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TM Sund – nyeste elektroniske journal til sundhedsplejerskerne
TM Sund kan ses på
Ø

Landskonference for Sundhedsplejersker på Munkebjerg ved Vejle den 1. og 2. september 2008

Strejken og TM Sund kalenderen

Foråret har været præget af strejke for størsteparten af sundhedsplejerskerne og er endnu ikke afsluttet.
Strejken har betydet aflysning af mange hjemmebesøg, og i det arbejde har TM Sund for alvor bevist sin berettigelse.
Det har været nemt, hurtigt og meget arbejdsbesparende, at akutberedskabet har kunnet se sundhedsplejerskernes
kalenderaftaler, så hjemmebesøgene kunne aflyses og ingen forældre sad og ventede forgæves.
TM Sund kalender og aktivitetsliste indeholder oplysninger om familiernes adresser, telefonnumre og link direkte til
journalen, så i forbindelse med besøgsaftaler, der ikke kunne udsættes, har det været nemt at overtage besøget og sætte
sig ind i familiens situation.

Erfaringer skaber ro og plads til nye ideer

TM Sund har nu været brugt i praksis i de første kommuner i mere end to år. Det drejer sig om sundhedsplejerskerne i
Brøndby, Gentofte og Vejle, der nu har flere års erfaring i brugen af TM Sund.
Denne erfaring har skabt ro i brugen af TM Sund, både når det handler om at have journalen med ude på hjemmebesøg,
men også i forbindelse med ibrugtagningen af nye og mere strukturerede indskolingsjournaler.
Nye kommuner er også kommet til i det seneste år, og de er ved at oparbejde erfaringer i brugen af TM Sund. Det drejer
sig om Sundhedsplejen i Tårnby, Glostrup og Roskilde Kommune.

Ny TM Sund v. 1.6 blev frigivet i juni 2007

Versionen omfatter bl.a.:
Ø Indskolingsskemaer
Ø Statistik til Forskningscenteret for sundhed og forebyggelse på spædbørn
Ø EPDS skema

Næste TM Sund version frigives i september 2008

Den kommende version kommer bl.a. til at omfatte:
Ø Lokalstatistikker
Ø Statistik på skoledata
Ø Nye udskrifter
Ø Simpel integration til Audiometer (Madsen Xeta’s software)
Ø Data til landsdækkende Børnedatabase

Ønsker I fremvisning af TM Sund, kontakt:
Teamleder Annedorte Hybel
Tlf.: 3344 8555
E-mail: ahy@tmcare.dk
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