbejdet optrapningspaneler for ambulatorier og sengeafsnit for clozapin,
sertindol og lamotrigin. Alle psykiatriens paneler kan fremsøges ved at skrive PSYK og vælge installationslisten.
Læs mere om optrapningspaneler på intranettet her.
NY Dokumentationspraksis for udlevering af patienters egen medicin i ambulatorier
Dokumentation af udlevering af patienters egen medicin i Sundhedsplatformen, herunder dosisdispenseret
medicin, skal ikke længere dokumenteres via Dispenser, men som et notat med brug af en ny smarttekst.
Ændringen sker, så effektueringen ikke optræder dobbelt i FMK. Læs mere på intranettet.

