Spørgsmål/svar
vedr.
Annoncering af 07-07 2010

Indkøb af System til udlån/hjemkaldelser af hjælpemidler til borger til
Hjælpemiddeldepoterne, Region Midtjylland

Region Midtjylland

Spørgsmål 1

Hvor mange brugere er det anslået skal anvende systemet på hver af de 6
regionshospitaler?

Svar 1

Der vil på hjælpemiddeldepoterne være ca. 40 brugere, der skal kunne administrere hjælpemidlerne på forskellige niveauer.
På Regionens hospitaler, skal behandlere kunne søge i databasen og bestille
hjælpemidler igennem systemet. Der er tale om følgende hospitalsenheder.
Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Silkeborg- Kellerup
Regionshospitalet Randers- Grenå
Regionshospitalet Horsens- Brædstrup
Regionshospitalet Viborg- Skive
Universitetshospitalet Skejby
Universitetshospitalet Århus Sygehus
Behandlerantallet, der skal være brugere af systemet, forventes at være omkring 250, men antallet kan hen over tid blive større.

Spørgsmål 2

Hvilken teknologi er HMI databasen baseret på. Hvilken database bruges der
(SQL Server, Oracle eller andet)?

Svar 2

Der henvises til www.hmi.dk for yderligere informationer.

Spørgsmål 3

Der henvises til ”den af regionen anvendte cpr-service”. Hvilken er der tale
om, kan vi få oplysninger om specifikationer til integration til denne?

Svar 3

Der henvises til Torben Flarup (torben.flarup@stab.rm.dk) for yderligere oplysninger
De stregkodeskannere og labelprintere der bruges, hvilke mærker og modeller bruges eller bruges der et eller flere standardinterface (I givet fald hvilke)?
Der er på nuværende tidspunkt ikke taget beslutning om en bestemt model
samt fabrikant af labelsprinter eller stregkodescanner.
Er det blot prisen for et databasesystem der kan løse opgaven i spørger efter?

Spørgsmål 4
Svar 4
Spørgsmål 5
Svar 5

Spørgsmål 6
Svar 6
Spørgsmål 7
Svar 7

Det er en komplet software løsning, der skal indkøbes.
Den kontrakt der skal indgås vil både omfatte erhvervelsen af selve systemet
og en aftale om uddannelsesforløb til slutbrugerne med tilhørende undervisningsmateriale. Der forventes yderligere at tilbudsgiver kan være behjælpelig
i forhold til datakonvertering fra eksisterende databaser.
Visse brugere af hjælpemiddelsystemer benytter helt eller delvist leasede
hjælpemidler. Kan det tænkes, at der kan dukke et behov op for at understøtte leasede hjælpemidler?
Der er i dag ikke leasede hjælpemidler på regionens depoter, og heller ingen
planer om at satse på leasede hjælpemidler.
Er der behov for håndtering af indkøb af hjælpemidler?
Det er besluttet, at indkøb skal foretages i det SAP baserede indkøbs og logistik system (ILM), der er implementeret på alle hospitaler i region midtjylland. Der skal ikke foretages indkøb af hjælpemidler fra hjælpemiddelsystemet, men det er relevant at få vist informationer om lagerstatus med henblik
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på indkøb. På sigt kan der være behov for snitflader til ILM.
Er der, eller kan der komme behov for at kunne vurdere tilstanden af udstyret ved tilbagelevering?
Ved tilbagelevering af hjælpemidler skal de først registreres og derefter klargøres til igen at blive udlånt. Hvis de er i en sådan stand, at de ikke kan udlånes igen, kasseres de og i dette tilfælde skal hjælpemidlet ændre status i
databasen.
Er der behov for økonomiberegninger, herunder mulighed for brug af systemet til budgettering af fremtidigt udgiftsniveau?
Ja, men der er ikke ensrettede retningslinjer. Alle depoterne skal kunne genere rapporter ud fra databasens indhold.
Kan man via BSK udlede brugerens tilhørsforhold til et bestemt depot?
Der er
1.
2.
3.

følgende niveauer i BSK:
Hospital
Afdeling
Afsnit

I BSK er brugerne tilknyttet en afdeling, der er den afdeling medarbejderen
er ansat ved.

