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EPJ på OUH – kvantitp

• 9.300 medarbejdere der anvender C
• 85 senge afsnit, 184 ambulatorier og
• 1 400 samtidige brugere på COSMI• 1.400 samtidige brugere på COSMI
• Leveret 1.553 stationære, 275 bærb

computere i afdelingerne. 
• Ombygget og moderniseret 88 med
• Afholdt 613 hele undervisningsdage
• Afholdt over 300 kliniske workshopsAfholdt over 300 kliniske workshops

fordelt på 43 faggrupper
• Osv.

tative mål 2009

COSMIC.
g 2 skadestuer der anvender COSMIC.
C i dag tidenC i dag tiden.

bare og 228 medicinsk godkendte 

icin rum,
e i COSMIC
s med ca 490 forskellige klinikeres med ca. 490 forskellige klinikere, 



Hvad har vi så lært? ((

Effektiv gennemtestet metode til implem
– Etapevis udrulning
– Fokus på funktionsledere og afde
– Inddragelse af erfaringer fra andInddragelse af erfaringer fra and
– Ressourcepersoner er nøglen til 

1))

mentering af EPJ

elingsledelse 
re afdelingerre afdelinger
succes



Implementering ap g
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Ressourcepersonerp

• Veluddannede ressourcepers
– Ca. 30-40 pr. blok
– Grundig uddannelse i COSMIC
– Medvirker ved uddannelse af a
– Er med i support sammen med
– Superbrugere ved overgang til– Superbrugere ved overgang til

slutbrugeren

onerne er nøglen til succes

C og vejledningsteknikker
alle faggrupper
d de 10 EPJ-koordinatorer

drift – fastholde viden tæt på drift – fastholde viden tæt på 



Hvilke kompetencer sp

• Almindelige slutbrugerkompet
• Ressourcepersoner – superbr
• Afdelingsadministratorer

L idd l k b l li– Lægemiddelskabelonansvarlig
– Frase editor

• EPJ-supportere – 1. level - Se
• EPJ-koordinatorer – 2. level

S i li• Systemspecialister

kal være tilstede?

tencer
rugere forskellige faggrupper

erviceDesk



Læringsperspektivet -

1. Generelle principper og meto
systemet 

2 B l f t t2. Brugeren lærer først at anven

Ad 1 Undervisningen er dialogbAd 1. Undervisningen er dialogb
deltagerinvolvering. 
– Oplæg i PowerPoint indenfor 
– Hands on, hvor individuel vejle
– Fælles opsamling, hvor udgan

Ad 2. On site support og individ

- metode

oder for anvendelse af IT-

d t t i k inde systemet i praksis

baseret med høj grad afbaseret med høj grad af 

udvalgte emner 
edning er i fokus.
ngspunktet er kursisternes behov. 

duel opfølgning 



Hvad har vi så lært? ((

Vigtigt med fokus på faglig og peg g p g g g p
implementeringsmedarbejder
– Professionalisme i forhold til læ
– Fastholdelse og motivation
– Organisering og udvikling af te
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ersonlig kompetenceudvikling af g p g
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eams



Hvordan fastholdes ge
hos implementeringsmp g

• Gentagne undervisningsseancer
• Gentagne aktiviteter – blok for blok

Pædagogik – IT
• Faglig og personlig kompetenceudv

vejlederfunktionen i EPJ-projektet.
• Skabe udfordringer ved at udforskeSkabe udfordringer ved at udforske 

pædagogikken

ejst og motivation 
medarbejderne?j

vikling i relation til underviser- og 

forskellige vinkler af ITforskellige vinkler af IT 



Undervisningsvinkler

Fokus på underviseren

Video – feedback

F k å jl d iFokus på vejledning

Fokus på kursisten



Teamudvikling g



Udfordringer ved tUdfordringer ved t

• Lederen er i højere grad afhængig a

L d l i høj d tillid b t• Ledelsen er i høj grad tillidsbaseret

• Ledelse af team er en balancegang g g
og det abdicerende aspekt 

• Ledelsen er kendetegnet ved resulta• Ledelsen er kendetegnet ved resulta
procesledelse

• Lederen forudsætter at teammedlem
ansvar, at teamet er en organisatoris
processer, og at det er lederens opgp g pg

teamledelseteamledelse

af sine medarbejdere

mellem det dirigerende g

atstyring ogatstyring og 

mmerne har et fælles 
sk enhed med egne 
gave at facilitere disse g



Hyppige faldgruber i.f.b. med l

Ledelsesmæssigt:
1. Benævne ”enheden” et team og 

2. Miste balancen på autoritetsbom

3. Sætte ambitiøse teammål uden a

støtte (klargørelse af retning og 

mødestruktur m.m.)

4. Antage at teammedlemmerne al

for at fungere godt som team

(West 2001: Teamwork)

ledelse af team

lede dem som individer

mmen

at give tilstrækkelig ledelsesmæssig 

rammer, coaching, feedback, hjælpe til 

lerede har de kompetencer der skal til 



Spørgsmål?p g

S å j dk• - Se mere på www.epj.dk


