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TM Sund – nyeste elektroniske journal til sundhedsplejerskerne
Sundhedsplejerskerne er formentlig blandt de sidste, der mangler at blive en del af den elektroniske kommune.
Fordelen ved at sundhedsplejen også kommer med på kommunens elektroniske platform, er blevet understreget af
dette forårs strejke blandt sundhedsplejersker. Der savnes overblik over sundhedsplejerskernes aftaler og adgang til
familiernes sundhedsplejejournaler fra centralt hold.
TM Sund er udviklet til bl.a at understøtte de ledende sundhedsplejerskers overblik samtidig med, at det er et let og
arbejdsbesparende arbejdsredskab i dagligdagen for den menige sundhedsplejerske.
TM Sund kalender og aktivitetsliste indeholder oplysninger om familiernes adresser og telefonnumre, hvilket har betydet,
at det har været nemt få overblikket over de hjemmebesøg, der har skullet aflyses i forbindelse med strejken. Ligesom
det har været nemt for akutberedskabet at komme til journalen, hvis de akutte henvendelser har nødvendiggjort det.
TM Sunds udviklingsplatform
TM Sund er udviklet på MS .Net 2.0 og baserer sig på MS SQL database 2000/2005. Serveren er baseret på åbne
internetstandarder, herunder webservice arkitektur og danske Medcom/G-epj standarder. Dermed er det den
elektroniske journal til Sundhedsplejen, der bygger på nyeste teknologi - også i fremtiden.
Mange IT-afdelinger i kommunerne kender allerede vores teknologiske platform, da TM Tand har været implementeret
og i drift hos mange kommunale tandplejere gennem flere år. TM Sund og TM Tand har mange lighedspunkter, da de
bygger på samme server og ’framework’.
Omkostninger til drift og support minimeres ved, at vi sammen med IT-afdelingen finder den optimale ansvarsfordeling.
Typisk indgår vi en drift og supportaftale, hvor ansvaret fordeles mellem IT-afdelingen og TM Care. IT-afdelingens
ansvar vil være begrænset til klient samt serverhardware og basissoftware, mens TM Care påtager sig ansvaret for
serverapplikation og database. TM Care tilbyder driftsaftale med oppetid op til 97%.
TM Sund benytter LDAP til adgangsstyring og lægger sig dermed op af kommunernes generelle adgangsstyring via MS
Active Directory. Tillige er der fuld integration til MS Office og Outlook kalender. Automatisk stamdataimport fra KMD
og Tabulex.
Implementering
Stor erfaring med velstruktureret implementeringsforløb i forbindelse med installationer samt ibrugtagning af TM Sund
og TM Tand.
Næste TM Sund-version kommer i september 2008
Den kommende version kommer bl.a. til at omfatte:
Ø Lokalstatistikker
Ø Statistikudtræk på skoledata
Ø Nye udskrifter
Ø Simpel integration til Audiometer (Madsen Xeta’s software)
Ø Data til landsdækkende Børnedatabase

Ønskes yderligere information, kontakt:
Teamleder Annedorte Hybel
Tlf.: 3344 8555
E-mail: ahy@tmcare.dk
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