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Hovedbudskaber.
1. Sundhedsjournalen gennemfører halvårlige auditworkshops og benytter
behandlingsrelationsservicen (BRS) til at filtrere opslag mhp auditering
af de opslag hvor der foreligger en svag behandlingsrelation.
2. BRS er en service på National Service Platform (NSP). Den kan
kvalificere en behandlingsrelation mellem en kliniker og en patient ud
fra kendskabet til kliniker-cpr, kliniker-organisation og patient-cpr.
3. BRS er et tilbud om validering af behandlingsrelationer, som med fordel
vil kunne benyttes af - eller supplere - eksisterende faciliteter i
fagsystemer på sygehuse, i praksis og speciallægepraksis.
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Audit/sikkerhed

2007

E-journal åbner for praksis (PL) og
borgere.

Brevudsendelse til borgere hvis PL slår op
på patient som ikke tilhører praksis. Borgere
kigger i MinLog

2008

E-journal åbner for hospitalsklinikere

Regional auditering.
Borgere kigger i MinLog

2011

Fællesregional auditering af alle opslag
etableres

I starten stikprøve fra én arbejdsdag. I dag
stikprøve fra en arbejdsuge

2012

E-journal åbner for speciallæger (SL)

Brevudsendelse til borgere hvis SL slår op
på patient som ikke har en henvisning.
Borgere kigger i MinLog

2014

Sundhedsjournalen åbner med adgang
til FMK, Labportal og e-journal

Behandlingsrelationsservicen (BRS)
benyttes af Sundhedsjournalen

2014

BRS-modning gennem samarbejde
mellem Regional Audit og NSI

Fællesregional auditering fokuserer på
stikprøver med dårlig behandlingsrelation.

2015

Videre modning af BRS

BRS forsøges inddraget i udvælgelse af
brevmodtagere.
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 Er patienten tilmeldt klinkerens praksis
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• Modning af BRS – både logik og teknik
• Kan specialer knyttes sammen
• MinLog med varedeklaration
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