Strategisk indsats Bedre behandling med Sundhedsplatformen
FORMÅL
Formålet er at understøtte indfrielsen af det potentiale, der følger af program Sundhedsplatform, som er under
implementering på Region Hovedstadens hospitaler og virksomheder. Den strategiske indsats understøtter den milliard
investering, der er foretaget i Sundhedsplatformen ved at fokusere på anvendelsen af Sundhedsplatformen, hvordan den
anvendes, hvordan erfaringer bringes videre, hvordan der tilpasses, hvordan kvaliteten øges og partnerskabet med
patienterne forbedres og endeligt, hvordan effektiviseringer realiseres.
Når indsatsen er færdig implementeret er der skabt grundlag for den videre drift vedrørende anvendelse og opdatering af
den fremadrettede anvendelse af it-systemet Sundhedsplatformen, til gavn for sammenhængende patientforløb,
kvaliteten, effektiviteten, patienter og ikke mindst medarbejderne som dagligt anvender systemet.
Derudover er formålet, at understøtte den generelle målopfyldelse for implementering af Sundhedsplatformen, samt
understøtte de politiske målsætninger om høj faglig kvalitet og, at patientens situation styrer forløbet.
MÅL

Målet er, at skabe gode rammer for effektiv udnyttelse af it-systemet, hvor der er sammenhæng og kvalitet
for såvel patienter som for medarbejdere.
Konkret er målene at:
 Sikre helhedsorientering ved, at erfaringsopsamling omsættes og styrker kvaliteten og effektiviteten i
anvendelsen af it-systemet samt, at konsekvenser for arbejdsgange tilpasses, således at det samlede
potentiale for it-systemet Sundhedsplatform realiseres på længere sigt.
 Sikre sammenhængende patientforløb med henblik på at styrke kvaliteten og effektiviteten.
 Sikre at partnerskabet med patienten styrkes med henblik på at styrke kvaliteten og effektivitet.
 Understøtte målopfyldelsen af it-system Sundhedsplatformen.
HVORDAN INDFRIES STRATEGIEN
Den strategiske indsats indfries ved at gennemføre et projekt, som samlet bidrager til indfrielse af formålet.
Projekt Bedre behandling med Sundhedsplatformen (2016-2019).
 Leverance: Koncepter og arbejdsgangsbeskrivelser for den måde, som regionen anvender Sundhedsplatformen på,
for at sikre sammenhængende patientforløb, bedre partnerskab til patienten og effektiv anvendelse af systemet.

•
•

Leverance: Sammenhæng mellem gevinstopnåelse fastlagt af program Sundhedsplatform, og de leverancer som
projektet leverer.
Leverance: Metode til opsamling af erfaringer.

TIDSHORISONT
Den strategiske indsats løbetid er: 2016 – 2019.
Planlægning og udvikling: 2016 – 2017.
Implementering: 2017 – 2019.

