Fredag

Tid

Hele fredagens program vil foregå i Øksnehallen.

09:00

Sundhedsdataprogrammet
Ved Sekretariatschef Malene Højsted Kristensen, Sundheds- og Ældreministeriet
Afdelingschef Karen Marie Lyng, Statens Serum Institut
Sundhedsdataprogrammet skal sikre bedre sundhed gennem bedre brug af data. Det skal ske ved at forbedre mulighederne for brug af sundhedsdata i
regioner, kommuner og stat. Målet er, at data i højere grad end i dag bruges til at sikre høj og ensartet kvalitet landet over og skabe en øget synlighed om
bl.a. kvalitet, omkostninger og effektivitet i sundhedsvæsenet.
Sundhedsdataprogrammet løber fra 2015–2018, hvor programmet skal transformere datahåndteringen mv. på Statens Serum Institut. Det skal bl.a. ske
gennem opbygning af nye datamodeller, der gør det let og fleksibelt for brugerne at tilgå og anvende data, ændrede arbejdsgange mv. og et styrket
samarbejdet om sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner.
Oplæg om Sundhedsdataprogrammet og hvad det betyder for den fremadrettede udvikling af DRG-systemet, herunder også aktiviteter, der knytter sig til
LPR og DRG.

09:45 Pause med snackunivers
10:30 Debat om nye styringsmodeller
Ved Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling, Dansk e Regioner og
Direktør Mickael Bech, KORA
De nuværende styringsmodeller i det danske sundhedsvæsen er til debat. Virker de nuværende modeller efter hensigten, hvad virker egentlig og hvad skal
komme i stedet, hvis vi vil gøre styringen af sundhedssektoren mere rigtig og moderne?
I styringen af sundhedsvæsnet er der ofte modsatrettede hensyn, der ønskes understøttet, ligesom hensynene kan variere over tid og områder. DRGsystemet som grundelement i styringen af sygehusvæsenet bliver udfordret af strategier om mere fokus på outcome og value based management. Den
samlede styringsmodel skal søge at balancere forskellige strategier og hensyn, og det vil i praksis ikke være enkelt at udforme en styringsmodel for
sundhedsvæsenet, som tilgodeser alle hensyn i fuldt omfang. Valget af styringsmodel vil således skulle baseres på en samlet afvejning af fordele og ulemper
i forhold til den kontekst, styringsmodellen skal fungere i.
Oplæg om de nuværende og fremtidige styringsmodeller.

12:00 Plenumoplæg – Sundhedsplatformen og brug af data i ledelse
Ved Business Change Manager Torben Stentoft, Region Hovedstaden

Implementeringen af den nye Sundhedsplatform i Region Hovedstaden og Region Sjælland skal fremadrettet understøtte bedre kvalitet og styring.
Sundhedsplatformen samler oplysninger om patienten i én elektronisk journal, og skaber overblik og højere sikkerhed for patienter og sundhedspersonale i
Østdanmark. Samtidig er Sundhedsplatformen en ny måde at organisere mødet med patienten, behandlingen og styringen af hospitalerne på, og systemets
generelle funktionaliteter giver mulighed for meget mere relevant styring på hospitalerne.
Oplæg om hvilke muligheder sundhedsplatformen giver i forhold til brug af data i ledelse og videreudvikling af de nuværende styringslogikker.

13:00 Afslutning og næste konference ved Centerdirektør Torben Hedegaard Jensen
13:30 Annoncering af vinderne og uddeling af tre præmier, blandt de, der er kommet med input til Idé-værkstedet
13:45 Take-away frokost

