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1. STATUS FOR SUNDHEDSPLATFORMENS ØKONOMI OG
IMPLEMENTERING
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Denne sag har til formål at give en generel status for arbejdet med Sundhedsplatformen. Programmet
arbejder fortsat efter de implementeringsdatoer, der blev fastsat ved programmets opstart (dvs. første go
live på Herlev/Gentofte hospital i maj 2016), og der opleves et stort engagement i forhold til programmet.
Det samlede program har en bred forankring i organisationen og involverer mange interessenter.
Der er tale om et af de største Sundheds-it-programmer i Danmark nogensinde. Der er i hele Region
Hovedstadens organisation fokus på, at dette er et koncernfælles projekt, og at alle kræfter og initiativer
skal målrettes en succesfuld implementering af projektet.
INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at orienteringen tages til efterretning.
POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
Forretningsudvalgets beslutning:
Regionsrådets beslutning:

SAGSFREMSTILLING
Sundhedsplatformen er et fælles projekt mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. Region
Hovedstadens andel af projektet er 75 pct. og Region Sjællands andel er 25 pct.
De i denne mødesag anførte økonomiske og personalemæssige ressourcer omfatter alene Region
Hovedstadens andel af projektet med mindre andet er anført.
Økonomisk status
Regionsrådet godkendte den 17. december 2013 indgåelse af kontrakt med EPIC om anskaffelse af
Sundhedsplatformen, herunder afsættelse af en investeringsbevilling på i alt 629 mio. kr. og en
driftsbevilling på i alt 232 mio. kr. over projektperioden. I alt 861 mio. kr. svarende til Region
Hovedstadens andel af de direkte udgifter til anskaffelse og implementering af sundhedsplatformen.
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2015 blev det besluttet at leasingfinansiere en del af den besluttede
anskaffelse, i alt 541 mio. kr.
Konkretiseringen af projektet, og det forhold at Sundhedsplatformen gennemføres i samarbejde med
Region Sjælland i en særskilt programorganisation, førte i april 2015 til udvidelse af projektets samlede
økonomi med 172 mio. kr. over projektperioden, jf. Regionsrådets møde den 14. april 2015 gennem en
omprioritering af regionens it-budget. Budgettilførslen til programmet var begrundet i anskaffelse af en
medicoteknisk integrationsplatform, etablering af to datacentre samt afsættelse af en yderligere reserve.
Af de 172 mio. kr. er 41,3 mio. kr. en reserve, som teknisk er afsat i regionens egen it-organisation
Center for IMT.
De afsatte reserver vil enten kunne prioriteres til selve programorganisationen eller til regionens egen itorganisation til løsning af afledte leverancer fra programmet.
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Tabellen nedenfor viser udviklingen i den samlede bevilling til Sundhedsplatformen fra de oprindelige
861,2 mio. kr. til 1033,4 mio. kr.. Det fremgår heraf at projektet reelt er udvidet med den
medicotekniske integrationspaltform svarende til 35,8 mio. kr. mens 95 mio. kr. er tilført ved
ompriorrtering fra CIMTs budget og at reserven på 41,4 mio. kr. ligeledes er fundet ved en
omprioritering inden for CIMTs budget.

Samlet set udgør projektbevillingen inkl. de afsatte reserver 1.033,4 mio. kr. og fordeler sig som anført
herunder på en anlægsramme, en driftsramme og forudsat leasingfinansiering.

Den nedsatte programstyregruppe er forankret på koncerndirektionsniveau i de to regioner. På de
månedlige programstyregruppemøder er der et fast punkt på omkring status for projektets økonomi.
Hertil kommer, at programmet har faste møder med de to regioners økonomfunktioner, hvor der følges
op på projektets økonomi.
På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at programmet overholder det samlede budget for projektet.
De i regionerne afsatte reserver i 2015, jf. beslutning på regionsrådsmødet i april 2015, forventes ikke at
blive anvendt i 2015, men vil blive foreslået overført til 2016 og således fortsat være afsat som reserve
for programmet.
Projektet følger stort set tidsplanen. Pr. 1. november 2015 skiftes teknisk set status fra fase 3, som
omfatter basisopsætningen ("System Build & End User Adoption"), til fase 4, som omfatter
færdiggørelse af opsætning, test, uddannelse og Go-live ("Testing, Training and Go-live").
Bortset fra mindre justeringer i tidsplanen for enkelte delprojekter, er det vurderingen, at der er den
nødvendige fremdrift, og at de kendte forsinkelser indhentes, således at det ikke har betydning for de
planlagte go-live datoer.
Personaleressourcer
Region Hovedstaden bidrager også med personaleressourcer til implementeringen af
sundhedsplatformen.
Der er pt. udlånt 237 fuldtidsmedarbejdere fra hospitaler, virksomheder og koncerncentre til projektet.
Der foregår lige nu en proces med rekruttering af kommende undervisere til brug for undervisningen i
foråret 2016 forud for at projektet går live på Herlev og Gentofte Hospital den 21. maj 2016.
Ud over de udlånte medarbejdere til programmet anvendes der ligeledes personaleressourcer lokalt på
hospitalerne og i koncerncentre til at understøtte arbejdet med implementeringen.
Businesscase og gevinstrealisering
I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet for projektet blev der udarbejdet en businesscase
efter best practice og med inspiration fra statens model for statslige it-projekter.
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Det grundlæggende formål med en businesscase er at beregne og tydeliggøre gevinstpotentialerne – både
kvalitative og økonomiske - og udgifterne ved et givent projekt, når der tages højde for risici. Derved vil
business casens beregninger kunne anvendes i vurderingen af it-projektets eller programmets berettigelse
og dermed som beslutningsstøtte.
En businesscase bygger dermed på en analyse af, hvilken forandring man ønsker, og hvordan den kan
opnås gennem en afdækning af gevinster, udgifter og risici.
Den oprindelige businesscase viste, jf. regionsrådets sag af 17. december 2013, at projektet maksimalt
ville have en tilbagebetalingstid på 9-11 år. Det fremgik endvidere, at hovedgevinsterne forventedes at
tage form af kvalitative forbedringer, herunder bedre patientsikkerhed og patienttilfredshed, bedre
medarbejdertilfredshed og bedre ledelsesmæssig beslutningsstøtte. De største økonomiske gevinster
forventedes i form af afledte tidsbesparelser som følge af mere effektiv patientadministration og klinisk
planlægning, mere effektive kliniske processer, bedre patientforløb og færre sengedage.
Gevinstrealiseringen er ledelsesmæssigt forankret i direktionerne på de enkelte hospitaler med reference til
koncerndirektionen. Gevinstrealiseringen er baseret på en aktiv forandringsledelse, som involverer alle
ledelseslag i organisationen.
Med henblik på at understøtte gevinstrealiseringen er i Center for Økonomi primo 2015 etableret en
funktion, som alene har til formål at arbejde med gevinstrealiseringen i forhold til Sundhedsplatformen.
Hovedsigtet er at sikre, at potentialerne – både de kvalitative og de økonomiske – kan realiseres gennem
de nødvendige omstillinger og ændringer i arbejdsgange på hospitalerne. Der er i høj grad tale om ledelse
af forandringsprocesser og opstille målepunkter for om forandringerne gennemføres, samt at opgøre
gevinsterne. Seneste er der med budgetaftalen for 2016 i Region Hovedstaden fastlagt de første måltal
for gevinster, som skal realiseres i perioden 2017-2019.
Til at understøtte realiseringen arbejdes med kortlægning af de konkrete gevinster, fastlæggelse af
indikatorer for de enkelte gevinster med henblik på måling, uddannelse af lederne. Der arbejdes således
med en datadrevet proces, hvor der løbende følges op på at gevinsterne realiseres. Frem mod Go-live på
Herlev/Gentofte Hospital fastlægges de konkrete indikatorer, der skal følges op på, herunder et
udgangspunkt (baseline) og et konkret ambitionsniveau for gevinsterne.
Gevinster kan som nævnt ovenfor både omfatte økonomiske gevinster fx bortfald af opgaver/udgifter og
sparet tid, færre sengedage og kvalitative gevinster for patienter og personale gennem større
patientsikkerhed, standardisering af patientforløb, og automatisering af processer.
Businesscasen er ultimo oktober blevet ajourført med aktuelle udgiftsestimater i programmet baseret på
den bevillingsmæssige ramme i regionen, samt vurdering af anvendelsen af personaleressourcer, tidsplan
mv. Businesscasen er endnu ikke opdateret på gevinstsiden, idet dette først antager en mere konkret form
i marts 2016 for så vidt angår implementering på Herlev og Gentofte Hospital.
Businesscasen har således også til formål at sikre, at der fastholdes et fokus på gevinstsiden undervejs i
programimplementeringen.
Opdateringen af businesscasen har ikke ændret ikke ved projektets tilbagebetalingstid. Når der
er erfaringer med første Go-live hospital, opdateres gevinstsiden i business casen.
Go-live på regionens hospitaler
Herlev/Gentofte Hospital er første hospital, der tager sundhedsplatformen i brug. Dette er planlagt til 21.
maj 2016. Herefter følger Rigshospitalet/Glostrup den 5. november 2016, Nordsjællands Hospital,
Amager/Hvidovre Hospital og Bornholms Hospital den 18. marts 2017 og endelig
Bispebjerg/Frederiksberg Hospital og Region Hovedstadens Psykiatri den 20. maj 2017. Først herefter
sættes systemet i drift på hospitalerne i Region Sjælland.
Da Herlev/Gentofte Hospital er første hospital, som overgår til drift på Sundhedsplatformen, er der et
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meget tæt samarbejde mellem programorganisationen, direktionen på hospitalet, Center for IMT og
Center for Økonomi i forhold til hele planlægning af implementeringen, undervisningsforløb samt fokus
på omlægning af arbejdsgange.
Organisationen modenhedstestes løbende på paratheden til ”go-live”, lige som der er en teknisk
generalprøve i februar 2016.
Som led i forberedelserne pågår en planlægningsproces, hvor det nærmere vurderes om det i forbindelse
med go-live tidspunktet er muligt at opretholde normal patientaktivitet eller om det er nødvendigt på
tværs af regionens hospitaler kortvarigt at indgå aftaler om aflastning i forhold til patientaktiviteten. Den
samlede patientaktivitet i 2016 i regionen under et forventes dog at kunne opretholdes. Implementeringen
er endvidere tilrettelagt således, at de hospitaler, som først skal go-live på et senere tidspunkt, bidrager
med undervisere til undervisningen på de første hospitaler og vice versa. Herved sikres en
vidensoverføring mellem hospitalerne.
For hospitalerne vil der, ud over den personale- og ledelsesmæssige indsats, ligeledes være krav om
egenleverancer på visse dele af slutbrugernes redskaber, som skal kunne fungere i samspil med
Sundhedsplatformen. Dette kan nogle steder betyde, at der er op mod hospitalets go-live er et lidt større
udskiftningsbehov for dette udstyr, end der normalt udskiftes i et kalenderår. Denne ”pukkel” i
udskiftningsbehovet forventes i de efterfølgende år modsvaret af et mindre udskiftningsbehov. Der
foregår konkret i forberedelsesfasen ligeledes en vurdering af udstyrsbehovet i forhold til de ændrede
arbejdsgange og gevinstrealiseringen.
For Herlev og Gentofte Hospital er den del af egenleverancen kvalificeret og viser behov for udskiftning
af printere, mobile enheder/PDA’er og skærme, tilpasset EPIC’s tekniske minimumskrav, og med
samlede udgifter inden for en samlet ramme på ca. 10 mio. kr. fordelt over to år. Hospitalet har endvidere
valgt at anskaffe såkaldte ”workstations on wheel” til stuegangsfunktioner, dvs. rullende arbejdsstationer,
som ikke er et minimumskrav, men svarer til best practice anbefalinger. Dette koster ca. 5 mio. kr., men
vurderes at ville forbedre gevinstrealiseringen. Samlet set forventer hospitalet i 2015 og frem mod maj
2016 inden for egen bevilling at anskaffe udstyr inden for en ramme for i alt 15 mio. kr. Der er dog tale
om en mindre udgift sammenholdt med hospitalets samlede årlige driftsbudget på 4,7 mia. kr.
Center for IMT
Anskaffelsen af Sundhedsplatformen omfatter udover selve sundhedsplatformen også etablering af de to
servermiljøer i regionernes datacentre, som systemet skal afvikles på, etablering af fibre mellem
datacentrene til sikring af driften, hvis et af miljøerne skulle fejle samt overvågning af miljøerne.
Regionerne har ansvaret for egen infrastruktur. CIMT har siden kontraktindgåelsen tilrettelagt den
løbende vedligeholdelse af den samlede infrastruktur med henblik på at sikre den mest optimale afvikling
af Sundhedsplatformen. Tilsvarende er fastlæggelsen af standarder for og den løbende udskiftning af
slutbrugerredskaber sket under hensyn til anbefalingerne fra EPIC.
Et par af de større vedligeholdelsesopgaver er opgradering af styresystemerne til pc-ere (Windows 7) og
servere (Windows 2010) og etablering af adgangen for klinikerne til sundhedsplatformen
(virtualiseringsmiljø).
I kontrakten med Epic var der lagt op til, at regionens eksisterende (virtualiserings-)miljø for adgang til
systemerne, der stod overfor at skulle opgraderes, kunne anvendes. Ændrede hardwarekrav medførte
imidlertid, at den eksisterende adgangsløsning alligevel ikke kan anvendes. CIMT har været nødsaget til
at genbesøge Epic’s anbefalinger og derigennem finde den løsning, der på bedste vis tager hensyn til
både klinikernes anvendelse, driftsstabilitet og vedligeholdelse, økonomi, skalerbarhed og fremtidige
kravændringer fra EPIC. Valget er faldet på en Citrix-løsning, der over en tre årig periode beløber sig til
ca. 70 mill. kroner (investering og hjemtagelse af drift). Disse udgifter afholdes inden for CIMT’s eget
budget og medfører en ændret prioirtering af CIMT’s øvrige investeringer i moderniseringen og
vedligeholdelsen af den samlede infrastruktur.
Programstyregruppen for Sundhedsplatformsprogrammet har besluttet, at driften af Sundhedsplatformen
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skal varetages i en fælles driftsorganisation, hvor CIMT varetager support og systemforvaltning og KIT
(Koncern-IT) i Region Sjælland varetager infrastrukturdriften. Der vil være ansatte fra begge regioner
med i alle dele af organisationen.
Driftsorganisationen etableres gradvist, hvilket betyder at det i en overgangsperiode er nødvendigt at have
en parallel driftsorganisation, inden de systemer, der erstattes af Sundhedsplatformen, kan endeligt
udfases. De systemer som udfases er eksempelvis det patientadministrative system GS!Åben,
medicineringssystemet EPM, operationsplanlægningsystemet Orbit og dikteringssystemet MIRSK. For
infrastrukturdriften etableres organisationen allerede 1. januar 2016, mens supporten overgår gradvist fra
programmet til driftsorganisationen i takt med implementeringen. Systemforvaltning vil først overgå til
den nye driftsorganisation, når implementeringen er slut i 2018.
Der er givet nogle foreløbige rammer for driftsorganisationen, idet en endelig beskrivelse af
organisationen, dens varige opgaver og størrelse afventer erfaringerne med driften af
Sundhedsplatformen på de første hospitaler. Det forventes forelagt programstyregruppen i 1. kvartal
2017. Inden da vil der blive foretaget en analyse af, hvorledes en hensigtsmæssig opbygning af regionens
it-organisation skal se ud efter den samlede idriftsættelse af Sundhedsplatformen på alle hospitaler og en
række andre it-systemer udfases/nedlægges som følge deraf. Dette gælder bl.a. drifts, og serviceniveau i
forhold til hospitalerne.
Ud fra foreløbige estimater for driftsorganisationens størrelse og EPICs erfaringer er der indledningsvis
behov for at målrette 15 årsværk til CIMT/KIT primo 2016 til håndtering af situationen med dobbelt drift.
For CIMTs vedkommende vil de ca. 12 årsværk blive finansieret inden for egen bevilling.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af sagen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, da der er afsat bevilling til
anskaffelse og implementering af Sundhedsplatformen
KOMMUNIKATION
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Koncerndirektør Svend Hartling / Koncerndirektør Jens Gordon Clausen
JOURNALNUMMER
15002228

BILAGSFORTEGNELSE
1. Resume Region Hovedstadens business case for Sundhedsplatformen

Side 7 af 32

2. STATUS PÅ AFBUREAUKRATISERINGSPILOTPROJEKT
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet bevilligede i 2014 3 mio. kr. til at fremme afbureaukratisering på regionens hospitaler,
herunder blev der afsat midler til et afbureaukratiseringsprojekt med bottom-up proces på hospitalerne.
Projektet blev igangsat den 1. september 2015. Udvalget følger projektet løbende.
Til mødet deltager Anne Gram Andreasen, vicedirektør på Herlev Gentofte Hospital og formand for
styregruppen for projektet.
INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at udvalget tager orienteringen om status på afbureaukratiseringsprojektet til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:

SAGSFREMSTILLING
Med budget 2015 blev der afsat 3,0 mio. kr. til afbureaukratisering. Udvalget vedtog at fremme
afbureaukratisering på følgende områder:
1.
2.
3.
4.

Afbureaukratisering på hospitalerne
Reduktion af vejledninger på VIP
Brugerundersøgelser af VIP
Forbedret søgefunktion i VIP

Status på 1. Afbureaukratisering på hospitalerne.
Udvalget besluttede at udmønte 1,9 mio. kr. til et afbureaukratiseringsprojekt, hvis formål er at
undersøge, om det er muligt at optimere frontlinjepersonalets arbejdsgange og procedurer ud fra en
bottom-up proces. Projektet er forankret under regionens Forum for Kvalitet.
Som en del af regionens fælles overordnede strategi Fokus og Forenkling pågår der via driftsmålstyring
og tavlemøderne samt i det daglige kvalitetsarbejde allerede en række arbejder i relation til forbedringer af
den daglige drift. Projektet understøtter dette arbejde.
Forventningerne på længere sigt er, at projektet kan bidrage til:






at regionens hospitaler får erfaring med bottom-up som en mulig metode i arbejdet med forenkling
af arbejdsprocesser.
at udvikle og understøtte en kultur lokalt og regionalt, hvor der på alle områder arbejdes med
forenkling af processer, fx med de forslag, der udspringer af driftsmålstyring.
at skabe en inddragende dialog med medarbejderne, såfremt nye mål og krav skal implementeres
fremadrettet (jf. de nationale kvalitetsmål).

Regionens seks hospitaler samt psykiatrien deltager i projektet, og projektet er lokalt forankret i
hospitalernes kvalitetsafdelinger.
Projektet blev officielt igangsat den 9. september 2015, men på flere af hospitalerne var en bottom-up
proces allerede igangsat. I bottom-up processen er det frontlinjepersonalet, der kommer med forslag til
potentielle forenklinger og afbureaukratiseringer ud fra, hvad de oplever i deres daglige arbejde som
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problematisk og tidspilde. Hospitalernes projektledere har samlet og sorteret og sendt deres bedste
forslag til styregruppen.
Den 6. november 2015 drøftede styregruppen de indsendte afbureaukratiseringsforslag. I alt er modtaget
30 forslag, og det ventes at modtage yderligere 20. Heraf måtte syv afvises med henvisning til udrulning
af sundhedsplatformen. Der er stor bredde i de indsendte forslag, herunder er nogle meget lokale og
næppe velegnede til spredning, mens andre har større regionalt potentiale. Overordnet fordeler forslagene
sig på følgende kategorier:


Journaldokumentation (8 forslag)
Eksempel: Flere hospitaler har sendt forslag om at udfase papirdokumentation og bilagsmapper til
fordel for det elektroniske system OnBase. Styregruppen ser her et stort potentiale i, at der
koordineres regionalt og udarbejdes regionale retningslinjer, således at oprettelse og navngivning af
mapper i systemet er ens.



It arbejdsgange /administration (10 forslag)
Eksempel: Styregruppen går videre med forslag, om udvalgte sygeplejersker formelt kan få ret til at
ordinere i det elektroniske patientmedicineringsmodul (EPM), såfremt det kun er på særlige
begrænsede områder, hvor det kan understøtte en bedre patientbehandling og patientforløb. I dag
er det kun læger, der har adgang.



Manuelle arbejdsgange (7 forslag)
Eksempel: Styregruppen går videre med det tværsektorielle forslag om at ensrette arbejdsgange på
tværs af kommuner og hospitaler i regionen ved håndtering af færdigmeldte patienter.



Øvrige (5 forslag)
Eksempel: Styregruppen går videre med forslag, om at Trivsel Op og Ledelsesevaluering
samkøres, og at der reduceres i antallet af spørgsmål.

Projektets tidsplan:
Medio januar: fælles møde med projektlederne og styregruppen mhp. status og videndeling.
Medio april: afrapportering fra hospitalerne
Maj: idékatalog udarbejdes og muligheden for at lægge idékataloget elektronisk, således at ideer kan
fremsøges, vil blive undersøgt.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
De 1,9 mio. kr. udmøntes med 1. økonomirapport 2016.
KOMMUNIKATION
I forbindelse med udgivelsen af idékatalog og evt. oprettelse af elektronisk søgesystem vil der blive
skrevet artikel til intranet om projektet.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
It- og Afbureaukratiseringsudvalget holdes løbende orienteret om status. Næste status på projektet
forelægges It- og afbureaukratiseringsudvalget den 10. februar 2016 på baggrund af styregruppens fælles
møde med projektlederne i januar.
Administrationen arbejder på, at udvalget den 29. marts 2016 har udvalgsmøde på et af hospitalerne for
her at høre om hospitalets arbejde med de konkrete afbureaukratiseringsforslag.
Projektet afrapporteres på udvalgsmødet den 31. maj 2016.
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DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon/Christian Worm
JOURNALNUMMER
15012736

BILAGSFORTEGNELSE
1. Overblik over afbureaukratiseringsforslag
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3. STATUS PÅ ØVRIGE AFBUREAUKRATISERINGSINITIATIVER
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet bevilligede i 2014 3 mio. kr. til at fremme afbureaukratisering på regionens hospitaler,
herunder projekter om afbureaukratisering på regionens dokumentstyringssystem for vejledninger og
instrukser (VIP). Udvalget følger projekterne løbende.
INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at udvalget tager orienteringen om status på øvrige afbureaukratiseringsinitiativer til efterretning.
POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:

SAGSFREMSTILLING
Med budget 2015 blev der afsat 3,0 mio. kr. til afbureaukratisering. Udvalget vedtog at fremme
afbureaukratisering på følgende områder:
1.
2.
3.
4.

Afbureaukratisering på hospitalerne
Reduktion af vejledninger på VIP
Brugerundersøgelser af VIP
Forbedret søgefunktion i VIP

Status på 2. Reduktion af vejledninger på VIP
Stikprøver har vist, at der i regionens dokumentstyringssystem for vejledninger og instrukser (VIP)
findes en del dokumenter med sammenfaldende/overlappende indhold. Disse er typisk udfærdiget på
afdelingsniveau. Antallet af dokumenter på VIP i 2013 var således 29.038. Dette tal er i oktober 2015
25.456.
Alle hospitaler arbejder på forskellig måde med at reducere i antallet af lokale dokumenter.
Administrationen understøtter arbejdet ved regelmæssigt at opgøre og udsende opgørelser over:





det samlede antal dokumenter på VIP opgjort på forskellige organisatoriske niveauer
antallet af og oversigter over vejledninger der ikke er reviderede/ajourførte i over 2 år
lister over de mest søgte og læste vejledninger
lister over vejledninger der ikke har været læst/åbnet i de sidste 7 måneder.

Dette arbejde falder imidlertid sammen med det meget omfattende harmoniseringsarbejde, der er en
forudsætning for implementering af Sundhedsplatformen i de to regioner. Harmoniseringsarbejdet
forudsætter således, at både generiske og specialespecifikke vejledninger harmoniseres på tværs af de to
regioner, i regi af Sundhedsfaglige Råd, komiteer, ad hoc grupper mv. Disse dokumenter foreligger først
i slutningen af dette år og frem til foråret 2016.
Det er forventningen at harmoniseringsarbejdet vil erstatte en lang række lokale dokumenter – samlet
forventes harmoniseringsarbejdet at producere 350 – 500 vejledninger, der vil være ens for de to regioner
og blive udgivet på regionalt niveau.
I skrivende stund foreligger der ikke en endelig oversigt over hvilke dokumenttitler, der indgår i det
tværregionale harmoniseringsarbejde. Yderligere oprydning i VIP afventer således denne afklaring.
Administrationen har lagt en plan for at understøtte reduktionen yderligere i forbindelse med
fremkomsten af de harmoniserede tværregionale vejledninger. Denne indsats kommer derfor til at ligge i
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2016. Administrationen gennemfører for udvalgte temaer/emner omfattende søgninger i VIP mhp. at
opgøre mængden af lokale dokumenter med emnesammenfald samt at identificere de dokumenter, som
hospitalerne bør overveje at udfase, når de nye vejledninger kommer. Der er tale om en meget stor
opgave, som vil blive mindre udfordrende af den kommende nye søgefunktion i VIP (se også pkt. 3)
Der blev bevilget ½ årsværk i 2015 til opgaven. Den medarbejder, som blev ansat til opgaven, er
desværre blevet alvorligt syg. Administrationen søger at finde midler til at løse opgaven i 2016 via interne
midler. Opgaven forventes også at kunne strække sig ind i 2017 – for at hospitalerne skal kunne følge
med.
Status på 3. Brugerundersøgelser af (VIP)
Brugerne har ind i mellem spontant givet udtryk for, at opbygningen af VIP kunne forbedres via en anden
rækkefølge af indholdet i dokumenterne. Administrationen har søgt at afhjælpe problemerne ved at
etablere hyperlinks i toppen af dokumenterne til de enkelte afsnit i dokumentet. Administrationen har
yderligere i sommeren 2015 afviklet en brugerundersøgelse omkring VIP med fokus på opbygningen og
strukturen i dokumenterne. Undersøgelsen gav dog ikke klart konkluderende svar. Således var den
opbygning, som flest ønskede også den, som flest advarede imod. Administrationen har i samråd med
kvalitetscheferne derfor besluttet at bevare den nuværende opbygning og først tage opbygningen op igen
efter implementering af Sundhedsplatformen. Der var afsat 75.000 kr. til evt. etablering af ny skabelon.
Disse midler bruges i stedet på søgefunktion. (Se punkt 3).
Status på 4. Forbedret søgefunktion i VIP
Der har i flere år fra klinikerside været fremsat ønsker, om at regionens dokumentstyringssystem får en
bedre og mere dækkende søgefunktion for at sikre, at relevante dokumenter fremfindes. Systemet
understøtter i dag ikke søgning og fremfinding af dokumenter, hvor nøgleord/begreber er stavet forkert
eller anerledes end i det dokument, der søges efter. En mere sofistikeret søgefunktion forudsætter
foruden systemudvikling bl.a. også opgradering af de tilknyttede servere.
Udviklingen af ny søgefunktion er i fuld gang. Søgeresultatet vil ligne googles og søgesvar fremkommer i
løbet af et sekund. Søgningen ”vægtes”, da der udvikles hukommelse i samtlige søgeresultater, og de
dokumenter, der er åbnet oftest, vil blive vist først. Den nye søgefunktion vil søge fonetisk og dermed
tage højde for stavefejl samt stavemåde, hvor c/k-problematikken indgår. Desuden vil den kunne søge
efter synonymer, blandt andet dansk/latin.
Administrationen havde oprindelig planlagt at lancere den nye søgefunktion i 2015. Der er imidlertid
etableret et samarbejde med Region Midtjylland, som er gået med i projektet, og på den måde har vi fået
udviklet mere funktionalitet. Men dette betyder, at det først kan udrulles 1. marts 2016. Der startes tests
ultimo november 2015, hvor testpersoner får fuld adgang til systemet. Det er planlagt, at gammel og ny
søgning kører parallelt i halvt år, således at mindre erfarne it-brugere får tid til at vænne sig til ny
søgefunktionalitet.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En godkendelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon/Christian Worm
JOURNALNUMMER
15012736
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4. GODKENDELSE AF STUDIETUR FOR IT- OG
AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
It- og afbureaukratiseringsudvalget har drøftet studietur og et første forslag på program for studietur hhv.
d. 8 september og 6. oktober. I denne sag fremlægges program, budget og forslag til administrativ
deltagelse, med henblik på godkendelse inden sagen skal forelægges Forretningsudvalget og
Regionsrådet til godkendelse.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at it- og afbureaukratiseringsudvalget overfor forretningsudvalget og
regionsrådet anbefaler:
1. at godkende program, budget og forslag til embedsmandsdeltagelse for studieturen
POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
Forretningsudvalgets beslutning:
Regionsrådets beslutning:

SAGSFREMSTILLING
Med den nye styreform har de stående udvalg en helt central rolle, som værende politikformulerende og
politikkontrollerende, samt at initiere udviklingen af regionen. I forlængelse af udvalgets arbejdsplaner,
indgår muligheden for at hente inspiration og input til udviklingen af regionens opgaveløsning. It- og
afbureaukratiseringsudvalget har bedt administrationen om at udarbejde forslag til konkret program for en
studietur til Holland. Administrationen forelægger hermed; et forslag til fagligt indhold på studieturen, et
specificeret budgetforslag og forslag til embedsmandsdeltagelse.
Fagligt indhold
Ved planlægningen af studieturen har administration forsøgt, at sammensætte et gennemtænkt program i
forhold til både indhold og den geografiske placering af diverse besøgssteder. Programmet samt kort
introduktion til de foreslåede aktiviteter er vedlagt som hhv. bilag 1 og bilag 2. Det skal bemærkes, at der
stadig mangler endelige bekræftelser, hvorfor programmet kan ændre sig.
Budget
Til det forelagte program for studieturen anslås det, at udgifterne vil beløbe sig til ca. 133.000 kr. Det
maksimale beløb afsat til afholdelse af studietur for udvalget er 135.000 kr.
Udgiftspost
Fly
Hotel
Øvrig transport
Forplejning
Aktiviteter
Evt. tabt arbejdsfortjeneste
Evt. fraværsgodtgørelse
Total

Beløb
16.000
15.000
16.000
30.000
30.000
12.000
2.000
133.000
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Forslag til embedsmandsdeltagelse til studieturen
Embedsmandsdeltagelsen ved studieturen for It- og afbureaukratiseringsudvalget må, ifølge procedurerne
for udvalgsstudieture, max inkludere tre embedsmænd. Følgende embedsmænd foreslås at deltage:
Mikael Skov Mikkelse, Centerdirektør, Center for It, Medico og Telefoni
Annemarie Hellebæk, Enhedschef, Center for Sundhed
[Uafklaret], Udvalgssekretær for It- og afbureaukratiseringsudvalget, Center for It, Medico og Telefoni
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Den samlede udgift til gennemførelse af studieturen afholdes indenfor politikerkonto.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen behandles af forretningsudvalget den 8. december 2015 og regionsrådet den 15. december 2015.
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Mikael Skov Mikkelsen / Christian Worm
JOURNALNUMMER
14002072

BILAGSFORTEGNELSE
1. Program for ITA studietur
2. Kort introduktion til de foreslåede aktiviteter
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5. HØRING VEDRØRENDE ÅRLIG OPDATERING AF
KONGEINDIKATORER I FOKUS OG FORENKLING
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet vedtog den 8. april 2014 en ny vision, mission og strategi - Fokus og Forenkling. I den
sammenhæng blev der også vedtaget fire politiske målsætninger, der skal understøtte arbejdet med at
implementere vision og mission. De fire politiske målsætninger er:





Patientens situation styrer forløbet
Høj faglig kvalitet
Ekspansive vidensmiljøer
Grøn og innovativ metropol

Det grundlæggende formål med de politiske målsætninger er - på baggrund af mission og vision - at
konkretisere, hvad regionen fremadrettet skal have fokus på at opnå. Det løbende arbejde med at indfri
de politiske målsætninger følges løbende. Til dette er der udviklet et sæt af kongeindikatorer, der giver
mulighed for at følge fremdriften i denne udvikling.
Den 10. marts 2015 vedtog regionsrådet de nuværende kongeindikatorer. Dette skete efter en høring i de
stående udvalg og kræftudvalget, der forinden havde udtalt sig om driftsmål og ambitionsniveauer.
Efterfølgende er der hver tredje måned sket en forelæggelse af kongeindikatorernes fremdrift for
henholdsvis forretningsudvalg og regionsråd.
Én gang årligt opdateres driftsmål og ambitionsniveauer. Hensigten med denne indstilling er at igangsætte
denne opdatering i relation til kongeindikatorerne.
INDSTILLING
Administrationen indstiller:




at It- og afbureaukratiseringsudvalget i henhold til forretningsudvalgets beslutning afgiver udtalelse
vedr. opdatering af kongeindikatorene.
at udvalgets udtalelse afgives til forretningsudvalget senest den 13. januar 2016.

POLITISK BEHANDLING

SAGSFREMSTILLING
De nuværende kongeindikatorer er så vidt muligt hentet fra de driftsmål, der blev godkendt af
regionsrådet den 17. juni 2014 med ambitionsniveauer fastlagt den 10. marts 2015. Dette sker for at
begrænse antallet af målinger i regionen. Parallelt med denne sag forelægges en sag vedrørende
opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer i driftsmålstyringen. Forslagene til ambitionsniveauer er sat
på baggrund af dialog med de politiske udvalg, samt baseret på vurdering af historisk udvikling og
ønsket om at forbedre indsatsen og udvikle driften løbende. Målene vurderes som udgangspunkt at være
realistiske, idet dog nogle mål, fastlagt uden for driftsmålstyringen må betegnes som ambitiøse (f.eks. for
akuttelefonen).
Ved regionsrådets beslutning om kongeindikatorerne den 10. marts 2015 blev administrationen samtidig
pålagt at genoverveje kongeindikatoren for "høj faglig kvalitet". Dette er afspejlet i forslaget nedenfor.
Ved det foreliggende forslag er der således følgende justeringer i forhold til det tidligere vedtagne:


Kongeindikator for "patientens situation styrer forløbet": Indtil nu har der være målt
forsøgsvist på forskellige spørgsmål. Kongeindikatoren er justeret i forhold til forretningsudvalgets
vedtagelse herom den 11. august 2015, således at der fremover måles på
tilfredshedsspørgsmålet ”Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev
udskrevet?/Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb?”
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Kongeindikator for "Høj faglig kvalitet": Ændres i overensstemmelse med regionsrådets ønske
den 10. marts 2015 fra "uventede dødsfald" og "akutte genindlæggelser" til "kliniske
kvalitetsdatabaser
Kongeindikator for "ekspansive vidensmiljøer": Indtil nu har målet alene omfattet
forskningsenheden i Center for Regional Udvikling. Kongeindikatoren justeres således at den fra
2016 omfatter hele Region Hovedstaden som organisation. Der måles på eksterne indtægter til
forskning og innovation via registrering i økonomisystemet for at sikre ensartet praksis.
Kongeindikator for "Grøn og innovativ metropol": ingen ændringer foreslået.

Det fire politiske målsætninger med tilhørende kongeindikator er uddybet nedenstående.
Politisk mål: Patientens situation styrer forløbet
Kongeindikatoren for det politiske mål ”Patientens situation styrer forløbet” er baseret på en
løbende måling af patienternes overordnede tilfredshed med deres indlæggelse/besøg. Som et led i
etableringen af driftsmålstyring udviklede administrationen et redskab , der løbende kan indsamle data om
patienternes tilfredshed. Konceptet har i første halvår af 2015 kørt som pilotprojekt på Amager og
Hvidovre Hospital, og erfaringerne fra pilotprojektet har været gode. På baggrund af afrapportering af
pilotprojektet til forretningsudvalget den 11. august 2015 fastlagde forretningsudvalget følgende
overordnede tilfredshedsspørgsmål:
”Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?/Er du alt i alt tilfreds
med besøgets forløb?”
De to spørgsmål stilles til henholdsvis indlagte og ambulante patienter og skal gøre det muligt løbende
at følge patienternes egen oplevelse af forløbet. Tilfredshed opgøres på en skala fra 1- 5, hvor 5 er
bedst. Der foreslås et ambitionsniveau for somatik og psykiatri på 4,5. Ved den gennemførte pilottest
svingende tilfredsheden mellem 4,2 og 4,4. Ambitionsniveauet for tilfredshedsmålingen er derfor sat ud
fra administrationens vurdering af, at det skulle være et ambitiøst og samtidig opnåeligt mål. Det er ikke
et absolut niveau, men et der eventuelt kan ændres på sigt.
Målet dækker sundhed om er dermed forenklet til den dominerende del af regionens
kerneopgave. Regional udvikling og det sociale område er ikke dækket af kongeindikatoren.
Politisk mål: Høj faglig kvalitet
De tidligere kongeindikatorer uventede dødsfald og akutte genindlæggelser foreslås at udgå. I
stedet foreslår administrationen at data fra de kliniske kvalitetsdatabaser anvendes som grundlag for
vurdering af Høj faglig kvalitet.
Kongeindikatoren ”klinisk kvalitet” tager afsæt i de cirka 60 landsdækkende kliniske
kvalitetsdatabaser. Hver database har et antal indikatorer, typisk 5-15. Indikatorerne udtrykker god
kvalitet på det konkrete sygdomsområde. En indikator kunne fx være andelen af patienter med apopleksi,
der bliver behandlet med blodfortyndende behandling (trombolyse) inden for en time efter ankomst til
hospitalet. Standarden er her sat til 75%. Det er vigtigt der leves op til standarden for denne indikator, da
hurtig behandling kan være afgørende for patients fremtidige førlighed. Indikatorerne, som udtrykker god
kvalitet og de tilhørende standarder er fastsat af fagspecialister på tværs af hele landet. Den foreslåede
kongeindikator måler antallet af indikatorer i de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, hvor
standarden er opfyldt, som andel af samtlige indikatorer med standarder.
Indikatoren udtrykker i hvilken udstrækning, der leves op til den til enhver tid bedste fagligt
fastsatte standard. Indikatoren justeres eventuelt i takt med den faglige udvikling i de enkelte specialer,
idet de faglige standarder justeres af fageksperter årligt.
Der foreslås et ambitionsniveau på 80 % målopfyldelse. Dette er udtryk for et ambitiøst mål, da
der løbende udvikles nye indikatorer, der vil indgå i indikatoren.
Som et led i udviklingen af en kongeindikator baseret på de kliniske kvalitetsdatabaser har
Bispebjerg Frederiksberg Hospital pilottestet den i praksis fra august 2015 til november 2015.
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I deres evaluering pr. 11.11.2015 skriver hospitalet bl.a. følgende: "Hospitalet er helt grundlæggende
positivt stemt i forhold til at indføre kongeindikatoren som et regionalt driftsmål. Indikatorerne fra de
kliniske databaser siger noget om kerneydelserne og dermed den kliniske kvalitet. Kongeindikatoren er
meningsgivende som driftsmål, fordi den kan fungere som helt overordnet indgang til at få drøftet og
løftet den kliniske kvalitet – og indikatorernes relevans, hvilket har klinikernes interesse”. Hospitalet
angiver endvidere en række forudsætninger for at anvende kongeindikatoren i driftsmålsstyringen, som
der i det væsentlige er taget højde for i det vedlagte bilag. I bilaget "Kongeindikator for klinisk kvalitet"
foretages en kort gennemgang af baggrunden for kongeindikatoren og nogle konkrete eksempler på
hvordan kongeindikatoren kan præsenteres.
Politisk mål: Ekspansive vidensmiljøer
”Ekspansive vidensmiljøer” følges med en kongeindikator, der måler på de hjemtagne eksterne midler,
som administrationen indhenter fra offentlige og private finansieringskilder. Dette mål er væsentligt, idet
det er udtryk for andres vurdering af, om regionen har excellente miljøer med fokus på anvendelse og
nyttiggørelse af resultater i samspil med erhvervslivet og andre myndigheder.
Kongeindikatoren foreslås fra 2016 justeret til at omfatte Region Hovedstaden som organisation. Der vil
blive målt på eksterne indtægter til forskning og innovation via registrering i økonomisystemet for at sikre
ensartet praksis.
Det nuværende mål på 100 mio. kr. årligt justeres. Et endeligt mål kan dog først fastlægges, når der
foreligger erfaringer på området. Det vil forventeligt ske ved næste års opdatering af kongeindikatorer og
driftsmål.
Politisk mål: Grøn og innovativ metropol
I forhold til ”grøn og innovativ metropol” er det vedtaget at måle på CO2. CO2 er både en indikator for
større livskvalitet, idet der er en tæt sammenhæng til forurening, og samtidig er mindre CO2 et vigtigt tegn
på, at der udvikles teknologi, som regionen har mulighed for at eksportere.
Region Hovedstaden opgør årligt CO2 både for Region Hovedstaden som virksomhed og
hovedstadsregionen som geografisk størrelse. De indirekte udledninger fra råvareudvinding, transport og
produktion af varer og produkter udenfor regionens grænser medtages ikke i opgørelserne, bl.a. fordi
monitorering af indsatser er vanskelig.
Der er endnu ikke grundlag for at fastlægge et ambitionsniveau for denne indikator.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En godkendelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Den 10. november 2015 har forretningsudvalget anmodet de stående udvalg om at afgive et høringssvar
til opdateringen af kongeindikatorer. Forretningsudvalget ventes at behandle sagen efter inddragelse af de
indkomne høringssvar. Dette ventes at ske ved udvalgets møde den 26. januar 2016, således at
regionsrådet kan træffe endelig beslutning i sagen den 2. februar 2016.
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Mikael Skov Mikkelsen
JOURNALNUMMER
14002072

BILAGSFORTEGNELSE
1. Notat om kvalitetsdatabaser som kongeindikator
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6. HØRING VEDRØRENDE ÅRLIG OPDATERING AF DRIFTSMÅL
OG AMBITIONSNIVEAUER I DRIFTSMÅLSTYRINGEN
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet vedtog den 17. juni 2014 de nuværende driftsmål.
Den 10. marts 2015 vedtog regionsrådet ambitionsniveauerne knyttet til de fastlagte driftsmål. Dette skete
efter en høring i de stående udvalg og kræftudvalget. Fra 1. januar er der hver tredje måned sket en
forlæggelse af fremdriften på driftsmålene og ambitionsniveauerne for forretningsudvalget og
regionsrådet.
Én gang årligt opdateres driftsmål og ambitionsniveauer. Hensigten med denne indstilling er at igangsætte
denne opdatering.
Parallelt med denne sag forelægges en sag vedrørende opdatering af kongeindikatorer.
INDSTILLING
Administrationen indstiller,




at It- og afbureaukratiseringsudvalget afgiver høringssvar til forretningsudvalget i forhold til
opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer for drifsmålstyringen.
at udvalgets høringssvar afgives til forretningsudvalget senest den 13. januar 2016.

POLITISK BEHANDLING

SAGSFREMSTILLING
Driftsmålstyringen er et system bestående af driftsmål, som der løbende måles på. Med driftsmålstyring
bliver det muligt løbende at følge udviklingen af og fremdriften i relation til indsatserne. Der er to formål
med driftsmålstyring. For det første skal der skabes overblik og styrbarhed for den politiske og
administrative ledelse. For det andet skal driftsmålstyringen være et dagligt ledelsesværktøj, der tjener til
at udvikle driften.
Ved regionsrådets beslutning om driftsmål og ambitionsniveauer den 10. marts 2015 blev
administrationen pålagt at gennemføre en række undersøgelser frem mod fremlæggelsen af forslag til de
opdaterede driftsmål og ambitionsniveauer. Det er besluttet at




driftsmål og ambitionsniveauer ved årsskiftet 2015/ 2016 gennemgås med henblik på at sikre, at
disse fremadrettet er dækkende og valide.
spørgsmålene vedr. tilfredshedsmåling forelægges, når pilottesten er gennemført.

Administrationen har i forbindelse med opdateringen af driftsmål og ambitionsniveauer vurderet, hvorvidt
målene er dækkende og valide. Vurderingen har givet sig udslag i en række justeringer, som anført
nedenfor i skemaet.
Pilottesten af tilfredshedsmålingen blev forelagt forretningsudvalget den 11. august 2015.
Parallelt med denne sag forelægges en sag om opdatering af kongeindikatorer for de politiske
målsætninger. Der så vidt muligt etableret en tæt sammenhæng mellem driftsmål og kongeindikatorer,
således at udvalgte driftsmål anvendes som kongeindikatorer. Dette sker for for at begrænse antal
målinger i Region Hovedstaden.
Forslagene til ambitionsniveauer er sat på baggrund af dialog med de politiske udvalg, samt baseret på
vurdering af historisk udvikling og ønsket om at forbedre indsatsen og udvikle driften løbende. Målene
vurderes som udgangspunkt at være realistiske, idet dog nogle mål, fastlagt uden for driftsmålstyringen
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må betegnes som ambitiøse (f.eks. for akuttelefonen).
Forslag til opdatering af ambitionsniveauer og driftsmål
Administrationens forslag til kommende driftsmål og ambitionsniveauer fremgår af nedenstående skema.
Driftsmål, Sundhed
Tilfredshed
Er du alt i alt tilfreds med
forløbet, fra du blev
indlagt, til du blev
udskrevet?/Er du alt i alt
tilfreds med besøgets
forløb?

Gav personalet dig
mulighed for at deltage i
beslutninger vedrørende
din undersøgelse /
behandling?
Levering

Ambitionsniveau

Evt. Ændring

4,5
Ambitionsniveauet for
tilfredshedsmålingen er sat ud
fra administartionens vurdering
af, at det skulle være et
ambitiøst og samtidig opnåeligt
mål. Niveauet er sat ud fra
resultaterne i pilottesten.
Pilottesten peger i retning af
niveauer fra 4,2 - 4,4

Tilfredshedsindikatoren foreslås her for første gang defineret.
Tilfredshed måles på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
Spørgsmålene er fastlagt i forretningsudvalget den 11. august
2015.

90 % besvares indenfor 3
minutter
100 % besvares indenfor 10
minutter
Svartider, Akuttelefonen

Ikke ændret.
Ambitionsniveauet er tidligere
fastlagt politisk.
Seneste målopfyldelse: 51 % (3
min.) og
83 % (10)
50 % af patienter igangsat
indenfor én time
Der er foreslået en mindre præcisering af driftsmålet, således at
100 % af patienter igangsat
definitionen er ændret i forhold til hvilken patientgruppe, der
indenfor fire timer
måles på. Tidligere fremgik, at det var for stabile patienter med
mindre alvorlige skader afgrænset som patienter triageret blå
Ventetid, akutmodtagelse Ambitionsniveauet er tidligere (blå patienter), men efter indførelsen af den ændrede
fastlagt politisk
organisering af akuthjælpen den 1. januar 2014 er det afgrænset
til patienter i det såkaldte behandlerspor. Definitionen har altså
Seneste målopfyldelse:
ikke været præcis nok. Det har skabt uklarhed på hospitalerne,
74 % (én time)
når de har forsøgt at validere tallene med deres egne tal.
Overholdelse af
standardforløbstider fra start til
initial behandling: 90 %.
Forløbstider,
kræftpatienter

Ambitionsniveauet er anbefalet
af kræftudvalget og
Ikke ændret.
efterfølgende godkendt i
regionsrådet.
Seneste målopfyldelse:
72 %
80 % skal være udredt inden
30 dage

Ambitionsniveauet er foreslået
af sundhedsudvalget med
henblik på at sikre et realistisk
Målet gælder nu både somatikkken og psykiatrien. Det er første
Udredning inden 30 dage men ambitiøst niveau.
gang, at der sættes et mål for psykiatrien.
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Seneste målopfyldelse:
54 % (somatikken)

Fastlægges når der foreligger et
Andel af elektroniske
erfaringsgrundlag.
epikriser
(udskrivningsbreve afsendt Ambitionsniveauet ventes
indenfor én dag)
besluttet ved næste årlige
opdatering af niveauerne.
Kvalitet

Driftsmålet ændres i overensstemmelse med sundhedsaftalen til
én hverdag. Samtidig tilrettes definitionen af driftsmålet til
sundhedsaftalens definition. Ambitionsniveauet ventes fastlagt i
forbindelse med næste opdatering af driftsmål og
ambitionsniveauer.

På baggrund af en høringsudtalelse fra sundhedsudvalget bad
regionsrådet den 10. marts 2015 om en revurdering af denne
indikator.
Hospitalserhvevet
infektion: Bakteriæmi
(bakterier i blodet)

Hospitalserhvervet
infektion: VAP
(Respiratorrelateret
lungebetændelse)

Antibiotikaforbrug

Driftsmålet foreslås at udgå.
-

Forekomsten af HAB på de enkelte hospitaler har været stabilt i
perioden. HAB er på afdelingsniveau en relativt sjælden
infektion, der primært ses på afdelinger med patienter i
specifikke højrisikogrupper, og kun få afdelinger har derfor
mere end 1 patient om måneden med HAB.
På baggrund af en høringsudtalelse fra sundhedsudvalget bad
regionsrådet den 10. marts 2015 om en revurdering af denne
indikator.

-

Driftsmålet foreslås at udgå.
VAP registreres kun på intensive afdelinger og kan derfor ikke
være en universel indikator for størstedelen af
hospitalsafdelinger i regionen.

1) Faldende antibiotikaforbrug.
2) Andelen af penicilliner ift.
Forslag om nyt driftsmål.
det samlede forbrug udgør
mindst 70%
Det vides fra en lang række undersøgelser, at der bruges for
Ambitionsniveauet er foreslået meget antibiotika i sundhedsvæsenet. Et højt forbrug af
antibiotika og et forkert forbrug af antibiotika medfører en øget
af den regionale taskforce til
mindskelse af infektioner. Med resistensudvikling hos bakterier. Det er særligt det samlede
det foreslåede ambitionsniveau forbrug af bredspektrede antibiotika, som giver mest anledning
overholdes anbefalingen i den til resistensudvikling, der bør nedsættes. Det skønnes, at
antibiotikaforbruget på hospitalerne kan mindskes væsentligt
nye regionale
såfremt gældende vejledninger blev fulgt.
antibiotikavejledning
Målsætningen er ambitiøs.

Ved at nedsætte forbruget forventes det, at
problemet med resistensudvikling kan minimeres og
dermed, at antallet af patienter, der ikke kan
behandles og dør formindskes.

Forslag om nyt driftsmål.
Forslaget er parallel til den foreslåede kongeindikator, jf.
selvstændig sag herom.
Med forslaget om anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser
som kongeindikator og som driftsmål følger administrationen op
på regionsrådets beslutning af 10. marts 2015, hvor
Ambitionsniveauet er fastlagt administrationen blev bedt om at vurdere muligheden for en
på baggrund af den nuværende kongeindikator baseret på de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser.
80 % målopfyldelse

Kliniske
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kvalitetsdatabaser

målopfyldelse på 79 %
Den foreslående indikator måler antallet af indikatorer i de
Det foreslåede ambitionsniveau landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, hvor standarden er
er realistisk.
opfyldt som andel af samtlige indikatorer med standarder.
Indikatoren udtrykker i hvilken udstrækning, der leves op til den
til enhver tid bedste faglige standard fastsat af fageksperter på
tværs af hele landet.
Der foreslås et ambitionsniveau på 80 % målopfyldelse.
Den 10. marts 2015 foreslog regionsrådet en ændring af
driftsmålet fra uventede dødsfald til forebyggelige dødsfald.
Etablering af en indikator for forebyggelig død vil forudsætte, at
alle døde patienters journaler skal gennemgås ved hjælp af en
mortalitetsanalyse. Mortalitetsanalyse foretages af klinikere,
fortrinsvist læger. Analyse af hvert patientforløb vil i tid andrage
ca. 1- 1½ time. Der er ikke mulighed for elektronisk datafangst
udover en liste over afdøde patienter på hospitalet. Det
vurderes, at etablering af et driftsmål for reduktion af
forebyggelige dødsfald vil betyde en væsentlig ekstra
Løbende reduktion i antallet af
arbejdsbelastning af det kliniske personale, fortrinsvist det
patienter, der får hjertestop og
lægefaglige personale.
dør.

Uventede dødsfald

Ambitionsniveauet er foreslået
af administrationen. Målet er
realistisk.
Seneste målopfyldelse:
45 dødsfald

Uventede dødsfald kan, modsat forebyggelige dødsfald,
identificeres ud fra eksisterende datakilder (hjertestopkald), og
blandt disse vil det være naturligt og overkommeligt at se
nærmere på de forebyggelige tilfælde.
På baggrund af ovenstående kan det anbefales, at der ikke
etableres et driftsmål for reduktion af forebyggelige dødsfald, og
at driftsmålet uventede dødsfald foreslås fastholdt.
Uventede dødsfald er dødsfald, hvor der er tilkaldt
hjertestophold og påbegyndes genoplivningsforsøg.
Uventede dødsfald er et udtryk for ikke erkendt kritisk sygdom,
kritisk sygdom der ikke behandles i tide eller et udtryk for en
komplikation i forbindelse med behandling.
Målet er at mindske antallet af uventede dødsfald som følge af
hjertestop og udvikling af kritisk sygdom med organsvigt.
Den 10. marts 2015 foreslog regionsrådet en ændring af
driftsmålet fra akutte genindlæggelser til forebyggelige
genindlæggelser.

Akutte genindlæggelser /
forebyggelige
genindlæggelser

Løbende reduktion i antallet af
genindlæggelser
Målet er realistisk:
Seneste målopfyldelse:
7,8 % akutte genindlæggelser

Det er administrationens opfattelse, at målet bør fastholdes som
"akutte genindlæggelser", idet der er meget få
forebyggelige genindlæggelser, og der derfor vil være vil være
pæn fluktuation i data på hospitalsniveau. Hertil kommer, at der
ikke er udviklet data for forebyggelige indlæggelser for det
psykiatriske område.
Akutte genindlæggelser er andelen af akutte genindlæggelser
indenfor 30 dage. Beregnes ved, at se antal akutte
genindlæggelser i forhold til samtlige indlæggelser.

Årlig reduktion på 20 % i
antallet af bæltefikseringer
Tvang

Ambitionsniveauer er fastlagt
politisk

Ikke ændret.

Seneste målopfyldelse
94 stk (119 året tidligere)
Medarbejdere og ledere
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Maksimalt 4,5 %

Sygefravær

Målet er fastlagt fælles på
tværs af regionen. Målet er
Ikke ændret.
realistisk i de fleste situationer.
Seneste målopfyldelse:
4,8 på tværs af regionen.

Produktivitet
Realiseret forbrug i perioden på
løn, øvrig drift og egne
indtægter sat i forhold til
tilsvarende budget i samme
periode (x 100).
Mål = < 100
Budgetoverholdelse,
økonomi

Ambitionsniveauet er fastlat
med henblik på at sikre
produktion og
budgetoverholdelse

Ikke ændret.

Seneste målopfyldelse
91,5 (indeks)
Realiseret aktivitetsværdi (målt
i DRG-værdi) i perioden sat i
forhold til det tilsvarende
budget i samme periode (x
100).
Mål = > 100
Budgetoverholdelse,
aktivitet

Ambitionsniveauet er fastlat
med henblik på at sikre
produktion og
budgetoverholdelse

Ikke ændret.

Seneste målopfyldelse:
99,2 (indeks)

Mål = > 100

Udvikling i effektivitet
(index)

Ambitionsniveauet er fastlat
med henblik på at sikre
produktion og
budgetoverholdelse

Ikke ændret.

Seneste målopfyldelse
109,9 (indeks)
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Driftsmål,
Regional
udvikling
Tilfredshed
Måling af
tilfredshed i
forbindelse med
V1 kortlægning
og V2
undersøgelser af
jord-forurening

Ambitionsniveau

Nyt driftsmål pr.
1.8.2015,
ambitionsniveau
fastlægges senere.
Ambitionsniveauet
ventes besluttet ved
næste årlige opdatering
af niveauerne.

Evt. ændring

Tilfredshedsindikatoren er tidligere blevet
besluttet. Ambitionsniveauet fastlægges senere,
da der endnu ikke er indkommet tilstrækkeligt
med besvarelser til at fastlægge en baseline.

Levering
90 % af endelige V1
kortlægninger sendes
indenfor 4 uger.
90 % mod hidtil 85 %
af miljøprioriterede V2
undersøgelser afsluttes
indenfor en
sagsbehandlingstid på
15 mdr.
Ventetid på V1kortlægning og
afslutning af V2 undersøgelser

Ambitionsniveauet er
fastlagt på baggrund af
erfaring.
Ambitionsniveauet er
reslistisk.

Ambitionsniveauet for afslutning af V2
undersøgelser hæves.
Hidtil har driftsmålet været overholdt, hvorfor
det vurderes realistisk at stramme målet. Et
ændret niveau betyder kortere ventetider og
påvirker dermed borgerne positivt.

Seneste målopfyldelse:
100 % (V1)
100 % (V2)

100 % disponeret
100 % forbrugt
Strukturfondsmidler
udmøntes 100 %
(2 driftsmål)

Ambitionsniveauet er
fastlagt realistisk med
henblik på at sikre
afløb af midlerne

Ikke ændret.

Seneste målopfyldelse:
30,5 %
Kvalitet

Ekstern
finansiering til
forskning og
innovation

Fastlægges, når der
foreligger et
erfaringsgrundlag
Ambitionsniveauet
ventes besluttet ved
næste årlige opdatering
af niveauerne.

Driftsmålet foreslås fra 2016 ændret til at
omfatte Region Hovedstaden som
organisation. Der vil blive målt på eksterne
indtægter til forskning og innovation via
registrering i økonomisystemet for at sikre
ensartet praksis.
Det nuværende mål på 100 mio. kr. årligt
justeres. Et endeligt mål kan dog først
fastlægges, når der foreligger erfaringer på
området. Det vil forventeligt ske ved næste års
opdatering af kongeindikatorer og driftsmål.

Kontinuerlig årlig
passagervækst på 2,5
% i Region
Side 23 af 32

Passagerudviklingen
i Region
Hovedstadens
kollektive trafik

Hovedstadens
nuværende busser og
lokalbanetog.
Ambitionsniveauet er
fastlagt på baggrund af
Movias trafikplan

Driftsmålet er ikke justeret og afventer den
politiske såvel som den administrative dialog
med Movia omkring levering af data og
justering af ambitionsniveau.

Målet er ambitiøst
Der pågår drøftelser
med Movia herom
Medarbejdere
og ledere
4,5 %

Sygefravær

Målet er fastlagt fælles
på tværs af regionen.
Målet er realistisk i de
fleste situationer.

Ikke ændret.

Seneste målopfyldelse:
4,8 på tværs af
regionen.
Produktivitet
Passagerkilometer
i Region
Hovedstadens
kollektive trafik
ift. kr.
(realiseret
passagertal pr.
kilometer /
budgetteret
passagertal pr.
kilometer.)

>= 1
Ambitionsniveauet
drøftes p.t. med
Movia.
Der foreligger ikke
data

Ikke ændret.
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Driftsmål, Det
Sociale område
Tilfredshed

Ambitionsniveau

Fastsættes når der
foreligger et grundlag
for baseline
Alt i alt er du
tilfreds med at
være her

Ambitionsniveauet
ventes besluttet ved
næste årlige opdatering
af niveauerne.

Bemærkninger
Tilfredshedsindikatoren er besluttet tidligere,
men fastlægges her for første gang.
Fire tilbud er inddraget i den indledende
måling, der foretages kvartalsvist. Der lægges
vægt på, at spørgsmålene i videst muligt
omfang svarer til de, der stilles på
sundhedsområdet. I lighed hermed
afrapporteres på en 5-punktskala, hvor 5 er
bedst.
Der har ikke tidligere været gennemført
tilfredshedsmålinger på det sociale område,
hvorfor der endnu ikke er grundlag for at
foreslå et ambitionsniveau.

Levering

98 %

Belægningsprocent

Ambitionsniveauet er et
udtryk for
administrationens
erfaring fra seneste år.
Driftsmålet er realistisk.
Seneste målopfyldelse:
99,0 %

Belægningsprocenten varierer i
overensstemmelse med de aftaler, der er
indgået som en del af rammeaftalen med
kommunerne. Den fastsættes i forbindelse med
beregningen af takster og i princippet som et
gennemsnit af de seneste års belægning på
tilbuddet. Efter aftalen med kommunerne skal
taksten være klar i slutningen af året og har
som det væsentligste grundlag det vedtagne
budget.
Det skal bemærkes at der er en meget høj
forudsætning om belægning.
Belægningsprocenten er steget fra 95 %
tidligere til væsentligt højere i dag.
Ambitionsniveauet bør således eventuelt
justeres efterfølgende.

Kvalitet
12 stk. / måned
Ambitionsniveauet er
fastsat på baggrund af
administrationens
erfaring.

Magtanvendelser

Med ambitionsniveauet
tilstræbes det at sikre
de berørte borgere (i
tilfælde af suicidal
adfærd m.v.) samt at
reducere antallet af
magtanvendelser mest
muligt.

Indikatoren fastholdes. Det foreslås at justere
ambitionsniveauet fra det nuværende "en
faldende tendens over det seneste år" til et
månedligt på maksimalt 12 tilfælde af
magtanvendelse, idet dette anses for lettere at
følge op på løbende over året.

Driftsmålet er
ambitiøst.
Medarbejdere
og ledere
4,5 %

Sygefravær

Målet er fastlagt fælles
på tværs af regionen.
Målet er realistisk i de
fleste situationer.

Ikke ændret.
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Seneste målopfyldelse:
4,8 på tværs af
regionen.
Produktivitet
Løn + øvrig drift /
korrigerede budget <=
100

Budgetopfølgning

sigter på
budgetoverholdelse.

Ikke ændret.

Målet er realistisk.
Seneste målopfyldelse:
99,7 (indeks)

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En godkendelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Den 10. november 2015 har forretningsudvalget anmodet de stående udvalg om at afgive et høringssvar
til driftsmål og ambitionsniveauer. Forretningsudvalget ventes at behandle sagen efter inddragelse af de
indkomne høringssvar. Dette ventes at ske ved udvalgets møde den 26. januar 2016, således at
regionsrådet kan træffe endelig beslutning i sagen den 2. februar 2016.
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Mikael Skov Mikkelsen
JOURNALNUMMER
14002072
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7. BESLUTNINGSSAG: FLYTNING AF ITA MØDER DEN 19 JANUAR
OG DEN 10 FEBRUAR
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Der er behov for at få afklaret mulighederne for at flytte udvalgsmøderne i It- og
afbureaukratiseringsudvalget i januar og februar 2016.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at It- og afbureaukratiseringsudvalget godkender:
1. at udvalgsmødet tirsdag den 19. januar flyttes til torsdag den 14. januar kl. 17-19 og afholdes i et
mødelokale på Center for It, Medico og Telefoni, Borgervænget 7, København Ø.
2. at udvalgsmødet onsdag den 10. februar flyttes til tirsdag den 23. februar kl. 17-19 og afholdes i et
mødelokale på Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød.
POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:

SAGSFREMSTILLING
Da Danske Regioner har planlagt en studietur for deres politiske udvalg til afholdelse fra den 18-23.
januar 2016, vil der være flere af It- og afbureaukratiseringsudvalgets medlemmer som kan have
problemer med at deltage i udvalgsmødet den 19 januar.
Samtidig har flere af It- og afbureaukratiseringsudvalgets medlemmer udtrykt ønske om at man eventuelt
flyttede eller aflyste udvalgsmødet i februar, bl.a. fordi dette ligger på en onsdag.
Med denne sag foreslås derfor at man flytte to udvalgsmøder som er planlagt til afholdelse hhv. d. 19
januar og den 10 februar 2016.
En ændring af tid og lokalitet for udvalgsmøderne efter fastlæggelse af mødeplanen kræver enstemmigt
vedtagelse af udvalget. Kan dette ikke opnås, afholdes møderne som planlagt.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Hvis udvalget enstemmigt tiltræder indstillingerne flyttes møderne og de respektive outlook-invitationer
opdateres.
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Mikael Skov Mikkelsen
JOURNALNUMMER
14002072
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8. EVENTUELT
EVENTUELT
Tomt indhold
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DAGSORDEN

IT- og afbureaukratiseringsudvalget - meddelelser

MØDETIDSPUNKT
01-12-2015 19:00

MØDESTED
H7/H8 på regionsgården

MEDLEMMER
Pia Illum
Özkan Kocak
Charlotte Fischer
Karsten Skawbo-Jensen
Lise Müller
Randi Mondorf
Marianne Frederik
Vagn Majland
Erik Sejersten
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INDHOLDSLISTE
1. Meddelelser - Status på Sundhedsplatformen
2. Meddelelser - Arbejdsplan for It- og afbureaukratiseringsudvalget
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1. MEDDELELSER - STATUS PÅ SUNDHEDSPLATFORMEN
MEDDELELSER
Udvalget har bedt om en kort skriftlig status på Sundhedsplatformen til hvert udvalgsmøde. Den første af
sin slags er vedlagt som bilag.
Arbejdet med udvikling og implementering af Sundhedsplatformen er forankret i Sundhedsplatformsprogrammet, som er en programorganisering, der går på tværs af Region Hovedstaden og Region
Sjælland. Sideløbende hermed har Region Hovedstaden oprettet et egenleveranceprogram, som skal
sikre at alle de nødvendige forudsætninger for implementeringen her i regionen, der ikke er dækket af
programorganiseringen, er på plads. Den vedlagte status er derfor opdelt på de to programmer.
Indholdet afspejler den status, som er godkendt af hhv. SP Programstyregruppen og
Egenleveranceprogrammets styregruppe i uge 47.
På mødet gives en mundtlig status på den helt aktuelle udvikling.
JOURNALNUMMER
14002072

BILAGSFORTEGNELSE
1. Status på Sundhedsplatformen
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2. MEDDELELSER - ARBEJDSPLAN FOR IT- OG
AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET
MEDDELELSER
Vedlagt er arbejdsplan for It- og afbureaukratiseringsudvalget for 2016. Arbejdsplanen er et dynamisk
dokument og der vil derfor løbende kunne kommer ændringer i forhold til aktuelle sager, herunder vil der
være sager, der forventeligt ikke kan afsluttes på ét møde.
Arbejdsplanen er opdateret pba. udvalgets ønsker på sidste møde. En opdateret version af arbejdsplanen
forelægges udvalget under meddelelser på hvert møde.
JOURNALNUMMER
14002072

BILAGSFORTEGNELSE
1. ITA arbejdsplan 2016
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Punkt nr. 1 - Status for sundhedsplatformens økonomi og implementering
Bilag 1 - Side -1 af 10

Region Hovedstadens
business case
vedrørende
Sundhedsplatformen –
et resumé
November 2015

Møde i IT- og afbureaukratiseringsudvalget d. 01-12-2015

Punkt nr. 1 - Status for sundhedsplatformens økonomi og implementering
Bilag 1 - Side -2 af 10

Indledning
Dette dokument har til formål at give en kort introduktion til den
business case der er udarbejdet i relation til regionens investering i
Sundhedsplatformen.
Der er en kort gennemgang af, hvad en business case er og hvordan
den skal forstås, samt en gennemgang af den konrete business case
for Sundhedshedsplatformen.
Visionen for Sundhedsplatformen er, at det overordnet skal være lettere at være patient, at være sundhedsprofessionel, og at lede kvalitet og effektivitet. Mere konkret vil det bl.a. betyde understøttelse af
papirløse arbejdsgange i form af én fælles elektronisk patientjournal
for alle hospitaler i de to regioner, og den vil således erstatte mange
af de nuværende kliniske it-systemer med ét centralt system.

En business case anvendes til at
foretage en samlet vurdering af, om
en investering er en fornuftig løsning.
I business casen sammenholdes
omkostninger og gevinster ved en
investering inkl. risici og usikkerhed.

Sundhedsplatformen vil supportere de mest anvendte it-understøttede funktioner i det kliniske personales daglige arbejde, herunder
blandt andet patientadministration, notatskrivning, medicinering,
planlægning af patientforløb samt håndtering af diverse prøve- og
undersøgelsesresultater. Programmet omfatter understøttelse af den
centrale patientadministration, klinisk information og planlægning,
samt understøttelse af en række specialer. Sundhedsplatformen vil
integreres med væsentlige nationale og regionale systemer.
Formål og principper for en business case.
Formålet med en business case er at understøtte beslutningen om at
foretage en investering.
Grundlæggende omfatter en business case en beregning og
tydeliggørelse af gevinster og udgifter ved et projekt samtidigt med
at der tages højde for projektets risici og usikkerhed. Der foretages
en sammenligning mellem den nuværende situation og den fremtidige situation, som den skitseres med projektet og investeringen.
Et af formålene med en business case er at fastholde organisationens
fokus på, at gevinsterne ved et givent projekt realiseres som
forudsat.
Der er i regionens business case for Sundhedsplatformen taget udgangspunkt i bedste praksis og med inspiration fra statens model for
udarbejdelse af en business case for it-projekter. Business casen
opdateres ved forskellige faseskift i projektet.
Business casens opgørelse over omkostninger er ikke det samme som
den bevilling, som Regionsrådet har givet til Sundhedsplatformen,
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idet business casen ud over selve bevillingen, ligeledes medtager
medgåede personaleressourcer samt et økonomisk estimat for
projektets risici.
Gevinsterne ved et it-projekt opgøres allerede samtidigt med at der
udarbejdes et udbudsgrundlag. Dette betyder, at der er tale om
forventede gevinster. Denne del af businesscasen opdateres
efterhånden, som gevinstrealiseringen konkretiseres og de fremtidige
arbejdsgange fastlægges. Det skal også bemærkes, at der ikke med
business casen er taget stilling til i hvilket omfang, og hvordan
gevinsterne skal anvendes.
I det følgende gennemgås den konkrete business case for Region
Hovedstadens investering i Sundhedsplatformen, således som
business casen foreligger med udgangen af oktober 2015. Revisionen
af Regionens business case sker i forbindelse med at projektet nu
skifter fase pr. 1. november 2015.

Tidsplan
Programmet forventes at forløbe over 6 år fra 2012-2017, og
timingen for programmets faser er angivet i Illustration 1.

Illustration 1: Overordnet programplan
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Gevinsterne ved sundhedsplatformen
Gevinsterne ved Sundhedsplatformen kan inddeles i kvalitative gevinster og økonomiske gevinster. Nedenfor er skitseret de samlede
gevinstområder opdelt på de to typer af gevinster.

Illustration 2: Typer af gevinster
Hver enkelt af de økonomiske gevinstområder er blevet nedbrudt til
nogle konkrete gevinstelementer, som relateres til indholdet i det
udbudte it-system. Illustrationen herunder skitserer principperne for
gevinstområdet ”Bedre patientforløb og behandling”.
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Gevinstområde

Gevinstelement

Som følge af...

Færre sengedage/genindlæggelser
pr. forløb

Bedre behandling og
patientforløb

Bedre informeret klinisk personale samt bedre koordinering
af forløb på tværs af afdelinger

Færre ambulante besøg pr. forløb

Bedre informeret klinisk personalesamt alternative
behandlingsforløb (fx. telemedicin samt
patientempowerment)

Færre parakliniske undersøgelser pr.
forløb

Reduktion af dobbeltprøver

Færre medicneringsfejl pr. forløb

Beslutningsstøtte i medicineringsprocessen

Illustration 3: Principper for gevinstopgørelse

I alt er der identificeret 14 gevinstelementer, og for samtlige af disse
er der på hospitalsniveau udarbejdet konkrete estimater baseret på
ensartede principper.

Eksempel på hvordan gevinster beregnes :
Færre parakliniske undersøgelser pr. forløb

Når Sundhedsplatformen og gevinsterne er fuldt indfaset, viser er opgjort som en reduktion af radiologiske
business casen at der kan forventes en gevinst i Region Hovedstaden undersøgeler med 3-5 pct. og en reduktion
på mellem 575 mio. kr. og 900 mio. kr. årligt for de 14
i øvrige kliniske analyser med 3-5 pct.
gevinstelementer.

Bedre behandling og
patientforløb

Mere effektiv
patientadministration
Mere effektiv e kliniske
processer

Mere effektive
administrative processer
It-gevinster

Gevinsten ved
Sundhedsplatformen kan i
kroner opgøres til mellem
575 mio. kr. og 900 mio. kr.
årligt

Illustration 4: procentvis fordeling af de økonomisk opgjorte
gevinster
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Hovedgevinsterne ved investeringen forventes i form af kvalitative
forbedringer og identificeres som hhv. bedre patientsikkerhed og
tilfredshed, bedre medarbejdertilfredshed og bedre ledelsesmæssig
beslutningsstøtte, jf. illustration 2.
Ikke alle de anførte gevinster kan nødvendigvis omsættes til
besparelser i kroner. Dele af gevinsterne udmønter sig eksempelvis i
frigjort tid og kapacitet, som kan anvendes til flere patientbehandlinger og dermed bidrage til det årlige produktivitetskrav. For
nogle områder vil det være nemt at identificere gevinsterne, mens de
gevinster, som er spredt ud på mange funktioner gennem marginale
besparelser, kan være sværere at realisere som egentlige kronebesparelser. Som eksempel på gevinster som forventes at kunne
realiseres som egentlige kronebesparelser er bortfald support og
systemudgifter for gamle it-systemer og bortfald af dikteringsopgaver. Mens færre medicineringsfejl er eksempel på en gevinst,
som kan være vanskelig at omsætte til egentlige kronebesparelser.
Der vil ved de kommende års budgetforslag blive taget nærmere
stilling til hvilke gevinster, der skal realiseres.

Der vil ved de kommende års
budgetforslag blive taget nærmere
stilling til, hvilke gevinster, som skal
realiseres

Der er ikke med den opstillede business case taget stilling til, hvordan
gevinsterne skal anvendes.
Der er medio 2015 etableret en Business Change Manager funktion i
Center for Økonomi til realiseringen af de forretningsmæssige gevinster i Region Hovedstaden. Business Change Manageren har det
tværgående ansvar for at sikre, at forberedende aktiviteter og støttefunktioner er på plads inden go-live på det første hospital i maj 2016.
Regionens gevinstrealisering forudsætter på en aktiv forandringsledelse og på løbende målinger af fastlagte indikatorer for
forbedringstiltagene.
Samtidig med implementeringen af Sundhedsplatformen gennemføres andre projekter og initiativer, som påvirker samme gevinstområder som Sundhedsplatformen. Disse omfatter eksempelvis
kvalitetsfondsbyggerierne, strukturelle besparelser og andre
effektiviseringsprojekter, FMK/fælles medicinkort etc. Business casen
medregner ikke gevinster for regionens andre initiativer, men tager
forbehold for disse ved at holde gevinstestimaterne for Sundhedsplatformen konservative.

Omkostninger vedr. Sundhedsplatformen
Omkostningssiden i business casen består af følgende typer af
omkostninger
 Direkte investeringsudgifter, dvs. den projektbevilling som
regionsrådet har godkendt til Sundhedsplatformen.

Den direkte investeringsomkostning
udgør 1,1 mia. kr. ud af den
samlede business case-omkostning
på 2,1 mia. kr.
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Indirekte omkostninger i form af internt ressourcetræk i
form af de medarbejderressourcer som medgår til
programmet i programperioden.
En kapitalisering af risici ved programmet –
beregningsteknisk opgjort som 20 pct. af de to ovenstående
punkter.
Forskellen mellem de nuværende og fremtidige drifts- og
vedligeholdelsesudgifter.

Som anført i indledningen er det således kun det første element i
udgiftssiden, som svarer til den af regionsrådet afgivne bevilling,
mens de øvrige elementer beregningsteknisk medtages for at
vurdere det samlede ressourcetræk op imod gevinstsiden.
De forventede totale investeringsomkostninger i business casen for
Region Hovedstaden udgør 2,1 mia. kr., hvoraf ca. 840 mio. kr.
repræsenterer interne personaleomkostninger.

It-investering inkl.
reserver
Driftsbevilling inkl.
reserver
Internt ressourcetræk
Kapitalisering af risici

Illustration 5: procentvis fordeling af omkostningerne

Sundhedsplatformens forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er estimeret til mellem 170 og 210 mio. kr. årligt, når
platformen er fuldt idriftsat, hvilket svarer til en reduktion af de
hidtidlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på op til 35 mio.
kr. initialt fra 2018.
Ligesom gevinstsiden løbende ajourføres, er der også en løbende
ajourføring af omkostningerne, forstået på den måde, at den bliver
mere og mere konkret efterhånden som projektet skrider frem og
som risiciene mindskes.
Risici
Sundhedsplatformen er forbundet med en række risici, der kan
medføre ekstra omkostninger og/eller reduktion af gevinster såfremt
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de ikke håndteres korrekt. De identificerede risici falder i tre
hovedgrupper.
Den første risikogruppe omfatter at organisationen ikke anvender
løsningen optimalt, forårsaget af manglende forankring og ejerskab,
modstand mod forandring og manglende sikring af rette governance
til gennemførsel af standardisering på tværs af regionerne.
Den anden risikogruppe indbefatter forsinket eller fejlagtig leverance
af løsningen, herunder overskridelse af budget og tidsplan og
manglende funktionalitet i løsningen.
Den tredje risikogruppe omfatter knaphed på ressourcer til implementering grundet Sundhedsplatformens betydelige størrelse og krav
til allokering af kliniske ressourcer.
Illustration 6 herunder viser systematikken omkring risicihåndteringen. Hver enkelt identificeret risiko vurderes ud fra sandsynlighed for,
at risikoen opstår og dens konsekvens. Ud fra dette fås en samlet
risicoscore for risiciene. Der opstilles endvidere beskrivelser af, hvad
der skal til for at imødegå de bekrevne risici.

Illustration 6: Overordnede risici forbundet med Sundhedsplatformen

Afslutning og sammenfatning
Investeringsomkostningerne estimeres til ca. 3 mia. kr. for de to
regioner tilsammen, hvoraf de totale investeringsomkostninger for
Region Hovedstaden udgør 2,1 mia. kr. Af disse udgør 1,1 mia. kr.
eksterne omkostninger til anskaffelse og support, mens 840 mio. kr.

Sundhedplatformen har tjent sig
hjem på mellem 9 og 11 år målt fra
projektopstart i 2012
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repræsenterer omkostninger til internt ressourceforbrug, herunder
ca. 40 % til uddannelse og træning af Sundhedsplatformens brugere.
Ved erstatning af nuværende it-systemer med Sundhedsplatformen
forventes reducerede årlige drifts-og vedligeholdelsesomkostninger.
Når platformen er fuldt idriftsat, estimeres de årlige drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger til mellem 170 og 210 mio. kr. årligt,
hvilket svarer til en reduktion på 35 mio. kr. initialt fra 2018.
Når Sundhedsplatformen og gevinsterne er fuldt indfaset, viser
business casen, at der kan forventes en årlig gevinst i Region Hovedstaden på mellem 575 mio. kr. og 900 mio. kr.
Illustration 7 indeholder en grafisk fremstilling af hovedtallene i
business casen – dvs. de samlede omkostninger og de samlede gevinster over perioden frem til 2029.

Pengestrøm - akkumuleret
10000

8000
6000
4000
2000
0
2012201320142015 2016 2017201820192020 2021 20222023202420252026 202720282029
-2000
-4000
Pengestrøm maksimum, akkumuleret

Pengestrøm minimum, akkumuleret

Illustration 7: Projektet akkumulerede omkostninger og gevinster
Investeringen i projektet er i bedste fald tilbagebetalt omkring 2020
og i værste fald 2022 med en tilbagebetalingsperiode på 9-11 år målt
fra 2012.
Tilbagebetalingsperioden må ikke forveksles med finansieringsmåden
for Sundhedsplatformen, hvor det er besluttet, at en del af investeringen finansieres ved leasing, hvor leasingafgiften løber frem til 2027.
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Den interne rente er beregnet til 17-26 % og nutidsværdien ved
investeringen estimeres til 2,4 - 4,8 mia. kr. Både projektets interne
rente og nettonutidsværdien fortæller, at projektet og investeringen
er sund.

Nettonutidsværdien er de samlede
omkostninger plus de samlede gevinster

Samlet vurderes det, at Sundhedsplatformen såvel økonomisk som
kvalitativ er en attraktiv investering.

over anskaffelsens levetid omregnet til
nutidens kroner. Hvis nutidsværdien er
positiv er business casen positiv
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Udkast til program for It- og afbureaukratiseringsudvalgets studietur 2016
Torsdag den 28. april 2016
5.00-9.00
Tjek in og transport fra København til Amsterdam
9.00-11.00
Transport
11.00-12.00 Besøg Radboud umc (Nijmegen)
12.00-13.00 Frokost
14.00-16.00 Besøg Radboud umc – fortsat (Nijmegen)
16.00-17.00 Evt. Netværksarrangement med dagens oplægsholdere (Nijmegen)
17.00-18.30 Pause og tjek in
18.30
Middag
Fredag den 29. april 2016
8.00-9.00
Morgenmad
9.00-9.30
Transport
9.30-11.30
Besøg/oplæg: Buurtzorg (afklares)
11.30-12.00 Transport
12.00-13.00 Frokost (afklares)
13.00-14.30 Transport
14.30-16.30 Besøg på Philips Innovation Lab (Eindhoven)
16.30-17.30 Pause (Eindhoven)
17.30-18.15 Transport
18.15-20.55 Tjek in og transport fra Eindhoven til København

Bemærk, at der stadig mangler endelige bekræftelser, hvorfor programmet kan ændre
sig.
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Kort
Buurtzorg
I Holland har non-profit organisationen Buurtzorg Nederland efter sigende revolutioneret ældreplejen
med en model, hvori der er skåret kraftigt ned på det administrative niveau, mens kvaliteten af plejen,
herunder den tid sygeplejerskerne er sammen med borgerne, er forbedret.
Modellen indbefatter at al pleje leveres af sygeplejersker, i stedet for at dele af den leveres af
sundhedsassistenter eller rengøringspersonale. Dette har betydet højere time omkostninger, men
resulteret i færre timer i alt. Buurtzorg skulle med denne model, have opnået op imod 50 procent
reduktion i antallet af timer, forbedret kvaliteten af pleje og øget arbejdsglæde for deres ansatte.
Med besøget/oplægget, vil udvalget kunne hente inspiration fra en anden – med stadig nærliggende –
sektor i relation til afbureaukratisering.

Radboud umc
Radboud umc er et af de hospitaler i Holland, som har implementeret EPIC’s sundhedsplatform.
Følgende elementer søges, i videst muligt omfang, indarbejdet i det samlede program for dagen:
- Rundvisning
- Erfaringer med at implementere EPIC
- Erfaringer i relation til afbureaukratisering
- Erfaringer fra politisk/bestyrelsens side
- Fremtidige udviklingsønsker

Philips Research Center
Philips Research Center ligger på High Tech Campus (HTC) Eindhoven, som er centrum for teknologi
aktiveret innovation i Holland. Det er et åbent campus, målrettet på at fremme et åbent samarbejde
mellem forskellige virksomheder og institutter. Over 8000 forskere, udviklere og iværksættere arbejder
tæt sammen på HTC, om at udvikle morgendagens teknologier og produkter.
Philips Research Eindhoven har blandt andet fokus på sundhedsteknologi-løsninger, herunder blandt andet
på diagnostisk billeddannelse, patientpleje og klinisk beslutningsstøtte, samt teknologier til hjem og
personlig sundhedspleje.
I Philips Research ExperienceLab på High Tech Campus i Eindhoven bliver nye teknologier og applikationer
testet. Her kan tværfaglige teams observere testpersoners adfærd og interaktioner med de innovative
koncepter.
Med oplæg og rundvisning i ExperienceLab kan udvalget hente inspiration i forhold til de nyeste
sundhedsteknologiske trends og fremtidige it-løsninger.

De Hogeweyk (Demenslandsbyen) (UDGÅR AF PROGRAMMET)
Verdens første demenslandsby 'De Hogeweyk' ligger i Amsterdam og er indrettet så det mest af alt minder
om en tryg lille landsby med hjemlige boliger, bytorv, butik, pub og restaurant. Landsbykonceptet har fået
stor international opmærksomhed for sin unikke måde at kombinere hverdagsliv og pleje på, fordi
beboerne føler sig mindre fremmedgjorte, når de bevæger sig rundt i de hjemlige og trygge rammer.
Da det desværre ikke er muligt at besøge demenslandsbyen på dette tidspunkt udgår denne aktivitet af
programmet.
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Kvalitet & Patientsikkerhed
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Til:

It- og Afbureaukratiseringsudvalget

Opgang
Telefon
Direkte
Mail

B&D
3866 6000
38665060
csu@regionh.dk

Dato: 17. november 2015
JU

Kongeindikatoren for klinisk kvalitet
Kongeindikatoren for klinisk kvalitet er blevet til ud fra et ønske om at finde en overordnet indikator for
den samlede sundhedsfaglige kvalitet i hospitalsvæsenet. Det er via denne indikator muligt at dykke ned i
data og få indsigt i, hvad det er, der over tid er sket, og som har medført en såvel positiv som negativ udvikling. Indikatoren er endvidere udviklet i overensstemmelse med regionsrådets ønske den 10. marts
2015 om at ændre kongeindikatorerne fra "uventede dødsfald" og "akutte genindlæggelser" til "klinisk
kvalitet”.
Der findes godt 60 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Hver database har et antal indikatorer, typisk 5-15, hvoraf de fleste har en standard for god kvalitet. En indikator kunne fx være andelen af patienter med apopleksi, der bliver behandlet med blodfortyndende behandling (trombolyse) inden for en time
efter ankomst til hospitalet. Standarden er her sat til 75%. Det er vigtigt der leves op til standarden for
denne indikator, da hurtig behandling kan være afgørende for patients fremtidige førlighed. Indikatorerne, som udtrykker god kvalitet på det konkrete sygdomsområde og de tilhørende standarder er fastsat af
fagspecialister på tværs af hele landet.
Kongeindikatoren måler hvor stort et antal af indikatorerne i de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, der er opfyldt ud af det samlede antal indikatorer. Beregningen bygger således på allerede eksisterende datakilder uden behov for ny indsamling af data.
Kongeindikatoren (andel) udregnes på følgende vis 1:
Summen af indikatorer, hvor standarden er opfyldt
summen af alle indikatorer, der har en fastsat standard
Kongeindikatoren er således et udtryk for, i hvilken udstrækning Region Hovedstaden lever op til de til
enhver tid fastsatte kvalitetsindikatorer og standarder på tværs af sygdomsområder. Kongeindikatoren
dækker sygdomsområder, som bl.a. er kendetegnet ved at omfatte ”de store”, ”de dyre” og ”de alvorlige”
sygdomme. Psykiatrien er indeholdt. Målsætningen er, at Region Hovestaden skal have en målopfyldelse
på 80%.

1

I Kongeindikatoren vægtes alle databaser ens både for at understrege, at det er vigtigt at følge kvalitet i alle sygdomsområder,
men også for at undgå at små databaser med mange indikatorer ikke fylder uforholdsmæssigt meget. Dette sker ved at summere alle databasernes individuelle andel og dividere med antal af databaser.
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Det væsentlige er, at driftsmålsstyringen med denne indikator i høj grad får fokus på kerneydelsen, som
mange forskellige afdelinger og specialer bidrager direkte til. Det medvirker til at give øget ledelsesfokus
og opmærksomhed på, hvilken faglig udvikling der er indenfor de enkelte specialer og dermed medvirker
til at fremme implementering af kvalitetsforbedringer på et sygdomsområde på afdelingsniveau.
Datagrundlaget for beregningen er det samme på tværs af afdelinger (specialer), hospitaler og regioner og
leveres i dag af regionernes kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) i generisk form til de regionale ledelsesinformationssystemer, som i Region Hovedstaden hedder FLIS. Regionen modtager på nuværende tidspunkt
data fra ca. 43 databaser (se bilag 1). Alle databaser forventes implementeret inden udgangen af 2016.

Bispebjerg Frederiksberg Hospital har kørt pilottest af de kliniske kvalitetsdatabaser som kongeindikator
siden august 2015.
Nedbrydning af kongeindikatoren på organisatorisk niveau
Det er muligt at bryde indikatoren ned på relevante organisatoriske niveauer. F.eks. kan indikatoren beregnes på hospitalsniveau. Det er dog ikke andelen af opfyldte indikatorer, der opnås på det enkelte hospital, der er mest interessant, men derimod ledelsens og kvalitetsafdelingens mulighed for at dykke ned i
data og få et hurtigt overblik. De enkelte afdelinger har allerede adgang til de relevante databaser, som er
tilknyttet afdelingen. Der kan således umiddelbart følges op direkte i forhold til de enkelte sygdomsområder, da man kan se, på hvilke hospitaler og afdelinger samt i hvilke specialer, de fastsatte standarder ikke
er opfyldt og hvad der er sket over tid. Dette overblik skal kunne tilgås via FLIS, hvilket skønnes at betyde
væsentlige tidsbesparelser i forhold til, hvis opgørelserne skulle udarbejdes manuelt af de enkelte hospitalers kvalitetsafdelinger.
Præsentation af data for kongeindikatoren klinisk kvalitet
I det følgende præsenteres de data som er i spil i forbindelse med brug af kongeindikatoren, som de aktuelt ser ud. Princippet er helt overordnet, at man fra det samlede resultat af kongeindikatoren i regionen
(se figur 1) kan trykke sig ned på resultatet på de enkelte hospitaler (se figur 2) og dernæst resultatet på
de enkelte afdelinger og dernæst ned på de enkelte indikatorer og (med de rette rettigheder) i sidste ende helt ned på den enkelte patient (figur 4 og figur 5). Dermed er der mulighed for i sidste ende, at gennemgå de enkelte patientforløb. Figur 1 -3 vil primært have interesse for de øverste ledelsesniveauer i regionen, mens de øvrige figurer har detaljeret indhold beregnet til hospitalsledelsesniveauet og klinikerne
på de enkelte afdelinger.
Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at kongeindikatoren er forskelligt sammensat fra hospital til
hospital, da det er forskelligt hvilke specialer og dermed databaser, som er til stede på de enkelte hospitaler. Dermed kan resultaterne heller ikke direkte sammenlignes. Det er således ikke primært det samlede
resultat, der er interessant, men derimod muligheden for ledelsen, kvalitetsafdelinger, klinikere m.fl. for
hurtigt at få et overblik og dykke ned i data på de relevante organisatoriske enheder, som en kvalitetsdrøftelse så kan tage udgangspunkt i.
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Figur 1: Viser resultatet af kongeindikatoren på Regionsniveau samt for Bispebjerg Frederiksberg Hospital, hvorved man kan få et indtryk det enkelte hospitals bidrag til Region Hovedstadens samlede resultat
Overordnet kunne man endvidere forestille sig, at databaserne blev præsenteret, så det fremgik, hvor
stor en del af indikatorerne med fastsatte standarder som Region Hovedstaden levede op til (se figur 2),
så man fik overblik og kunne rette fokus på de områder som havde en lav målopfyldelse.
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Figur 2: Dette er en illustration af hvordan man kan få et overblik over andelen af indikatorer med fastsatte standarder, som er opfyldt i de enkelte databaser. Hver enkelt søjle repræsenterer en kvalitetsdatabase. Man kunne så vælge fx at sætte fokus på databaser, som havde en målopfyldelse på mindre end
40%,
På tilsvarende vis som data kan præsentes på regionsniveau (jf. figur 1) kan resultaterne illustreres på
hospitalsniveau.

Figur 3: Viser resultatet af kongeindikatoren på hospitalsniveau. På samme vis som på regionsniveau kunne alle afdelingernes bidrag til hospitalets resultat samlede resultat. Her er vist geriatrisk afdelings bidrag
til hospitalets samlede resultat.
Endelig kan man trykke sig videre i systemet og se hvilke konkrete indikatorer, som er opfyldt og hvilke,
der ikke er opfyldt på de enkelte afdelinger.
På Bispebjerg Hospital har man i pilottesten i øvrigt sendt følgende data til afdelingsledelserne:
1. Fra FLIS med skærmdump for hvert sygdomsområdes røde indikatorer, dvs. ikke opfyldte indikatorer (Figur 4)
2. En oversigt over alle røde indikatorer/ikke opfyldte indikatorer på hele hospitalet (figur 5)

3. Kongeindikator på BFH niveau som seriediagram (ej medtaget her)
4. For alle de røde indikatorer er endvidere på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital udarbejdet
seriediagrammer, som viser udviklingen over tid (ej medtaget her)
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Figur 4: Viser præcist hvilke indikatorer, der er opfyldt (grøn) og hvilke der ikke er opfyldt (rød) for en given database. Via FLIS har de relevante afdelinger adgang til detaljerede oplysninger vedr. resultaterne og
opfyldelsen af de enkelte indikatorer – også over tid. For en nærmere gennemgang af de informationer,
der er i tabellen og hvordan de bruges kan henvises til publikationen: Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser - En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser i FLIS.
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Figur 5: Her er en samlet en samlet oversigt over alle de indikatorer, som hospitalet ikke opfylder på
tværs af alle databaser. Hermed kan hospitalsledelsen få et samlet overblik over hvilke indikatorer
hospitalet ikke lever op til.
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PROGRAM SUNDHEDSPLATFORMEN
1. Sundhedsplatformen
1 A : Væsentligste orienteringspunkter siden sidst
Fase
Efter planen er Sundhedsplatformen overgået til fase 4 Testing, Training og Go-live. Fasen forløber frem mod
første Go-live på Herlev og Gentofte Hospital i maj 2016.
Test
Testen af de enkelte moduler (applikationer) i Sundhedsplatformen startede den 2. november 2015. Testen
afvikles frem mod årsskiftet i fire runder med planlagt tid til fejlrettelser mellem hver runde. Alle test er planlagt til
at være afviklet efter runde 2, den 20. november 2015 - så de to sidste runder anvendes til gentest. Der er
planlagt en runde 5 primo 2016 til afvikling af de test, der først kan udføres efter en udestående Epic leverance i
december.
Uddannelse (training)
Programmet har siden maj 2014 forberedt den uddannelse som hospitalernes personale skal gennemgå før
Sundhedsplatformen kan tages i brug. I begyndelsen af november blev det første hold af undervisere – ca. 80
personer - rekrutteret blandt hospitalspersonale, CIMT og CHR. Disse såkaldt certificerede undervisere skal
undervise det næste lag – nemlig hospitalernes superbrugere – men også deltage i slutbrugerundervisningen
som vil foregå fra uge 14 og 6 uger frem mod go live på Herlev Hospital i maj.

Kommunikationsstrategi
Behovet for konkret og detaljeret kommunikation om hvordan Sundhedsplatformen kommer til at virke er stigende
som følge af at første go-live nærmer sig, og Sundhedsplatformens konkrete indhold bliver mere håndgribeligt.
Der arbejdes derfor på at konkretisere kommunikationen om Sundhedsplatformens faktiske indhold (scope) –
herunder hvilke systemer der erstattes, hvilke specialmoduler der er inkluderet, hvordan sammenhængen til fx
laboratorisystemerne håndteres osv. - Center for Kommunikation i Region Hovedstaden og Kommunikation i
Region Sjælland forventer at kunne fremlægge en opdatering af kommunikationsstrategien på mødet i
programstyregruppen den 16. december 2015.
Epic care link
Det er besluttet at iværksætte en pilottest af funktionen ’Epic Care Link’ som giver eksterne aktører læseadgang
til dele af patientens journal. Pilottesten skal afprøves i et samarbejde mellem Københavns Kommunes
hjemmesygepleje og sundhedspleje. Herudover forventes det, at et psykiatrisk bosted i Region Hovedstaden
deltager i pilottesten.

1 B: Overordnede status
Den samlede programstatus vurderes fortsat til at være i Watch (gul).
Det er vurderingen, at der er den fornødne fremdrift på en lang række områder, og at programmet overordnet er
tæt på at være i Satisfactory (halvgrøn). En række projekter har dog udfordringer med at sikre rettidige leverancer
og savner overblik over afhænigheder, hvorfor programmet vil forstærke fokus på dette i den næste
rapporteringsperiode. Endelig er der behov for en større overholdelse af kontraktens krav og tidsfrister.
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Sidste
periodes
status

Samlet
programstatus

Denne
periodes
status

Beskrivelse

Der er behov for øget fokus på at sikre de i kontrakten definerede
leverancer samt at skabe overblik over interne eksterne
afhængigheder, så en afhængighed ikke forsinker afgørende
leverancer op mod go-live.
Nedenstående opmærksomhedspunkter under ’fremdrift’ vurderes så
vægtige, at den samlede programstatus meldes ’gul/watch’.

Fremdrift

Der er stadig flere kritiske opmærksomhedspunkter, som
håndteres intensivt i programmet. Der er derfor fortsat fokus på at
planer overholdes og leverancer færdiggøres rettidigt. Nogle af de
væsentligste opmærksomhedspunkter er:
Oversættelsen af systemet fra amerikansk til dansk har vist sig
vanskeligere end forventet, og har pt ikke det ønskede
kvalitetsniveau. Der arbejdes på at rette op herpå, og målet er at
brugergrænsefladen når det ønskede niveau, mens de
bagvedliggende termer rettes efterfølgende.
Et af programmets opmærksomhedspunkter er pt. at nå samtlige,
ønskede integrationer til andre systemer. Hovedfokus ligger på
de lovpligtige integrationer og på de integrationer som er
afgørende at have klar inden go live.
Medicineringsmodulet
(særligt
FMK-delen)
i
Sundhedsplatformen skal certificeres af NSI, hvilket giver
udfordringer, idet NSI har stillet flere og andre krav end forventet.
Certificeringen er udskudt til januar 2016.

Målopfyldelse

Der er ikke sket ændringer i det aftalte scope for løsningen.

Ressourcer

Diskrepansen mellem normering og vacancer har stabiliseret sig
og programmet er ved at udarbejde en fastholdelsesstrategi.

4

Møde i IT- og afbureaukratiseringsudvalget d. 01-12-2015

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Status på Sundhedsplatformen
Bilag 1 - Side -5 af 5

2. Region Hovedstadens egenleverancer
Egenleveranceprogrammet i Region Hovedstaden er etableret med baggrund i, at Sundhedsplatform programmet
har brug for en række forberedende aktiviteter (egenleverancer) på tekniske og organisatoriske områder i
forbindelse med udvikling og implementering af Sundhedsplatformen på regionens hospitaler.
Egenleveranceprogrammet består på nuværende tidspunkt af 10 projekter hvoraf 8 er i grøn og 2 er i gul.
For hvert projekt rapporteres der på 6 KPIer, og for hver KPI er der 5 mulige niveauer (se nederst). Programmets
samlede status beregnes på baggrund af en algoritme der tager hele programmets projekter samt de
underliggende parametre i betragtning. Derfor er den samlede status på egenleveranceprogrammet halvgrøn.
Over de sidste par uger har fremdrift og status udviklet sig i en meget positiv retning på alle parametre. Det giver
den akkumulerede status delvist grøn (satisfactoyr), som det rapporteres af CIMT i nedenstående tabel.

Status
uge 44

Status
uge 45

Beskrivelse

Samlet er egenleveranceprogrammet tilfredsstillende og i positiv
fremdrift. Projekterne har bevæget sig i den rigtige retning og der
er en positiv status i de fleste egenleverancer. Der udestår
udfordringer i enkelte projekter, men løsningerne er identificeret
og der arbejdes fokuseret videre med disse.

Akkumuleret KPI
for
egenleverancer

3. Standardmetrikker for rapportering
Status Key
Excellent – 5








Satisfactory - 4

Watch – 3

Serious – 2

Critical – 1

Not Applicable
N/A

Excellent: Alle leverancer er leveret eller foran planen.
Satisfactory: Deadlines på planerne nås.
Watch: Leverancer kommer for sent, men der er mitigerende handlinger på plads eller en revurderet
plan, der får programmet tilbage på planen.
Serious: Programmet er bagud med leverancerne i forhold til plan og har udfordringer med at løse
seriøse problemstillinger; Der er behov for ekstra resourcer i form af tid, budget, resourcer.
Critical: Der er en risiko for ikke at nå planlagt Go-live.
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Arbejdsplan for It- og afbureaukratiseringsudvalget 2016
19. JANUAR 2016
Driftsmålsstyring i CIMT

Temadrøftelse om hvordan CIMT arbejder med driftsmålsstyring.

Sundhedsplatformen - Scope

Mundtlig status ved Programdirektør Gitte Fangel og præsentation af hvilke funktioner
som er hhv. til og fravalgt i EPICs Sundhedsplatform

Bornholm som forsøgshospital

I budgetaftalen for 2016 er Bornholms hospital udvalgt som forsøgshospital i forhold til
at gøre sig erfaringer med styring efter værdi for patienten. I projektet indgår forsøg med
afbureaukratiseringstiltag. Indhold og fokus skal drøftes i It- og
afbureaukratiseringsudvalget og sundhedsudvalget.
Status på informationssikkerheden, herunder indsatser, sikkerhedsniveau mv.

Informationssikkerhed
Mødeflytningssag

Overordnet status på drift og
udvikling (CIMT)
Status på SP

For at give udvalget mulighed for at besøge en afdeling som arbejder med
afbureaukratiseringsprojektet foreslås det at flytte mødet d. 29. marts til et af regionens
hospitaler.
Meddelelse - Kvartalsvis orientering fra CIMT vedr. status på drift og udvikling
Meddelelse

10. FEBRUAR 2016
Temadrøftelse: Uddannelse ifm.
Sundhedsplatformen

Implementering af Sundhedsplatformen kræver en massiv uddannelsesindsats, således
at alle som skal anvende systemet er certificeret inden brug.

FMK

Kurt Espersen giver en status på regionens arbejde med at øge anvendelsen af FMK

Afbureaukratisering - Pilotprojekt

Orienteringssag om mødet mellem styregruppen og projektledere

Status på indsats for reduktion af
regionale vejledninger

Opfølgning på afbureaukratiseringsindsatsen vedrørende reduktion af regionale
vejledninger

Status på SP

Meddelelse

29. MARTS 2016
Afbureaukratiseringsprojekt
Dokumentation på
hospitalsområdet

Besøg på hospital og oplæg/rundvisning ift hvordan det går med hospitalets arbejde med
afbureaukratiseringsinitiativer
Præsentation og drøftelse af KORAs rapport med forslag til procedurer- og
regelforenkling i hospitalsvæsenet.

Status på SP

Meddelelse

3. MAJ 2016
SP - Go live

Sundhedsplatformen implementeres på første hospital (Herlev-Gentofte) i maj. Her gives
en status og orientering om risici samt håndtering heraf.

Afbureaukratiseringsprojekt

Afrapportering og evt. afslutningsseminar

Informationssikkerhed

Orientering om konsekvenser af EU-forordning samt status på det tværreigonale arbejde
med datasikkerhed.

Overordnet status på drift og
udvikling (CIMT)

Meddelelse - Kvartalsvis orientering fra CIMT vedr. status på drift og udvikling

Status på SP

Meddelelse

31. MAJ 2016
It- undervisning

Oplæg vedr. regionens it-undervisning, herunder fordele og ulemper ved forskellige
undervisningsformer (fx e-learning) samt sammenhæng til patientsikkerheden.

Status på indsats for reduktion af
regionale vejledninger

Opfølgning på afbureaukratiseringsindsatsen vedrørende reduktion af regionale
vejledninger

Status på SP budget

Meddelelse

22. JUNI 2016
Afbureaukratisering - Principper

Oplæg om Danske Regioners dogmeregler og forslag til andre principper. På denne
baggrund udarbejder udvalget principper for afbureaukratisering

Evt. Studietur

Godkendelse af regnskab fra studietur

Status på SP

Meddelelse
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6. SEPTEMBER 2016
Sundhedsplatformen - Datasikkerhed

Mundtlig status ved Programdirektør Gitte Fangel og præsentation af håndtering af
datasikkerhed i Sundhedsplatformen

Genbrugs- og donationslager

Initieret af It- og afbureaukratiseringsudvalget har Regionsrådet med budget 2016
besluttet at oprette et genbrugs- og donationslager i Region Hovedstaden. Med
denne sag gives en status på arbejdet.

Overordnet status på drift og
udvikling (CIMT)

Meddelelse - Kvartalsvis orientering fra CIMT vedr. status på drift og udvikling

Status på SP

Meddelelse

27. SEPTEMBER 2016
Patientrapporterede oplysninger
(PRO)

Der er jf. ØA16 aftalt igangsættelse af national udbredelse af anvendelsen af
patientrapporterede data (PRO) på en række områder.

Overordnet status på drift og
udvikling (CIMT)

Meddelelse - Kvartalsvis orientering fra CIMT vedr. status på drift og udvikling

Status på SP

Meddelelse

1. NOVEMBER 2016
Informationssikkerhed

Status på regionens arbejde med informationssikkerhed

Status på SP

Meddelelse

29. NOVEMBER 2016
Indikatorer for udbredelse,
anvendelse og effekt af Sundhed-it

Status på tilpasning af indikatorsættet for udbredelse, anvendelse og effekt af
sundheds-it, jf. ØA16

Overordnet status på drift og
udvikling (CIMT)

Meddelelse - Kvartalsvis orientering fra CIMT vedr. status på drift og udvikling

Status på SP

Meddelelse

UPLANLAGTE PUNKTER
Afbureaukratisering ifm. SP

Udvalget præsenteres for erfaringerne med regelforenkling ifm.
Sundhedsplatformen. Der vil være særligt fokus på forenkling af dokumentationen
ifm. early warning score, ernæringsscreening og tryksår.

Møde med Lægeforeningens it-udvalg Udvalget har på januar 2015-mødet efterspurgt at man invitere lægeforeningens itudvalg ind til en konstruktiv drøftelsen
Budget 2017

Afhænger af evaluering af budget 2016-processen

Ny fællesoffentlig
digitaliseringsstrategi 2016-2020

Orientering om indhold og konsekvenser af ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Telemedicin

Oplæg om gevinsterne ved Telemedicin mhp. drøftelse af regionens fremtidige linje
på området

Temadrøftelse: Erfaringer med store
offentlige it-projekter

Oplæg fra fx statens it-projektråd elle forsker vedr. erfaringer med store offentlige itprojekter. Herunder hvor de store udfordringer ligger, hvilke faktorer som er
afgørende for succes mv.

Anvendelsen af data

Præsentation og drøftelse af muligheder og strategi for anvendelse af Data i
regionen, herunder ift. nye muligheder med Sundhedsplatformen.

Kunstig intelligens

Özkan Kozak har bedt om et oplæg om kunstig intelligens
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