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 Den Danske Kvalitets Model 

 Region Hovedstadens VIP-projekt  

 Funktionalitet 

 Slutbruger 

 Redaktører 

 Høring, Godkendelse 

 Perspektiver 

Disposition 

MEDIQ 



 Institutionen anvender et 
dokumentstyringssystem 

 Institutionens dokumenter er 
tilgængelige, opdaterede og godkendt 
af relevante personer 

 Indikator trin 1: Der foreligger en 
politik for dokumentstyring 

 Indikator trin 2: Ledere og 
medarbejdere efterlever politikken for 
dokumentstyring 

 
 

DDKM 1.3.1 

MEDIQ 

http://ikas.dk/Den-Danske-Kvalitetsmodel.aspx


 Vedrørende dokumenterne 

 Formål, anvendelsesområde, 
gyldighedsperiode 

 Opdatering ved behov - mindst hvert 3. år 

 Vedrørende dokumentstyringssystemet 

 Ansvar for dokumentstyringen  

 Udarbejdelse og godkendelse af dokumenter 

 Håndtering af historik/versionsstyring 

 Identifikation af arkiveringsperiode 

 Metode til arkivering 

 

 

Politik for dokumentstyring 

MEDIQ 



Akkreditering 

MEDIQ 



MEDIQ 



 Et system til udarbejde, høre, godkende, 
publicere og finde/læse dokumenter 

 Indeholder alle retningsgivende dokumenter 

 Giver online web-adgang via intranet og www 

 Støtte til udarbejdelse af dokumenter 

 Skabeloner, flere kan samarbejde om et dokument 

 Stærk governance af høring og godkendelse 

 Publicering styres af de ansvarlige redaktører 
på hospitalerne 

 Dokumentsamlinger udarbejdes lokalt 

 Enkel ”google”-søgning og mulighed for 
avanceret søgning og filtreringer 

 

 

Hvad er VIP? 

MEDIQ 



 Skal understøtte den overordnede målsætning om 
sammenhængende patientforløb af høj kvalitet 

 Udmønter regionens kvalitetsstrategi om et fælles 
dokumentstyringssystem for hele regionen 

 Elektronisk dokumentstyring med online adgang for 
alt personale er en forudsætning for akkreditering 

 

 Udgør en fælles platform for regionens ca. 40.000 
retningsgivende dokumenter  
 Vejledninger 
 Instrukser 
 Politikker 
 Intern visitationsretningslinje 
 Patientforløbsbeskrivelser (program/intern/tværsektoriel) 

 

Hvorfor VIP 

MEDIQ 



VIP – et kvalitetsprojekt 

MEDIQ 

 Projekt- 
gruppe 

 Projektstyregeruppen 

Regionalt 
implementeringsteam 

It-styregruppen  

 Netværk for 
dokumentstyring 

PL 

Kontaktforum 
(Region Hovedstaden, 

Symfoni) 

Kvalitets- 

organisationen 



 40.000 brugere 

skal finde den relevante information blandt 

 40.000 dokumenter 
 

Vi bruger 
 Metatdata på dokumenter 
 Hvem gælder det for, hvem har udgivet det 
 Gruppering i dokumentsamlinger 

 Metadata på brugere 
 Ansættelselsessted, personlig profil 

 Søgning, filtrering 
 

The perfect match 

MEDIQ 



Driftsstart 

MEDIQ 

Organisations-
struktur (VIP) 

Bruger-
oplysninger (VIP) 

Organisations-
struktur (KIT) 

Load  

Webservice 

 

Mapning 

Bruger-
oplysninger (KIT) 

Load  

Webservice 

Dokumenter 
(VIP) 

Dokumenter 
(gammelt syst) 

Replikering 

  

Konvertering 

Metadata-mapning 

Dokumenter 
(gammelt syst) 

Dokumenter 
(gammelt syst) 

Dokumenter 
(gammelt syst) 

Dokumenter 
(gammelt syst) 



 
 

Søg og læs 
dokument 

Funktionsområder 

MEDIQ 

 
 

Oprettelse og 
revision 

Høring 

Udgivelse og 
advisering 

Godkendelse 

Administration 
og konfigurering 

http://vip.regionh.dk/


Opret dokument 

MEDIQ 

 
 

Oprettelse og 
revision 

Høring 

Udgivelse og 
advisering 

Godkendelse 

Forfatter 

Redaktør 

• Skriv forslag 

• Del med andre 

• Kvalitetssikre 

http://vip.regionh.dk/test


Høring 

MEDIQ 

 
 

Oprettelse og 
revision 

Høring 

Udgivelse og 
advisering 

Godkendelse 

Høringspart 
Høringsansvarlig 

• Udpege ansvarlig  parter 

• Starte høring (med frist) 

• Afgive svar 

• Samle svar 

http://vip.regionh.dk/test


Høring 

MEDIQ 

Hørings 

administrator 

Hørings 

ansvarlig 

Høringspart 

Høringspart 

Høring Høringssvar 



Høringspart afgiver svar 

MEDIQ 



Høringsansvarliges oversigt 

MEDIQ 



Høringsansvarlig samler svar 

MEDIQ 



Udgivelse 

MEDIQ 

 
 

Oprettelse og 
revision 

Høring 

Udgivelse og 
advisering Godkendelse 

Redaktør 

Bruger 

• Udgive/Distribuere 

• Advisere 

• Læsekvittere 



Regionalt samarbejde? 

MEDIQ 

Standarder for  

• Dokumenttyper 

• Metatdata 

Fælles søgeindgang/ 

Index 

https://www.sundhed.dk/


Instruks som video 

MEDIQ 

http://www.youtube.com/watch?v=xOHHQMQBd5s8


vip.regionh.dk 

MEDIQ 



 

MEDIQ 


