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OG UDFORDRINGER 
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BAGGRUND

•Region Nordjylland indførte ”Book Plan”®  i 2014. 

• Planlægningssystem for operationer, ambulante besøg og 

indlæggelser.

• Implementeret 2015 

• Fortsat uudnyttede muligheder

•Webbooking og tværgående booking
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DE NÆSTE 15 MINUTTER
•Webbooking fordele og ulemper:

• Klinisk Biokemisk 

• Forespørgsel til 3 specialer 2016 og 2017

•Tværgående booking:

• Pilotprojekt ”Booking på tværs”

• Konklusioner fra evalueringsrapporten
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ERFARINGER FRA KLINISK BIOKEMI

•Bookingsystem:

• Fungerer godt

• Fortsat udfordring i antal af brugere

• Brugervenlig device
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ERFARINGER FRA KLINISK BIOKEMI

•Kø-/Afviklingssystem:

• Funktionalitet og flow

• Kø håndtering, skærmvisning

• Datadrevet ledelse udfordret

• Paraklinisk vs. klinisk afdeling
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SPØRGSMÅL TIL DE 3 SPECIALER 
2016 OG 2017  

1. Har specialet erfaring med webbooking?

2. Hvilke fordele / gevinster vil du kunne se ved at bruge 

webbooking?

3. Hvilke barrierer / ulemper vil du kunne se ved at bruge 

webbooking?

4. Er webbooking en mulighed på tværs af matrikler? 
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SPØRGSMÅL 1
1. Erfaring med webbooking:

• Ingen af specialerne har selv webbooking men benytter 

udbudstider til blodprøver og røntgen ifm. ambulante 

kontroller. 

•Fravalg af funktionaliteten for eget speciale:

• Mangel på ambulante tider, patientkompleksitet og –diversitet, 
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SPØRGSMÅL 2
•Fordele / gevinster: 

• Respekt for patientens tid

• Større patienttilfredshed

• Færre aflysninger 

• Færre om-bookninger 

• Bedre brug af sekretærernes tid
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SPØRGSMÅL 3

•Ulemper / barrierer: 

• Ikke alle patienter vil kunne anvende funktionaliteten

• Uændret  / større sekretæropgave?

• Bilagsregistrering hos udredningspatienter?

• Lange ventetider

• Bookingudfordring: 

• Flere undersøgelser samtidigt / lægerne ønsker kun at se ptt de selv har 

visiteret

•Spørgsmål 4: mulighed på tværs – ja ……
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WEBBOOKING
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WEBBOOKING – 3 MULIGHEDER PÅ BOOKING.RN.DK

1. Stort set alle tider der er booket i bookingsystemet i RN, udstilles på booking.rn.dk. Både 

tidspunkt og indkaldelsesbrev kan ses af borgeren.

2. Enkelte tider kan ændres af borgeren, hvis afdelingen vælger dette.

3. Enkelte tider kan bookes direkte, hvis afdelingen vælger dette.

• RM har samme løsning på booking.rm.dk
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WEBBOOKING 
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AFTALEVISNING I SUNDHEDSJOURNALEN
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Oplysninger med borgerens aftaler kommer fra 

Bookplan i RN og RM. Det er samme aftaler som 

der udstilles på booking.rn.dk



TVÆRGÅENDE BOOKING
•Def: ”..at der stilles en teknisk funktionalitet til rådighed i 

bookingsystemet, så patienter kan tilbydes en kliniks 

ydelse på det af regionens sygehuse, der har den første 

ledige tid til en given standardiseret ydelse.”

• 3 forskellige modeller for organisatorisk opsætning
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”BOOKING PÅ TVÆRS”
•Baggrund

• Pilotprojektet initieret efterår 2014

• Faggruppe involvering samt planlægning og opsætningsarbejde Q1-2 

2015

• Pilotforsøget gennemført 8/6-31/12 2015.

• Gynækologisk speciale

• 3 matrikler: Aalborg UH, SV, STM

• 5 diagnosegrupper under almen gynækologi

• Alle henvisninger indgik heri
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”BOOKING PÅ TVÆRS”
•Fokus:

• Umiddelbare:

• Patientens adfærd og sekretærernes arbejdsforhold 

• Langsigtede:

• Ift. effektiviteten på afdelingerne, udredningsretten, behandlingsgaranti 

mm. 

•Forbehold og lign.:

• Funktionalitet, konsekvenser, dataudtræk

•Evalueringsdesign med 14 spørgsmål 
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SVAR 
•Rum og ressourcer: ? 

• Lille talmateriale og kort tidshorisont

•Ventetider: 

• udjævning af ventetider, ikke nedsættelse,

• Aalborg UH har kunnet overholde udredningsgarantien

•Udbud af og booking af tværgående tider: 

• Forudsætninger: ramme, kapacitetsberegninger

• Tværbooket 43%, heraf 29% på andet sygehus

• Sekretær der vælger sygehus
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SVAR 
•Ja- sigere:

• Spørgsekema med lav svarprocent 

•Nej-sigere:

• Interview via Enheden for sygehusvalg
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SVAR 
•Sekretærernes forhold:

• Samlede tiltag og hovedprincippet om første ledige tid tildelt, 

vurderet positivt

• Konstatering: 

• Tidsforbrug x 3 ift. manglende automatisering af om-bookning

• Forsinkede vagtplaner = ikke muligt at booke på tværs

• Gav ikke anledning flere fejl

• ”Når man står overfor patienten” valget
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AFSLUTTENDE
•Organisatoriske: 

• Booking på tværs model 

• Standardisering

• Samarbejde mellem sygehusene

• Mulighed for nytænkning i forløbet forus - beh – kontrol

• Den organisatoriske implementering en stor opgave

• IT teknologiske:

• Funktionalitet ift. automatisk om-visitering 

•Gevinster at hente tværregionalt for flere specialer
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FREMADRETTET
•Tværfaglig booking og webbooking kan være med til at 

understøtte det politiske mål ”Respekt for patientens tid”

• Implementering af tiltag kræver stor ledelsesmæssig opbakning 

og sætning af retning.

•Tiltag i gang:

• eksempelvis: Tværgående booking og Ortopædkirurgien 

• Jan 2017 –

• Delprojekt i ”Klar til NAU”:

• Andre afdelingen kan ”præbooke” direkte i Radiologisk afdelings Bookplan.
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