GLÆDELIG
JUL

ET 2021 MED STÆRKE SYNERGIER
Året startede med både udviklingsprojekter og intensiv eksekvering af
COVID-19-understøttende it til praksislægerne. 2021 blev også året, hvor
EG Healthcare fik tre lægeløsninger under samme tag og endnu større kapacitet.
omlægning af almen praksis, hvor flere
opgaver flyttes fra sygehuse til de
praktiserende læger. Med overenskomsten, der træder i kraft 1. januar 2022,
har vi fokus på, hvilke opgaver i lægernes
faglige arbejde, vi kan it-understøtte.
Det gælder fx populationslister i forhold
til opsøgende arbejde. Men også andre
funktioner er i støbeskeen til 2022,
der lover godt, fortæller Michael Frank
Christensen.
- På Lægedage 2021 stillede vi
med det stærkeste hold, nu med tre
lægeløsninger, alle MedCom-certificeret, siger Michael Frank Christensen, EG
Healthcare.
- Det var utrolig dejligt igen at kunne
tage dialogen med så mange kunder på
vores stand, i øvrigt fra alle tre systemer,
også læger på Ganglion fra Aver & Lauritzen, som blev en del af EG Healthcare
for et halvt år siden.
Opnået værdifulde synergier
- I året der er gået, er vi lykkedes med at
være på forkant med certificeringskrav
og har med succes videreudviklet
moduler på tværs af lægeløsningerne.
Det vil vi fortsætte med.
- Faktisk gik det hurtigere end forventet
med flere udviklingsprojekter; FMK i lægevagten, fælles indberetning til genoptræningsplaner, Sentinel til speciallæger,
bivirkningsindberetninger og filtrering af
negative COVID-19-svar samt integrationer til 2D-scannere er eksempler på
synergieffekter opnået i 2021, som har
givet værdi i praksis.
Et 2022, der lover godt
I juni kom den længe ventede nye overenskomst for praktiserende læger på
plads, som bygger videre på

Diagnosekort og svangrejournal på
vej
- Vi er i fuld gang med at udvikle mere
funktionalitet, som yderligere
digitaliserer almen praktiserende læger
og speciallægers arbejde. I EG WinPLC
har vi udviklet diagnosekortet, som i
øjeblikket testes hos pilotkunder.
I EG Clinea arbejdes der på, sammen
med testklinikker, at implementere
forbedringer i beslutningsstøtten ved
medicintildeling, der blev lanceret i 2021,
blandt andet muligheden for at justere
mængden af advarsler i ordinationsflowet. Desuden optimerer vi flows med
personaletyper i forhold til, om man er
sygeplejerske eller læge, der ordinerer
medicin.
I starten af det nye år går vi i luften med
en digital svangrejournal, der erstatter
både svangre- og vandrejournal. Efter
en lang fødsel i sundhedsvæsnet er
svangrejournalen klar til test hos EG
Clinea-kunder i januar. Svangrejournalen
med elektronisk spørgeskema vil lette
tunge papirgange, gøre det nemt at
vedhæfte skema ved henvisning og vil
sikre både læger, jordemødre og gravide
et fælles digitalt sted med informationer,
henvisninger, læge- og jordemoderbesøg
mv.

Udvikler på tværs af løsninger
- Vi har samlet tre rigtig gode teams
inden for udvikling, support og kundeservice. Med nu tre lægeløsninger har
vi investeret og fået flere muskler til at
matche kravene i det nære sundhedsvæsen. Fordelen er, at vi kan udvikle
på tværs af softwaren og kun skal lave
forbedringer én gang for at hjælpe alle
kunder. Udviklingstiden sættes ned og
frigiver tid til at skabe den bedst mulige
oplevelse for vores kunder.
I EG Healthcare ønsker vi at holde
den samme professionelle service på
løsninger, backup, hjemmesider og
hardware til vores over 1000 klinikker
inden for primærsektoren og fortsat at
løfte udviklingen af den primære sundhedssektors journal- og kommunikationsplatforme.
- At være med fremme, have pilotprojekter løbende og sætte vores præg
på udviklingen - i tæt samarbejde med
læger, myndigheder og andre aktører.
Det ønsker vi fortsat og har med EG
kapaciteten til det. Vi glæder vi os til et
spændende 2022 sammen med jer.
Rigtig god jul og godt nytår.

Årsmøder 2021-2022
EG WinPLC
Virtuelt EG WinPLC-årsmøde
d. 16. december 2021, kl. 16:30-18:30.
Se dagsorden og tilmeld dig her.
EG Clinea
Årsmøde forår 2022, evt. et fysisk
møde hvis muligt i forhold til coronasituationen.
Mere information følger.

