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Baggrund

• CIS AN er en elektronisk anæstesijournal

– Opsamler automatisk data fra medicoteknisk udstyr

– Systemet erstatter papirskemaer

• Eksempel på papirskema

• Eksempel på CIS AN

• Indføres på et anæstesi- og et opvågningsafsnit i 2012 

• Økonomisk støtte fra fornyelsesfonden

• I den forbindelse ønskes systemet evalueret 
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Baggrund - forventninger

• I ansøgningen til fornyelsesfonden: test af CIS AN integreret med Cetrea Surgical

• Forventninger beskrevet i ansøgningen til fornyelsesfonden:

– Minimering af dobbeltregistrering

– Frigørelse af 30 min pr. medarbejder pr vagt �6% bedre udnyttelse af arbejdstiden 

– Bedre kapacitetsudnyttelse

• CIS AN var dog ikke integreret med Cetrea Surgical ved opstart
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Opstart på MTVen

• MTV-arbejdsgruppe: klinikere, afdelingsledelse og projektleder fra IT-afdelingen

• Effekter blev identificeret og prioriteret i MTV-gruppen

– Flere effekter i ansøgningen til fornyelsesfonden blev ikke fundet relevante, bl.a. 

• Frigørelse af 30 min pr medarbejder pr vagt
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Opstart på MTVen
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Formål med MTVen

• Belyse værdien af CIS AN anvendt på Anæstesiologisk Afdeling V på OUH

• Vurdere de teknologiske, organisatoriske og økonomiske effekter af indførelsen af CIS AN

• Patientperspektivet dækkes ikke, idet patienter typisk er sovende

Teknologi Organisation Økonomi Patient
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Udvalgte effekter

• Teknologi

– Datakomplethed i anæstesijournalerne

– Genfinding af data i den primære elektroniske journal (COSMIC)

– Fejl i data og nedbrud 

– Patientsikkerhed 

• Organisation

– Personalets tidsforbrug på registreringer og scan/print til COSMIC

– Personalets holdning, herunder funktionsledelsens holdning

– Ændringer i andre afdelinger og personalegrupper

• Økonomi

– Investerings- og driftsomkostninger
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Metode
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Metode og resultater: Datakomplethed

• Mål: at undersøge om CIS AN har ændret på datakompletheden

• Gennemgang af i alt 100 anæstesijournaler hhv. før og efter indførelsen af CIS AN

• Journalerne blev gennemgået af 3 klinikere:

– Vurdering af kompletheden for udvalgte parametre

– Endelige resultat: blev fundet ud fra flertallet 
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Metode og resultater: Genfinding

• Mål: Foreligger anæstesijournalerne i den primære elektroniske journal (COSMIC)

• Gennemgang af 200 anæstesier (100 CIS og 100 papir)
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Metode og resultater: Personalets tidsforbrug

• Mål: At undersøge om CIS AN har ændret på tidsforbruget på dokumentation 

• Personalet blev fulgt i 6 dage med stopur (3 fra anæstesien og 3 fra opvågningen)

• Sygeplejerske vekslede imellem brug af CIS AN og papirskemaer
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Erfaringer: Evaluering af IT-systemer

• IT-systemer ændres konstant: skal med i overvejelserne, når effekter og metode vælges

• Forvent ikke overensstemmelse mellem leverandørens og klinikkens forventninger 

– Vigtigt at inddrage klinikken fra starten, men det kræver at de har kendskab til systemet

– Vurdering af leverandørens formodede effekter

• Find gode kontaktpersoner i klinikken

• Rundvisning og samtaler med personale: indsigt i systemet og arbejdsgangene


