TM Sund
Elektronisk journal til sundhedsplejen

Nyhedsbrev
TM Care a/s www.tmcare.dk

Januar 2005

TM Sund – for fremtidens skyld

TM Sund

TM Sund er fremtidens elektroniske journal til sundhedsplejen i Danmark.
Elektroniske journal til sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Brøndby og Glostrup kommuner, kommer med input til udviklingen af TM Sund, for at
sikre en logisk opbygning af programmet. TM Sund skal understøtte sundhedsplejerskernes hverdag og
arbejdsgange, så brugen af den elektroniske journal kan ske med så få tastetryk så muligt.

Nyhedsbrev

Nogle sundhedsplejersker vil måske undre sig: ”Er der virkelig brug for flere elektroniske journalsystemer i
Danmark? Hvorfor skal der udvikles et nyt?”
TM Care a/s www.tmcare.dk

Januar 2005

Der er mange gode grunde til at udvikle et nyt elektronisk journalsystem, for der stilles hele tiden nye krav
til sundhedsplejen.
I dette nyhedsbrev vil vi kun nævne nogle få af de krav, som TM Sund understøtter:

• Dokumentation
sundhedsplejerskernes
ydelser tili familierne
Har
I alleredeaf elektronisk
journal
sundhedsplejen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dokumentation af kørselsregnskab efter Told & Skat’s bestemmelser
Automatisk optælling af lovpligtig statistik integreret i den daglige brug af programmet
Automatisk optælling af statistik til Forskningscenter for forebyggelse og sundhed
Mulighed for at lave komparative undersøgelser af kommunens egne lokalområder
Nyeste vækstkurver, også kurver for BMI og længde/hovedomfang
Forældres adgang til udvalgte dele af barnets journal via Internettet, så de fx selv kan indtaste
vaccinationsstatus
Maksimal sikkerhed med krypterede harddiske på bærbare pc
Kun oplysninger om de børn, som er tilknyttet den enkelte sundhedsplejerske på den bærbare pc
Nyeste udviklingsteknologi
Forberedt for samkøring med nye samarbejdspartnere efter kommunesammenlægningerne
Et standardsystem under stadig udvikling i tæt samarbejde med brugerne

Vil du vide mere
Du kan få fremvist eller bare høre mere om TM Sund udviklingsprojekt ved at kontakte:
Annedorte Hybel
TM Care a/s
Tlf.: 3344 8555
Mobil Tlf.: 2625 9625
Fax: 3344 8556
E-mail: ahy@tmnet.dk
TM Care deltager med en stand på Sundhedsplejerskernes Landskonference i maj 2005, hvor der vil være
mulighed for at se fremtidens elektroniske journal ved selvsyn.
TM Care a/s - Niels Hemmingsens Gade 9, 4. sal - 1153 København K - Tlf.: 3344 8555

Sendes til
TM Care a/s
Att. Annedorte Hybel
Niels Hemmingsens Gade 9, 4.
1153 København K

eller på Fax nr. 3344 8556

Spørgeskema
Har sundhedsplejen allerede indført elektronisk journal i jeres kommune?
Ja, hvilken …………………………….

Nej

Hvis ja, overvejer I så at skifte til en ny elektronisk journal?
Ja

Nej

Hvis nej, påtænker I så at indføre elektronisk journal inden for det næste år?
Ja

Nej

Påtænker I at vente med at indføre elektronisk journal til kommunesammenlægningerne er
gennemført i 2007?
Ja

Nej

Kunne jeres sundhedspleje være interesseret i at høre mere om udviklingsprojektet TM Sund i
løbet af foråret, sommeren eller efteråret 2005? (sæt streg under den årstid I foretrækker)
Ja

Nej

Afsender:
Sundhedsplejen i …………………………………………………………………………………………..
Ledende sundhedsplejerske ………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………
Postnr. ………………….. By ………………………………………………………………………………
Evt. stempel
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