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Spørgsmål og svar digital diktering
pr. 17. august 2010
Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET:
Nr.
1

Spørgsmål
I skriver i udbudsmaterialet (Bilag 1: Tidsplan) at:
”Tidsplanen for, hvornår de enkelte Regionshospitaler skal have digital diktering, vil følge tidsplanen
for udrulning af EPJ. Tidsplanen for udrulning af EPJ
forventes besluttet i september 2010. Det kan dog
på nuværende tidspunkt oplyses, at Regionshospitalet Randers ønsker digital diktering iværksat i oktober 2010, samt at det er planen, at udrulningen af
EPJ skal være færdiggjort ultimo 2011.”.

Svar
Region Midtjylland ønsker en Digital Dikterings løsning som er integreret
med vores EPJ udrulning(færdig på alle hospitalerne ultimo 2011)
Regionshospitalet Randers er det første hospital som har fået Regionens
EPJ. Derfor står Regionshospitalet, Randers som det første hospital og
skal have en integreret EPJ løsning med Digital Diktering. Så ligeså snart
der er fundet en leverandør, skal man i gang med Randers.
Regionens udbud er "kun" baseret på en integreret løsning med EPJ. Ønsker et hospital selv en lokal løsning, er
det uden for udbuddet

Vores spørgsmål går således på; ønsker regionen at
udrulle en digital dikteringsløsning, der på dette
tidspunkt er integreret med Jeres EPJ, Columna?
Eller er der her tale om udrulning af en digital dikterings stand-alone løsning på Regionshospitalet
Randers i september 2010?
Og som supplerende spørgsmål, ønskes der på de
øvrige hospitaler en integreret løsning fra start eller
ønsker man at starte med en stand-alone løsning?
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Spørgsmål

Svar

Vi har lige et supplerende spørgsmål:
Kravspecifikation pkt. 24:

2

”Applikationen til oprettelse, afspilning og evt. redigering af digitale diktater skal kunne sameksistere med Columna klient.”
Menes der med ovenstående, at der skal være mulighed for BÅDE at køre digital diktering som standalone og som en integreret del af Columna eller betyder dette krav, at det skal være muligt at åbne
dikteringsapplikationen fra Columna og disse skal
køre sideløbne/integreret?
I dokumentet "Kontraktbilag digital diktering” - Bilag 8, ”Prøver”(side44), er der i punkt 4.5 ”Måling
af driftseffektivitet” og 4.6 ”Måling af svartider”,
henvist til Bilag 10.
Bilag 10 er helt overstreget, og opfattes dermed
ikke som en del af udbudsmaterialet.
Der er også andre henvisninger til bilag 10 i udbudsmaterialet.
Hvorledes ønsker regionen at tilbudsgiver forholder
sig ?

Tak for din mail og dit relevante spørgsmål
Det er simpelthen sneget sig en fejl ind som skulle være
fjernet. Der refereres til Bilag 10, og det er fjernet. Det
beklager jeg.
Bilag 8 omhandler ”Prøver”. Det er lige fra test og afprøvning til at rette de mangler og fejl som kunne opstå under
et testforløb.
RegionMidt ønsker ved måling af driftseffektivitet og måling af svartider at se hvordan systemet ”opfører sig” så
vores brugere og driftsfolk med glæde kan få et system
som svarer til de krav vi stiller til systemet.(se kravspec)
Skulle du have yderligere spørgsmål Lars, er du meget
velkommen til ringe til mig
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Spørgsmål
Er det muligt for dig at fremsende en telefonliste,
over de forskellige indkøbte telefontyper i regionen,
(Telefon fabrikat, Samt telefon model)?

Svar
Sygehuse er ikke konsolideret endnu, så hvis vi snakker
fastnet er det pt ikke muligt, idet opgaven er tidskrævende. Mobiltelefoner har Regionen en fællesindkøbsportal,
blandt andet smartphone, HTC mobiltelefoner benyttes til
f,eks synkronisering af Outlook. Det drejer sig om HTC –
HD, Touch, Smart, Hero, Legend. Regionen benytter ikke
Iphone.
Har du yderligere kommentarer, er du meget velkommen
til at ringe til mig

4

Vedr. kontraktbilag 2 Sektion: Brugeradministrationsløsning.

Hermed en beskrivelse af BSK i RegionMidt

Er det muligt at få en teknisk specificering af BSK?
5

Jeg har to praktiske spørgsmål vedrørende diktater der skal indta‐
les via telefon, som jeg håber du kan besvare. ☺
1. Hvor mange læger/forfattere i regionen skal i alt og an‐
slået kunne ringe diktatet ind via telefon (uanset telefon‐
type, fastnet, mobil etc.). Dit svar skal bruges til at be‐
dømme hvor mange telefon servere der vil være brug for
i hele regionen.
2. Hvilke telefon systemer benyttes der i regionen? – Dit
svar skal bruges til at identificere de mest velegnede hø‐
retelefoner med switch funktion imellem telefon og PC,
alternativt kan du måske oplyse hvilken model der benyt‐
tes i dag.

-

3-

1)
Der står i specifikationerne i udbudsmaterialet at det er
ca. 5500 brugere til indtaler og afskriver.
2)
Hvis jeg skal forstå dig ret tænker du nok på hvilket type
telefoner som sidder med en switchboks, når lægesekretæren, vil både tale i telefon og skifte over til at skrive
diktater? Det er ”nortel” Iptelefoner.
Vores Diktater ligger i dag på servere, hvorfra diktaterne
lagres og hentes. Dog har vi et diktal dikteringssysten i
vores psykiatri (Risskov) som bruger fastnettelefoner til
at diktering.
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