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1. BESLUTNINGSSAG: UDVIKLINGSHOSPITAL BORNHOLM
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I Budget 2016 er Bornholms Hospital udvalgt til at gøre erfaringer med styring efter værdi for patienten
og er i en toårig periode fritaget for regionens takststyringsmodel. Regionsrådet vedtog Projekt
Udviklingshospital Bornholm 15. december 2015 med igangsættelse 1. februar 2016. Endvidere blev det
vedtaget, at Sundhedsudvalget og IT- og Afbureaukratiseringsudvalget skal bidrage til
forretningsudvalgets fastlæggelse af rammer og mål for projektet inden for deres respektive
ansvarsområde.
Fra regionsrådets vedtagelse og frem til nærværende sag har projektet været drøftet med udvalgene 2.
februar 2016, ligesom udvalgene har deltaget ved kick-off seminar marts 2016, hvor forslag til indsatser
bl.a. blev udarbejdet og drøftet.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at IT- og Afbureaukratiseringsudvalget overfor forretningsudvalget anbefaler:
1. at projektgrundlaget for Udviklingshospital Bornholm godkendes.
Administrationen indstiller at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
2. at der på baggrund af forretningsudvalgets godkendelse af projektgrundlaget afsættes yderligere 4,7
mio. kr. i 2016, 7,75 mio. kr. i 2017 og 8,65 mio. kr. i 2018 til projektets realisering finansieret af
midler afsat under Sundhedsområdets fælleskonto.
3. at projektperioden udvides således at evaluering af projektet Udviklingshospital Bornholm
planlægges gennemført inden udgangen af 2018.
POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet vedtog 15. december 2015, på baggrund af budgetaftalen for 2016, at igangsætte
Udviklingshospital Bornholm i februar 2016. Regionsrådets ønske er at skabe mere værdi for patient og
personale gennem indsatser, der forbedrer den patientoplevede kvalitet og omlægning af arbejdsgange.
Værdien skabes bl.a. gennem en afprøvning af nye styringsformer i sundhedsvæsenet. Bornholms
Hospital er valgt som udviklingslaboratorium for et bedre sammenhængende patientforløb og bedre
tværsektorielt samarbejde og er som følge heraf undtaget fra regionens takststyringsmodel.
Forventningen er, at der kan skabes fokus på hele patientforløbet før, under og efter behandling og
dermed fokus på samarbejdet med kommune og praksissektor omkring det, der giver værdi for
patienten. Det giver en forøget patientoplevet kvalitet og en bedre brug af sundhedsvæsnet på Bornholm.
Det er intentionen med projektet, at de erfaringer, der kan drages, er af en sådan karakter, at det er muligt
at udbrede dem til det øvrige sundhedsvæsen i Region Hovedstaden og resten af Danmark. Forsøget vil
derfor bygge videre på erfaringer fra andre regionale og internationale projekter og, som noget unikt,
implementere det på et helt hospital – og i et samlet sundhedsvæsen på Bornholm.
Bornholms Hospital betjener øens knap 40.000 fastboende beboere, godt 600.000 turister pr. år og de
næsten 90.000 besøgende til det årlige Folkemøde. Hospitalet er et nærhospital med akut
modtagefunktion og varetager medicinske og kirurgiske hovedfunktioner. Hospitalet varetager
hovedfunktioner ved fastansat personale, konsulentordninger (speciallæger fra de øvrige hospitaler i
Region Hovedstaden, der f.eks. ugentligt kommer til hospitalet), telemedicin og samarbejde med
praktiserende speciallæger.
Bornholms Hospital er udviklingshospital for nye styreformer og varetager samtidig funktionen som
nærhospital for øens befolkning. Befolkningsprofilen for Bornholm afviger fra resten af Region
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Hovedstaden. En større andel af befolkningen er over 55 år, færre har en lang videregående uddannelse
og en større andel af de 25-64 årige har ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er herudover en stor
forekomst af personer med en eller flere kroniske sygdomme som hjertesygdomme, diabetes, apopleksi
og KOL.
Patientgrupper
Der er i projektet fokus på den ældre medicinske patient, de kroniske og multisyge patienter og patienter
med hyppige kontakter til sundhedsvæsnet på Bornholm. Disse patientgrupper er udvalgt på baggrund af
en proces i 1. halvår af 2016. Her har været en løbende inddragelse af patienter, personalet,
personaleorganisationer, danske og internationale eksperter. Der er også foretaget indledende
dataanalyser af patienterne, der betjenes på hospitalet. Disse analyser viser, at mange af patienterne har en
eller flere kroniske diagnoser med gentagne ambulante besøg, mange patienter indlægges gentagne gange
akut på hospitalet.
De ældre medicinske patienter
Formålet er at skabe et mere sammenhængende patientforløb gennem et mere struktureret samarbejde
mellem patienten og de enkelte parter i sundhedssektoren. Patienter, der har været indlagt på hospitaler,
oplever ofte manglende kontinuitet i patientforløbet, utilstrækkelig informationsudveksling og manglende
samarbejde mellem sektorerne.
Det foreslås at igangsætte en indsats for at understøtte det tværsektorielle samarbejde for de medicinske
patienter gennem fælles ansvar for indlæggelse og udskrivelse for ældre patienter mellem hospital,
kommune og almen praksis. Målet er, at patienten oplever et samlet patientforløb gennem en fælles,
tværsektoriel, konference (dagligt møde mellem lægerne). Når ældre patienter skal indlægges eller
udskrives skal behandlingen målrettes for disse patienter og de hyppige akutte genindlæggelser skal
reduceres for patienten. Målet for konferencen er på kort sigt, at patienterne oplever, at der er
sammenhæng i deres forløb og er trygge ved udskrivelsen. På længere sigt, er det forventningen at
indsatsen vil reducere antallet af akutte genindlæggelser indenfor 30 dage for patientgruppen med op til
10 pct. Det svarer til en af de nye nationale mål for sundhedsområdet.
Patienter med kroniske sygdomme og multisyge patienter.
Patienter med kroniske sygdomme oplever at have mange planlagte ambulante besøg uden hensyn til
behovet for besøg hos den enkelte patient. Andre kroniske patienter oplever gentagne akutte indlæggelser
med problemstillinger, der bedst løses i dagtiden. Der skal derfor ske ændringer i kendte arbejdsgange og
etableres alternative tilbud for at søge problemerne adresseret og løst.
Det foreslås at etablere fælles og fleksible ambulatorier, som skal sikre at patienterne udredes så vidt det
er muligt ved første henvisning til hospitalet, at ambulante kontroller tilrettelægges efter den enkelte
patients konkrete behov, at behovet for fremmøde til kontrol i ambulatoriet vurderes løbende, sammen
med patienten, at konsultationstiderne for de patienter, der har størst behov kan forlænges og at der
etableres akutte ambulatorietider for at undgå unødvendige indlæggelser. I indsatsen indgår også, at
rammerne for besøget skal være tidssvarende og imødekommende. Målet med indsatsen er på kort sigt,
at patienterne oplever at antallet af ambulante besøg er passende, tilpasset deres behov og godt tilrettelagt
og på længere sigt, at antallet af ambulante besøg i ambulatoriet reduceres med 10 pct. og erstattes i det
omfang det er nødvendigt med telefon- eller behovsdrevne konsultationer.
I forlængelse heraf foreslås, at der etableres ny visitationsform for akutte kendte patienter bl.a. på
baggrund af svenske erfaringer fra Ängelholm, hvor en fokuseret indsats omkring allerede kendte
patienter har reduceret indlæggelser og indlæggelsestid for denne gruppe af patienter. Konkret fokuseres
indsatsen mod patienter, som har mere end en kronisk sygdom og hyppigt ses på hospitalet. Indsatsen
skal afprøve muligheden for alternativer til indlæggelse, når en kendt patient henvender sig med et akut
opstået helbredsproblem. Målet for indsatsen er på kort sigt, at patienterne oplever at få det rette tilbud
ved kontakt til hospitalet og på længere sigt en reduktion i antallet af akutte indlæggelser med 5 pct. for
de kendte patienter.
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Patienter med hyppig kontakt til hospitalet
For patienter med hyppig kontakt til hospitalet iværksættes en række tiltag, der skal give bedre overblik
over, hvad der skal ske og hvornår, herunder daglige aktiviteter, stuegang og udskrivelse med dag-til-dag
oversigter, koordineret stuegang og planlagte udskrivelser. Disse tiltag skal sikre, at både patienter og
pårørende er informeret og inddraget i beslutninger og tiltag i behandlingsforløbet, således at alle
ressourcer udnyttes på bedste måde. For at skabe større fælles viden og sammenhæng for patienterne
med størst behov etableres fast dialog ved indlæggelse og udskrivning mellem praktiserende læge,
kommune og hospital. Målet med indsatsen på kort sigt er, at patienterne oplever at have bedre overblik
over deres indlæggelse, at der er mulighed for at de pårørende kan inddrages i forløbet og at
medarbejderne oplever at der er et bedre overblik over planlagte daglige aktiviteter for patienten og at der
i forløbet er bedre mulighed for at imødekomme patientens behov og ønsker. På længere sigt er målet en
højere patienttilfredshed i den landsgennemsnitlige patienttilfredshedsundersøgelse.
Understøttende initiativer
Der etableres en indsats, der skal sikre, at der er adgang til hurtig og relevant diagnostik, når behovet er
der. Hospitalets laboratorium oplever dagligt, at der tages flere blodprøver fra samme patient, som kunne
være undgået, hvis prøvetagningen var planlagt bedre. De ekstra prøvetagninger er til gene for
patienterne, der skal afgive blodprøver med få timers mellemrum og giver et unødigt træk på laboratoriets
ressourcer. Der etableres endvidere en lignende indsats på det radiologiske område, således at
unødvendige scanninger og røntgenbilleder undgås.
Inddragelse af patientens behov og erfaringer
Der gennemføres som indledning til projektet en organisationsanalyse i samarbejde med Planetree.
Organisationsanalysen indebærer gennemførelse af en række interviews med patienter, pårørende og
medarbejdere med det formål at dykke ned i de helt konkrete uhensigtsmæssigheder - som de ser og
mærker i deres dagligdag, og som, de vurderer, ikke er værdiskabende for patienten – og definere, hvilke
muligheder de ser for bedre patientforløb, hvis nogle af disse barrierer løftes.
Der påbegyndes endvidere et initiativ med indsamling af patientrapporterede oplysninger om patienternes
oplevelse af funktionsniveauer og behandlingsresultater (PROM). Indsatsen skal systematisk indsamle
data for blandt andet patienter med kroniske sygdomme. Konkret indledes ved indsamling af oplysninger
for patienter med KOL. De indsamlede oplysninger bearbejdes og præsenteres for patienterne, således at
der er et grundlag for patientens medinddragelse i valget af behandlingsform. Det er forventningen, at
dette på længere sigt og fremadrettet kan biddrage til at unødige behandlinger kan undgås.
Der iværksættes et initiativ med afklaring og opfølgning på patienternes præference for den sidste levetid.
Det skal sikre at flere patienter, som ikke er i et palliativt forløb, dør der, hvor de foretrækker at være den
sidste tid. De konkrete mål skal yderligere kvantificeres.
Der tages på hospitalet højde for at de forskellige indsatser planlægges og gennemføres i relevant
sammenhæng, således at der sikres både de rette ressourcer er tilstede for en gennemførsel samtidig med
forankringen i organisationen sikres.
Udbredelse og evaluering
Fundamentet for projektet er et godt datagrundlag, der skal sikre at indsatserne løbende justeres og
kvalificeres. Datagrundlaget udgøres af implementeringen og opfølgningen på de nye 8 nationale mål for
sundhedsområdet. Her indrages bl.a. målene bedre sammenhængende patientforløb, styrket indsats for
kronikere og ældre og øget patientinddragelse. Hertil kommer inddragelsen af driftsmålsstyringen på
hospitalet, som for eksempel den løbende patienttilfredshedsundersøgelse. I det projektgrundlaget
godkendes og aktiviteterne iværksættes vil data til baseline blive kvalificeret. Generelt vil medarbejdere,
patienter og pårørende og andre interessenter blive inddraget løbende gennem
governancestrukturen omkring projektet, workshops og interviews i forbindelse med de enkelte initiativer.
Udviklingshospitalet afprøver og implementerer forandringer, der på flere områder grundlæggende
ændrer ved arbejdsgange, kultur og sprog. For at sikre en holdbar implementering, der tager hensyn til
lokale forhold benyttes forbedringsmodellen som overordnet metode. Forbedringsmodellen indgår som
en ud af flere værktøjer i det nye nationale kvalitetsprogram.
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Konkret afprøves indsatserne først i lille skala, som dagligt eller ugentligt justeres, indtil man har fundet
frem til det, der virker i hverdagen. Herefter øges skala for udbredelse og anvendelse. Herved er
modellen også velegnet til videre udbredelse af erfaringer og resultater til regionens øvrige hospitaler. Det
betyder, at såvel indsatser som mål vil blive ændret og eller afsluttet gennem projektperioden. Når de
enkelte projektindsatser når til en fase, der kræver afprøvning på større enheder end Bornholm, inddrages
de øvrige hospitaler som partnere i delprojektet, som et led i den anvendte forbedringsmodel.
Erfaringerne med ændring af styringsmodellen og ophævelse af takststyringen på Bornholms Hospital
opsamles løbende og deles med de øvrige hospitaler. Inddragelsen og videndelingen skal ske gennem
den løbende orientering fra projektet til de faste regionale fora.
I forbindelse med tilrettelæggelsen af projektet og dets indsatsområder er der samarbejde med en række
førende eksperter bl.a. i regi af projektets Advisory board. Dermed er det sikret, at de valgte indsatser er
af en sådan karakter at de umiddelbart kan gøres genstand for en forskningsbaseret evaluering, der kan
danne grundlag for en videre udbredelse af projektet.
Udviklingshospital Bornholm kommer til at levere vigtige erfaringer og resultater til brug for fremtidens
sundhedsvæsen. En strategisk kommunikationsindsats skal sikre, at projektets erfaringer og resultater vil
blive kommunikeret både regionalt, nationalt og internationalt. Dels så det danske sundhedsvæsen og
borgere bredt i Danmark kan høste fordelene af projektet. Dels for at profilere regionen og
Udviklingshospital Bornholm som aktør på sundhedsområdet, der tænker fremad på patientens vegne.
En kommunikationsstrategi vil ud fra visionen og målene definere de vigtigste interessenter og
målgrupper, de bærende budskaber, og hvem der skal kommunikere hvilke budskaber. En tæt dialog
med Bornholms Hospital vil sikre, at de gode historier og dagsordenssættende budskaber løbende
identificeres i takt med, at projektets resultater foreligger.
For at de opnåede resultater og erfaringer i størst muligt omfang kan generaliseres og udbredes regionalt
og nationalt, indgås en samarbejdsaftale med en anerkendt evaluator.
KORA har i vedlagte bilag 1 udarbejdet et oplæg til, hvordan en forskningsbaseret evaluering af
Udviklingshospital Bornholm kan designes. Heri indgår både et effekt- og et processtudie. Effektstudiet
er designet, så det både følger op på udviklingen i de 8 nationale kvalitetsmål, økonomi- og aktivitetsdata
– og i de mere specifikke effekter af de foreslåede indsatser. Det gennemføres sammenlignende til et
andet hospital med henblik på at afgøre, om de observerede effekter kan tilskrives Udviklingshospitalet
og indsatserne eller den generelle samfundsmæssige udvikling i sundhedsvæsnet.
Procesevalueringen følger hver af de foreslåede indsatser – eksempelvis indsatserne med fælles ansvar
for indlæggelse og udskrivelse og indsatsen omkring bedre overblik over patientforløbet. Fra
procesevalueringen gives løbende tilbagemeldinger til udviklingshospitalet med henblik på optimeringen
af indsatserne og uddragelse af generaliserbar læring til resten af regionen.
Det kan ikke på forhånd udelukkes at kravene om en forskningsmæssig evaluering fører til, at der
midlertidigt skal foretages registreringer med henblik på denne evaluering.
Projektøkonomi
Det er tidligere besluttet, at der afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til en
projektorganisation på Bornholms Hospital. Disse midler er bevilliget fra bevillingsområdet
Sundhedsområdets fællesudgifter som del af midlerne vedr. Sundhedsstrategi. Her er afsat en pulje på 15
mio. kr. årligt i perioden 2016 -2019 til forsøg med udvikling af nye styreformer i sundhedsvæsenet.
Med konkretiseringen af projektgrundlaget er der samtidigt udarbejdet et budget vedr. realisering af
projektets forskellige indsatser, herunder en ekstern evaluering, inddragelse af international erfaring og
spredning til de øvrige hospitaler. I bilaget redegøres for de enkelte indsatsområders udgiftsbehov. Det
er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der til brug for igangsættelse af aktiviteterne tilføres yderligere
midler på hhv. 4,7 mio. kr. i 2016, 7,75 mio. kr. i 2017 og 8,65 mio. kr. i 2018.
I projektgrundlaget er redegjort nærmere og indgående for forudsætningerne for de ønskede
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budgettilførsler.
Tidsplan
Udviklingshospitalets aktiviteter igangsættes efter regionsrådets godkendelse 20. september 2016 og det
forventes at en evaluering af projektet foreligger med udgangen af 2018. Arbejdet med
projektbeskrivelsen i foråret 2016 har vist, at hvis målet om væsentlig inddragelse af personale, patienter,
pårørende og andre interessenter skal opfyldes, er der behov for længere tid til at gennemføre projektet,
hvorfor tidsplanen er udvidet.
Udvalgene vil i overensstemmelse med regionsrådets beslutning af 15. december 2015 følge
forsøget i projektperioden med afsæt i deres respektive ansvarsområder.
KONSEKVENSER
Konsekvensen ved at tiltræde sagen, er:




at administration arbejder videre med at realisere projektet om Udviklingshospitalet med afsæt i
projektgrundlaget, herunder at det i samarbejde med Bornholms Hospital arbejdes videre med
fastsættelse af målepunkter og evalueringsdesign.
at der bevilliges yderligere ressourcer til arbejdet med Udviklingshospitalet på hhv. 4,7 mio. kr. i
2016, 7,75 mio. kr. i 2017 og 8,65 mio. kr. i 2018.

RISIKOVURDERING






Usikkerheder omkring målepunkter. Det kan i vurdering af effekterne af de enkelte indsatser være
forbundet med en vis usikkerhed at måle årsager og virkninger.
Generaliserbarhed af resultater fra de enkelte indsatser til resten af regionen. Befolkningsgrundlaget
og Bornholms særlige geografi betyder, at der er risiko for at en del af resultaterne ikke kan
overføres direkte til de øvrige hospitaler.
Samarbejde med kommunen og praksissektor kan potentielt blive begrænset af administrative og
økonomiske barrierer

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Der er under bevillingsområdet Sundhedsområdets fællesudgifter som del af midlerne vedr.
Sundhedsstrategi afsat en pulje på 15 mio. kr. årligt i perioden 2016 -2019 til forsøg med udvikling af nye
styreformer i sundhedsvæsenet. Der er pt. bevilliget 1,5 mio. i 2 år til projektet. Der disponeres i
konsekvens af denne sag 4,7 mio. kr. i 2016, 7,75 mio. kr. i 2017 og 8,65 mio. kr. i 2018.
De bevillingsmæssige konsekvenser ved dette vil ske i forbindelse med en efterfølgende økonomirapport.
Herudover er det forventningen, at der til de fælles regionale initiativer skal reserveres ca. 5 mio. kr. årligt
frem til 2019.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats er planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 13. september 2016 og regionsrådet den 20. september 2016.
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg/Jens Gordon Clausen
JOURNALNUMMER
15000164

BILAGSFORTEGNELSE
1. Forskningsbaseret evaluering KORA ENDELIG
2. Udviklingshospital Bornholm Projektgrundlag 160825 samlet
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2. DRØFTELSESSAG: STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF
SUNDHEDSPLATFORMEN
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedsplatformen gik live den 21. maj. På baggrund heraf vil IT- og Afbureaukratiseringsudvalget på
mødet den 22. juni modtage en præsentation om den første måneds erfaringer efter go-live.
Indeværende sag blev forelagt ITA den 22. juni 2016, men da udvalget ikke formelt var
beslutningsdygtige ved sagens behandling genforelægges sagen til endelig beslutning. Der skal i den
forbindelse gøres opmærksom på, at der ikke er rettet i sagsfremstillingen fra da sagen blev forelagt den
22. juni 2016.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til IT- og Afbureaukratiseringsudvalget:



at implementeringen af Sundhedsplatformen drøftes.

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
SAGSFREMSTILLING
På mødet vil Programdirektør på Sundhedsplatformen Gitte Fangel samt Vicedirektør på HerlevGentofte Hospital holde et oplæg om implementeringen af Sundhedsplatformen. Oplægget vil komme ind
på de erfaringer man har gjort sig siden go-live den 21. maj, samt hvad der forventes at ske fremadrettet.
Der vil på mødet blive lagt op til, at udvalget gennem en drøftelse kan få afklaret eventuelle spørgsmål.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Udvalget vil for fremtiden stadig modtage en meddelelse om Status på Sundhedsplatformen.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Gitte Fangel
JOURNALNUMMER
14002072

BILAGSFORTEGNELSE
1. ITA - SP status_12.05.2016_14.06.2016
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3. ORIENTERINGSSAG: TILGÆNGELIGHED FOR HANDIKAPPEDE I
SUNDHEDSPLATFORMEN
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Følgende orientering gives på baggrund af en efterspørgsel fra Torben Kjær vedrørende
Sundhedsplatformens tilgængelighed for handikappede - herunder både borger- og medarbejdersiden af
systemet. Konkret spørges der til:



Status på vurdering af systemets tilgængelighed
Vurdering af den nuværende ambitions tilstrækkelighed

Indeværende sag blev forelagt ITA den 22. juni 2016, men da udvalget ikke formelt var
beslutningsdygtige ved sagens behandling genforelægges sagen til endelig beslutning. Der skal i den
forbindelse gøres opmærksom på, at der ikke er rettet i sagsfremstillingen fra da sagen blev forelagt den
22. juni 2016.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til IT- og Afbureaukratiseringsudvalget:



at udvalget tager orienteringen om tilgængelighed for handikappede i Sundhedsplatformen til
efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
SAGSFREMSTILLING
Programmet bag Sundhedsplatformen har implementeret en løsning, på baggrund af krav stillet i
udbudsmaterialet og senere kontrakt.
I forbindelse med udarbejdelsen af det oprindelige kontraktmateriale er der stillet krav om, at løsningen
skal leve op til Digitaliseringsstyrelsens krav om tilgængelighed i offentlige it-systemer. Det er overordnet
gjort med følgende krav: ”Løsningens webbaserede skærmbilleder skal overholde de offentlige krav til
tilgængelighed for netsteder hvilket betyder, at kravene i WCAG 2.0 (Web Content Accessibility
Guidelines 2.0) skal overholdes. Væsentlige afvigelser fra disse krav skal aftales med kunden, hvortil
Epic har svaret at løsningen lever op til de opstillede krav.
Kravene til tilgængelighed er derudover specificeret i flere underkrav, hvor leverandøren ligeledes har
bekræftet, at løsningen lever op til kravene i kravspecifikationen.
Disse krav gælder både for den borgerrettede og medarbejderrettede del af Sundhedsplatformen.
Tilgængelighed – Min Sundhedsplatform
Udover de konkrete krav i kravspecifikationen er der ligeledes stillet krav om en separat test af
tilgængeligheden i kontraktens bilag 14 (prøver), hvoraf der er gennemført to af de tre runder af
tilgængelighedstests af Min Sundhedsplatform for borgeren. Den sidste runde er allerede også aftalt med
et eksternt konsulentfirma, som er specialister indenfor området.
Administrationen har løbende behandlet anbefalingerne for at sikre størst muligt tilgængelighed i henhold
til de officielle anbefalinger, som bruger som retningslinjer for testene.
Fra de to første runder har administrationen løst de fleste af de indmeldte udfordringer, mens der er
dialog igang med leverandøren Epic om at forbedre de sidste. Det gælder mindre justeringer som fx
billedtekster (når man fører musen over et billede) og tekster der står med kontrast, der er for lille, så det
bliver svært læseligt.
Efter den første support-periode, og inden der implementeres på Rigshospitalet, vil administrationen
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foretage en afsluttende vurdering.
Ved eventuelle design-forbedringer vil tilgængelighed være et væsentligt krav, så det sikres, at Min
Sundhedsplatform kan bruges mest muligt af alle borgergrupper.
Tilgængelighed i medarbejdernes system - Sundhedsplatformen
Som det blev beskrevet i svar d. 10. september 2015 på et relateret spørgsmål om tilgængelighed, er
Sundhedsplatformen opsat efter de krav der er fremsat i kontrakten, og det er herunder sikret, at de
samme hjælpemidler er tilgængelige som ved de tidligere systemer - herunder personlig assistance,
forstærkertelefon, iPads/smartphones, tilpasning af baggrundsfarver, for klinikere som har svært ved at
læse sort på hvid og lignende.
Det er planlagt, at der foretages en omfattende test af efterlevelsen af kontraktens krav i august 2016. I
denne test - den funktionelle kravtest – vil også efterlevelsen af kravene til tilgængelighed blive vurderet,
og resultatet heraf kan fremsendes til It- og Afbureaukratiseringsudvalget. I det tilfælde at kravene ikke
vurderes overholdt, vil kontraktens opfyldelse blive forfulgt i henhold til bestemmelserne herom.
Ambitionsniveau for tilgængelighed
Der har siden kontraktindgåelsen ikke været stillet skærpede krav til Sundhedsplatformens tilgængelighed,
og en drøftelse eller udvidelse af ambitionerne for tilgængelighed i Sundhedsplatformen vil skulle
håndteres på et politisk og/eller strategisk niveau.
Vedtages en anden ambition for tilgængelighed end den nuværende, kan programmet bag
Sundhedsplatformen bidrage med en analyse af relevante erfaringer fra fx udlandet. Dette vil dog være en
opgave ud over nuværende scope for programmet, og vil derfor muligvis kræve ekstra ressourcer.
KONSEKVENSER
Hvis udvalget ikke er enig i de opsatte mål kan en fremtidig proces for mål sættes i gang. Dette må dog
forventes at kræve ekstra ressourcer.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Gitte Fangel
JOURNALNUMMER
14002072
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4. ORIENTERINGSSAG: STATUS VEDR. REDUKTION AF
DOKUMENTER I REGIONENS DOKUMENTSTYRINGSSYSTEM
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet bevilligede i 2014 3 mio. kr., efter indstilling fra IT- og Afbureaukratiseringsudvalget, til at
fremme afbureaukratisering på regionens hospitaler, herunder projektet om reduktion af dokumenter i
regionens dokumentstyringssystem for vejledninger, instrukser og politikker (VIP).
Udvalget følger projektet løbende.
I nærværende sag gives en status på reduktion af dokumenter på VIP, som et led i udvalgets
politikkontrollerende rolle.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til IT- og Afbureaukratiseringsudvalget:


at status på afbureaukratiseringsinitiativet, reduktion af dokumenter i Region Hovedstadens
dokumentstyringssystem, tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet har vedtaget at fremme afbureaukratisering på følgende områder:
1. Afbureaukratisering på hospitalerne (afsluttet)
2. Reduktion af dokumenter på VIP (indeværende punkt på dagsorden)
3. Brugerundersøgelser af VIP (udskudt til sundhedsplatformen er implementeret)
4. Forbedret søgefunktion i VIP (afsluttet)
Status på 2. Reduktion af dokumenter på VIP
Der har over nogle år i regionen været arbejdet på at reducere i antallet af retningsgivende dokumenter i
regionens dokumentstyringssystem for vejledninger, instrukser og politikker (VIP).
Stikprøver gennem årene har afdækket, at der findes en del dokumenter med
sammenfaldende/overlappende indhold. Disse er især udfærdiget på afdelingsniveau.
Administrationen understøtter arbejdet med lokal stillingtagen til oprydning i og/eller udfasning af de
lokale dokumenter ved regelmæssigt at indgå i dialog med og udsende følgende opgørelser til
hospitalerne:





det samlede antal dokumenter på VIP opgjort på forskellige organisatoriske niveauer,
antallet af og oversigter over dokumenter, der ikke er reviderede/ajourførte i over 2 år,
lister over de mest søgte og læste dokumenter,
lister over dokumenter, der ikke har været læst/åbnet i de sidste 12 måneder.

Desuden arbejdes der på, at afdelingerne introduceres til at benytte og benytter den funktionalitet der
findes i VIP, hvorved der på hospitalet eller afdelingen kan lave tilføjelser til regionale dokumenter, for at
undgå at der udfærdiges lokale dokumenter med flere detaljer om samme emne.
Antallet af dokumenter på VIP i 2013 var således på 29.038 dokumenter.
Dette tal er ultimo juli 2016 på 23.388 dokumenter, svarende til en samlet reduktion på 19 %.
I regi af arbejdet med Sundhedsplatformen udarbejdes, sammen med Region Sjælland, tværregionale
dokumenter, idet der i forbindelse med samarbejdet om indholdet i Sundhedsplatformen fastlægges
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kliniske retningslinjer af Sundhedsfaglige Råd i begge regioner. Som følge af denne proces vil antallet af
lokale kliniske dokumenter på sigt kunne udfases.
Der er på et år produceret og godkendt 430 tværregionale dokumenter, hvoraf 73 erstatter gældende
Region Hovedstaden dokumenter. De øvrige dokumenter er nye dokumenter. Der er således på et år sket
en forøgelse af antallet af regionale dokumenter fra 321 til 678 dokumenter (ultimo juli 2016). Endnu 100
tværregionale dokumenter er i proces med at blive udarbejdet, og flere vil komme til.
På sigt vil disse tværregionale dokumenter erstatte en del lokale dokumenter. Hospitalerne modtager
således et stort antal harmoniserede tværregionale dokumenter hver måned, som skal implementeres i
klinisk praksis, samtidigt med at de forbereder sig til implementering af Sundhedsplatformen. Da der ikke
er resurser til sideløbende at tage stilling til (redigere/revidere eller slette) lokale dokumenter, forventer
administrationen ikke, at der de næste 6 – 8 måneder vil ske en mærkbar yderligere reduktion i antallet af
lokale dokumenter, men at en mærkbar reduktion først vil ske efter implementering af
Sundhedsplatformen.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges IT- og afbureaukratiseringsudvalget den 6. september 2016.
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Anne Skriver
JOURNALNUMMER
16019380
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6. DRØFTELSESSAG: EMNER TIL HANDLINGSPLAN FOR
INFORMATIONSSIKKERHED
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden oplever stigende krav til informationssikkerheden både fra statsligt hold, men også
fra EU. På den baggrund er der udarbejdet en sag, der lægger op til en indledende drøftelse af emner, der
kan indgå i en samlet handlingsplan for at styrke informationssikkerheden i regionen.
Behovet for en generel styrkelse af området udspringer bl.a. af øgede behov for datadeling og
understøttelse af tværgående forløb, af den nye EU-forordning om persondata, af en fællesoffentlig
beslutning om efterlevelse af den internationale informationssikkerhedsstandard ISO 27001 samt af
observationer fra det tilsyn, som føres i regionen og med regionen.
Der vil være en kort præsentation af området i forbindelse med sagens drøftelse.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til IT- og Afbureaukratiseringsudvalget:
1. At drøfte de opstillede emner, som har politisk fokus og bør adresseres i en kommende
handlingsplan for informationssikkerheden i Region Hovedstaden.
2. At der drøftes et ambitionsniveau for regionens arbejde med at sikre omgangen med borgernes
fortrolige data i forhold til at balancere ressourcer, risiko og trusselsbillede.
POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
SAGSFREMSTILLING
Digitalisering af regionen og de øgede krav til informations- og vidensdeling i sundhedsvæsenet
nødvendiggør et øget fokus på informationssikkerheden. Samtidig er der stadigt stigende krav fra statslig
og europæisk side for, at sikkerheden styrkes og for at sikre omgang med persondata for at imødegå et
stadigt stigende trusselsbillede. Det er derfor administrationens vurdering, at der er behov for at prioritere
arbejdet med en samlet handlingsplan for det fremadrettede arbejde med informationssikkerheden i
Region Hovedstaden.
Stigende nationalt fokus, EU-forordning om persondata og tværregionalt samarbejde
Som et led i den øgede fokus på informationssikkerheden skal statslige arbejdspladser i primo 2016 have
afsluttet implementeringen af den internationale standard til styring af informationssikkerhed, ISO 27001.
Standarden er risikobaseret og indeholder krav til, hvorledes et informationssikkerhedsledelsessystem
skal implementeres og vedligeholdes. ISO 27001 er mere fleksibel, men stiller også væsentligt højere krav
til organisationers evne til at skabe overblik og sikre ledelsesmæssig forankring af prioriteringen.
Det er en tidskrævende proces at efterleve ISO 27001/27002 og det forberedende arbejde til
implementeringen i staten har allerede været i gang i årevis. Samtidig er det vurderingen, at regionerne
grundet de store mængder patientdata har behov for et højt niveau af informationssikkerhed. ISOstandarderne er også blevet en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og skal derfor bredes ud
til bl.a. regionerne. I lyset af de statslige erfaringer med implementeringen af ISO-standarderne, er der
derfor allerede nu et behov for at begynde det forberedende arbejde i regionen.
Der er endvidere tværregionalt, i regi af Regionernes Sundheds-IT (RSI), igangsat et pejlemærkeprojekt
for forbedringer af informationssikkerheden. Projektet sekretariatsbetjenes af Region Midt og retter sig
efter de samme ISO-standarder som staten arbejder under. Projektet har fokus på at koordinere arbejdet
på tværs af regionerne. Der er en kort orientering herom i bilag 2.
Yderligere er der også blevet vedtaget en ny EU-forordning om persondata, som skærper de nuværende
krav, der er til persondatabeskyttelse og til dokumentationen af kontroller og sikkerhed. EU-forordningen
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er offentliggjort i maj 2016 og træder i kraft den 25. maj 2018, hvor regionen vil være forpligtet til at
efterleve de nye krav. Der er vedlagt en kort orientering om EU-forordningen i bilag 1.
Justitsministeriet er i øjeblikket i gang med at klarlægge, hvad EU-forordningen konkret kommer til at
betyde for dansk lovgivning, men det vides allerede nu, at der på væsentlige områder vil være tale om
skærpelser – også i forhold til ISO standarderne – og herunder væsentligt skærpede dokumentationskrav
samt etablering af en ny rolle/funktion; en DPO (Data Protection Officer).
Eftersom kravene i den nye EU-forordningen i høj grad bygger på de samme krav som de to ISOstandarder, vil en bedre efterlevelse af standarderne understøtte regionens arbejde med at efterleve de
skærpede krav fra EU. Det betyder, at Region Hovedstaden skal tænke langsigtet og styrke prioriteringen
af indsatsen på området.
Behov for en fokuseret og prioriteret indsats
Det eksterne pres i form af stigende krav og det interne ønske om at forbedre informationssikkerheden
har medført, at administrationen har igangsat et arbejde med henblik på at undersøge, hvad der skal til for
at bringe regionen op på et niveau, hvor ISO-standarderne 27001 og 27002 efterleves. Der vil være et
behov for at prioritere indsatsen, ikke kun ud fra et ressourceperspektiv men også politisk, således at der
kan fastsættes et højt ambitionsniveau på området. Samtidig vil der være behov for en politisk
tilkendegivelse af, hvilke områder der er vigtigere end andre at opnå et højt niveau af målopfyldelse under
hensyntagen til at balancere ressourcer, risiko og trusselsbillede.
For at få alle områder op på et niveau svarende til ISO 27001 og 27002, er der behov for en samlet
handlingsplan for regionens arbejde med informationssikkerhed og for at få fastlagt nogle fremadrettede
principper for, hvordan vi i regionen prioriterer og anskuer fremtidige udfordringer for beskyttelse af
persondata og sundhedsoplysninger. Det er hensigten, at analysen skal pege på nogle konkrete forslag til
tiltag, som kan indgå i en samlet handlingsplan for området. Handlingsplanen forventes at blive forelagt
udvalget til drøftelse i fjerde kvartal 2016.
Til drøftelse: Elementer som kan indgå i en kommende handlingsplan
Der er behov for indledende drøftelser, som giver en indikation af, hvilke elementer der har et særligt
politisk fokus i forhold til en kommende handlingsplan. Det sker med henblik på at kunne komme med et
forslag til en handlingsplan, som tager hensyn til politiske prioriteringer og samtidig efterlever de stigende
krav og forventninger.
Handlingsplanen vil indeholde en ramme for grundlæggende tiltag, som administrationen mener regionen
er forpligtet til at gå i gang med, med henblik på at efterleve de krav som stilles fra lovgivningens side
samt sikre et højt niveau af informationssikkerhed. Der vil derudover være et politisk rum til at prioritere
øvrige emner i handlingsplanen, samt med hvilken hastighed og rækkefølge de samlede tiltag skal
implementeres. Dette skyldes bl.a., at informationssikkerhed i høj grad beror på vurderinger af behov for
en organisation, og mindre på konkret lovgivning. Lovgivning kan fx godt bestemme, at der skal være en
procedure for administration af brugeradgange – men det konkrete behov for den enkelte organisation
kan ikke læses ud fra lovgivningen, men beror på organisationens egen vurdering og dokumentation af
behovet.
Det vil formentlig ikke være muligt at styrke alle parametre samtidig, da det vil kræve en betydelig tilførsel
af ressourcer.
På baggrund af de temaer som er kommet frem under administrationens løbende tilsyn med
informationssikkerheden, indholdet af den kommende EU-forordning på persondataområdet og
efterlevelsen af ISO 27001/27002, har administrationen identificeret følgende elementer, som alle kan
indgå i en kommende handlingsplan.
Elementerne er kategoriseret inden for tre områder:
1. Love mv.
Side 18 af 27





Compliance – begrebet omhandler opfyldelse af de krav, der fremgår af gældende regler og
lovgivning. Udvalget vil i nogen grad kunne prioritere hastigheden af implementeringen af ISOstandarderne og EU-forordningen på områder hvor lovgivningen tillader lokal fleksibilitet.
Retningslinjer og procedurer som skal omsætte rammen til indhold og effekt, er på mange områder
ikke opdaterede eller tilstrækkeligt forankrede i organisationen.

2.Risikovurderinger





Intensiveret opfølgning på brugeradgange (jf. pressesagen vedr. adgange i OPUS).
Organisering og ledelsesstrukturer med fokus på den organisatoriske vinkel i forhold til afklaring af
konkret ledelsesansvar og forankring af informations- og datasikkerhed, hvilket er et krav i ISO
27001. Yderligere skal det sikres, at arbejdet med informationssikkerhed bliver bredt forankret i hele
regionen.
Risikovurdering – i 2014 og 2015 gennemgik de 12 kritiske systemer en grundig risikovurdering. De
øvrige systemer skal i en prioriteret rækkefølge risikovurderes, samtidig med at der skal ske en årlig
risikovurdering af de allerede vurderede systemer samt systematisk opfølgning på anbefalinger.

3. Best practice










Awareness – begrebet dækker over tilbagevendende aktiviteter rettet mod medarbejdernes viden om
og opmærksomhed på informationssikkerhed. Dette inkluderer bl.a. undervisning, opsamling,
kampagner og synliggørelse af informationssikkerhed blandt personale - både administrativt og
klinisk personale. Da regionen har prioriteret behandlingshensynet højt, og sundhedspersoner i
tværgående forløb har behov for brede adgange til data med deraf følgende øgede risici, vurderes
tiltag rettet mod medarbejderes forståelse og adfærd at være en vigtig forudsætning for en
tilstrækkelig beskyttelse af følsomme oplysninger.
Modernisering af internt tilsyn – fx styrkelse af internt tilsyn med afsæt i risikovurderinger samt
hyppigere stikprøvekontroller.
Tekniske sikkerhedsforanstaltninger – Dette kunne være en bedre teknisk logkontrol, bedre
analyseværktøjer, bedre værktøjer til at imødegå hackerangreb, bedre backup, styrket øget brug af
test og andre fingerede hackerangreb.
Opgradering af fysisk sikkerhed – fx hårdere styring af fysisk adgang til vores matrikler og
afdelinger – herunder kategorisering af særligt følsomme områder og tilsvarende styring heraf.
Eksterne revision og reviews – hyre eksterne specialister til at revidere regionens interne itkontroller, foretage tekniske reviews af fx sundhedsplatformen eller simulere hackerangreb for at
teste systemet.

På baggrund af de politiske tilkendegivelser, de nuværende krav til informationssikkerheden og
kommende krav fra lovgivningen mv., vil administrationen i det kommende udkast til handlingsplanen
frembringe et forslag til prioriteret rækkefølge af indsatsområder med henblik på at styrke niveauet af
informationssikkerheden i regionen.
KONSEKVENSER
Der igangsættes med afsæt i den eksterne analyse samt udvalgets tilkendegivelser et arbejde med at
udarbejde en samlet handleplan, som generelt over tid skal bringe Region Hovedstaden nærmere
efterlevelse af sikkerhedsstandarderne ISO 27001 og 27002.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges IT- og afbureaukratiseringsudvalget den 6. september 2016. Udvalget forventes
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derudover i 4. kvartal 2016 at behandle et udkast til handlingsplan for informationssikkerheden i Region
Hovedstaden.
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Pia Kopke
JOURNALNUMMER
14002072

BILAGSFORTEGNELSE
1. Notat om EU-ordningen
2. Status for RSI-pejlemærke til ITA
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7. ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ ARBEJDET MED OPRYDNING I
GS!ÅBEN/OPUS
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den 29. marts 2016 fik IT- og Afbureaukratiseringsudvalget forelagt en status på arbejdet med oprydning
i brugerkonti i GS!Åben/OPUS. IT- og Afbureaukratiseringsudvalget ønskede ved behandlingen en ny
status og denne sag forelægges således udvalget som en del af dets politikkontrollerende rolle.
Status omhandler:




Arbejdet med at reducere antallet af brugerkonti i GS!Åben/OPUS
Arbejdet med tilpasning af profiler (begrænsning i adgange) i GS!Åben/OPUS
Fremtidige procedurer på området og overgangen til Sundhedsplatformen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til IT- og Afbureaukratiseringsudvalget:



At orienteringen om afslutning af arbejdet med oprydning i forældede brugerkonti samt tilpasning af
profiler i GS!Åben/OPUS tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
SAGSFREMSTILLING
Følgende termer, der blev besluttet på det seneste møde i IT- og Afbureaukratiseringsudvalget, anvendes
i det følgende:




Medarbejdere: Unikke brugere med et cpr-nummer.
Brugerkonto: Den adgang den unikke bruger har. Her kan være tale om flere konti pr. medarbejder.
Profil: De patientoplysninger den enkelte kan tilgå.

En henvendelse fra Datatilsynet førte i januar 2015 til, at der i regionen blev opmærksomhed på, at der
var 52.389 åbne brugerkonti i regionens elektroniske patientjournal (GS!Åben/OPUS). Det store antal
skyldtes dels, at der ikke var blevet ryddet ud i ”forældede” brugerkonti, fx medarbejdere, som var
fratrådt eller havde skiftet afdeling, dels at en lang række medarbejdere, fx læger er oprettet med flere
brugerkonti, da de skal kunne tilgå flere hospitaler. Hertil kom en række aktive brugerkonti på
de lukkede hospitaler fra hospitalssammenlægningerne, som var under afvikling.
Det skal bemærkes, at en medarbejder, som har skiftet til et job uden for regionen ikke vil kunne bruge en
eventuelt fortsat aktiv brugerkonto til at tilgå GS!Åben/OPUS. Dette skyldes, at systemet alene kan tilgås
”indefra”, dvs. via en PC på én af regionens lokationer samt med et bruger-id til regionens netværk, og
dette deaktiveres, når man ophører med at være ansat i regionen.
It- og Afbureaukratiseringsudvalget tog på mødet d. 29. marts 2016 status på oprydningsarbejdet til
efterretning og udbad sig fornyet status efter sommerferien vedrørende arbejdet med at reducere antallet
af brugerkonti samt en fremtidig proces for håndtering af området – herunder tilpasning af profiler for
medarbejderne.
Oprydningens gennemførelse og status
Oprydningen har fokuseret på to områder. Dels oprydning i forældede brugerkonti, dels tilpasning af
profiler for medarbejderne. Vedrørende oprydning i forældede brugerkonti er antallet af brugerkonti
nedbragt fra 52.389 til ca. 37.800 fordelt på ca. 34.000 medarbejdere med en brugerkonto og i nogle
tilfælde flere brugerkonti i GS!Åben/OPUS og dermed er opgaven vedrørende lukning af forældede
brugerkonti i GS!Åben/OPUS tilendebragt.
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Vedrørende tilpasning af profiler blev der i første omgang fokuseret på ikke-sundhedspersoner. Ud af ca.
6.100 ikke-sundhedspersoner med brugerkonto har ca. 1000 medarbejdere fået ændret deres profil.
Efterfølgende er sundhedspersoner blevet gennemgået. Her har ca. 700 fået ændret deres profil. Det skal
bemærkes, at Rigshospitalet, der overgår til Sundhedsplatformen d. 5. november 2016, er ved at tildele
medarbejdere rettigheder i Sundhedsplatformen ude fra Sundhedsplatformens sikkerhedsmodel, som
blev præsenteret for ITA den 3. maj 2016. Tilpasningen af profiler til GS!Åben/OPUS vurderes derfor
ud fra en samlet betragtning som afsluttet.
Fremtidig proces for området
Som led i ovenstående oprydningsarbejde, er der implementeret entydige og robuste procedurer for
tildeling af brugerkonti og profiler i GS!Åben/OPUS via det Centrale Brugeradministrationssystem
(CBAS). Det vil sikre, at administrationen ét sted kan overvåge antallet af brugerkonti mv. Samtidig vil
der hvert halve år og frem til alle hospitaler er overgået til Sundhedsplatformen (næste gang i oktober
2016) blive foretaget en gennemgang af alle brugerkonti, der ikke har været anvendt de seneste 6 måneder
med henblik på lukning.
Hospitalerne vil gradvist overgå til Sundhedsplatformen frem til maj 2017. Herefter lukkes GS!
Åben/OPUS for normal adgang for brugere og historiske data vil kunne tilgås jf. gældende procedurer i
Sundhedsplatformen.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges IT- og afbureaukratiseringsudvalget den 6. september 2016.
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Pia Kopke
JOURNALNUMMER
14002072
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8. EVENTUELT
EVENTUELT
Tomt indhold
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DAGSORDEN

IT- og afbureaukratiseringsudvalget - meddelelser

MØDETIDSPUNKT
06-09-2016 14:30

MØDESTED
Mødelokale H4, Regionsgården, Kongens Vænge 4, Hillerød

MEDLEMMER
Erik Sejersten
Pia Illum
Özkan Kocak
Karsten Skawbo-Jensen
Lise Müller
Randi Mondorf
Marianne Frederik
Vagn Majland
Erik Lund

Afbud
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INDHOLDSLISTE
1. Meddelelser - Arbejdsplan for IT- og Afbureaukratiseringsudvalget
2. Meddelelser - Status på Sundhedsplatformen
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1. 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.
En opdateret version af arbejdsplanen forelægges udvalget under meddelelser på hvert møde.
JOURNALNUMMER
14002072

BILAGSFORTEGNELSE
1. Meddelelse - ITA arbejdsplan 2016-290816
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2. MEDDELELSER - STATUS PÅ SUNDHEDSPLATFORMEN
MEDDELELSER
Udvalget har bedt om en kort skriftlig status på Sundhedsplatformen til hvert udvalgsmøde. Denne 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 SP Programstyregruppen den 1. september 2016.
På mødet gives en mundtlig status på den helt aktuelle udvikling.
JOURNALNUMMER
14002072

BILAGSFORTEGNELSE
1. ITA - SP status_15 06 2016_25 08 2016
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Forskningsbaseret evaluering
I dette notat beskrives KORAs foreløbige og overordnede oplæg til en forskningsbaseret evaluering af Udviklingshospital Bornholm. Det endelige evalueringsdesign
skal udvikles i tæt samarbejde med udviklingshospitalet og Region Hovedstaden.
Baggrund
Regionsrådet i Region Hovedstaden har igangsat projektet: Udviklingshospital
Bornholm pr. 1.2. 2016. Bornholms Hospital er udvalgt til at gøre erfaringer med
styring efter hvad der giver værdi for patienten. Derudover er hospitalet undtaget
fra regionens takststyringsmodel.
Det fremgår af projektgrundlaget, at hospitalet vil identificere og styrke de ydelser
på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer, der forbedrer patienternes forløb –
og nedbringe de uhensigtsmæssige ydelser, der i højere grad belaster end gavner
patienten. Herved er ønsket at demonstrere større værdi for patienten og økonomisk effekt som følge af en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse.
Bornholm Hospital har som led i projektet afholdt kick-off seminar med deltagelse
af personale, brugerrådet, kommune og praksis og repræsentanter for de to politiske udvalg. På denne baggrund er udvalgt otte konkrete indsatser til implementering:
-

Fælles og fleksible ambulatorier
Ny visitationsform for akutte patienter
Fælles ansvar for indlæggelse og udskrivelse af patienter
Patientrapporterede oplysninger om behandlingsresultater (PROM)
Bedre bestilling og brug af diagnostik
Bedre overblik over hvad der skal ske og hvornår, herunder daglig aktiviteter, stuegang og udskrivelse
Bedre fysiske rammer
Følg patientens præferencer i den sidste levetid.

Der er for alle indsatser udviklet specifikke mål, både hvad angår kvalitet, service
og aktivitet. Evalueringen vil løbende følge op på implementeringen og forankring
af indsatserne og se, om målene nås, så udviklingshospitalet kan justere aktiviteterne derefter. På den måde spiller nærværende forslag til en forskningsbaseret
evaluering også ind i den forandringsmodel, der bruges i projektet.
Formål
Region Hovedstaden har bedt KORA om at udarbejde et forslag til design af en
forskningsbaseret evaluering. KORA forslår en evaluering med følgende formål:
a) at undersøge og dokumentere effekten (output og outcome) af de ændrede
økonomiske og styringsmæssige rammevilkår for Bornholms Hospital.
b) at undersøge og dokumentere effekten (output og outcome) af de otte indsatser, der igangsættes på hospitalet.
c) at undersøge og dokumentere arbejdet med at implementere, justere og
forankre indsatserne på hospitalet.
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d) at analysere mulighederne for at generalisere resultaterne i en bredere regional kontekst.
I bilag 1 fremgår en model, der illustrerer den udviklingsproces, som forventes
gennemført på Bornholm Hospital i udviklingsperioden. Modellen illustrerer samtidig
de empiriske nedslagspunkter, som evalueringen vil fokusere på jf. ovenstående
formål.
Forskningsdesign
Undersøgelsen skal belyse samspillet mellem de enkelte indsatser og de overordnede målsætninger og derved både bidrage til udviklingsprojektet på Bornholms Hospital, danne grundlag for beslutninger om eventuelt udbredelse til andre hospitaler i
regionen og have et videnskabeligt sigte, hvor erfaringerne fra Udviklingshospital
Bornholm kan indgå i en bredere teoretisk diskussion om værdibaseret styring i
sundhedsvæsenet.
Med udgangspunkt heri foreslår KORA en evaluering, der følger projektet på to
niveauer: 1) hospitalsniveau og 2) indsatsniveau.
På hospitalsniveau er det relevant at undersøge om hospitalet over tid når de overordnede målsætninger, samt hvad betydningen er af nye økonomiske incitamentstrukturer.
På indsatsniveau er det relevant at spørge om hospitalet opnår de opstillede kvalitets-, aktivitets- og servicemål for de enkelte indsatser, samt hvilke dele af implementering- og forankringsarbejdet på hospitalet, som har bidraget til opnåelsen af
de ønskede mål.
Specificeringen af disse niveauer skal ikke læses som et isoleret fokus på arbejdet
indenfor hospitalets organisatoriske og fysiske rammer, idet der også vil være fokus
på samspillet og samarbejdet med samarbejdspartnere i region, kommune og almen praksis.
Samtidig bruger vi en kombination af kvalitative og kvantitative metoder til at belyse, om de ønskede mål indfries og hvilke aktiviteter relateret til implementering og
forankring samt konkrete udfordringer, der har medvirket til/modvirket målopfyldelse.
Dataindsamling og analysemetode
KORA foreslår tre delanalyser med tilknyttet dataindsamling, som del af den samlede forskningsbaserede evaluering.
Komparativt registerstudie på hospitalsniveau
KORA foreslår, at der gennemføres et komparativt før/efter studie, hvor udviklingen
i væsentlige resultatmål angående økonomi, aktivitet og kvalitet før og under indførelsen af den ændrede økonomiske styringsmodel (fx perioden 2015-2017) sammenlignes. Herved er det muligt at undersøge betydningen af de ændrede økonomiske styringsmodel samt de udvalgte indsatser for udviklingen i de ønskede resultatmål. Samtidig sammenlignes udviklingen i disse mål på Bornholms Hospital med
udviklingen på et andet hospital i regionen – KORA foreslår Nordsjællands Hospital
– for derved at sandsynliggøre, hvorvidt udviklingen kan tilskrives udviklingsprojektet eller generelle trends i sundhedsvæsenet, fx påvirkning som følge af indførelsen
af de nye nationale mål for kvalitet.

2

Møde i IT- og afbureaukratiseringsudvalget d. 06-09-2016

Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udviklingshospital Bornholm
Bilag 1 - Side -3 af 6

I denne delanalyse sammenligner vi udviklingen indenfor:
a) nationale mål for sammenhæng og kvalitet,
b) økonomi- og aktivitetsdata
c) patientrelaterede data (LUP, PROM, UTH samt relevante patientrettigheder)
d) indsatsspecifikke data, der kan opgøres på tværs, herunder fx antal genindlæggelser, ambulante besøg mv. for de relevante sygdomsgrupper
e) sammenhænge til forbruget i det øvrige sundhedsvæsen, herunder almen praksis, speciallægepraksis, fysioterapi mv.
Analyse af aktivitetsdata og målopfyldelse på indsatsniveau
KORA indhenter som del af den forskningsbaserede evaluering aktivitetsdata og
målopfyldelsesdata på indsatsniveau. Disse data indsamles løbende af hospitalet,
som fx opgør antallet af fremmødte på dagsbasis. KORA vil samle disse data og
anvende dem som udgangspunkt for en analyse af indsatsernes implementering og
målopfyldelse ved udvalgte nedslagspunkter og over tid. Desuden vil disse data
blive koblet til de evt. nye styringsformer og værdimålene (defineret i de enkelte
indsatser).
Kvalitative analyse af implementering og læresætninger
KORA bruger kvalitative metoder til at undersøge forandringsarbejdet på hospitalet
som helhed samt i de enkelte indsatser. På hospitalsniveau undersøges det, hvordan de ændrede økonomiske rammevilkår aktiverer konkrete forandringer i patientbehandling og pleje, administrative procedurer mm, samt hvordan der arbejdes
med de overordnede målsætninger om at skabe sammenhæng og værdi for patienten. På indsatsniveau undersøges det ligeledes, hvordan de otte indsatser bidrager
til forandringer i patientbehandling og –pleje, hvad der hindrer/faciliterer dette
samt hvordan og hvilke dele af forandringsarbejdet, der bidrager til de ønskede
forandringer.
Processtudiet omfatter således både det forandringsarbejde, der foregår på direktionsniveau i samspil med regionen, afdelingsledelserne, projektorganisationen og
primærsektoren, og det forandringsarbejde der foregår på indsatsniveau i samspil
mellem projektorganisationen, ledere og medarbejdere i de konkrete afdelinger
samt samarbejdspartnere i kommune og almen praksis. De kvalitative analyser
spiller aktivt ind i forbedringsmodellen med løbende feedback og mulighed for justering
I denne analyse gør vi brug af følgende metoder og datakilder:
KORA indgår et tæt samarbejde med Udviklingshospital Bornholm om tilrettelæggelse af dataindsamlingen. Relevante data omfatter:


Formelle papirer (fx projektbeskrivelser)



Deskriptive data (fx af antal fremmødte/inkluderede, antal afholdte møder
samt evt. registrerede kvalitetsdata)



Observation af klinisk arbejde
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Interview med patienter, medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere (fx i
kommune og almen praksis).

Disse data vil bidrage til en vigtig indsigt i a) de konkrete aktiviteter, som knytter
sig til implementering og forankring af de ønskede indsatser, b) de udfordringer
som opstår og hvordan de håndteres samt c) hvordan indsatserne medvirker til
ændringer i patientbehandling- og pleje. I kombination med de kvantitative analyser vil denne delanalyse bidrage til en forståelse af hvordan den ændrede økonomiske ramme, såvel som de udvalgte otte indsatser bidrager til de ønskede såvel som
eventuelle afledte, ikke-intenderede effekter.
Afrapportering
KORA foreslår, at der udarbejdes fem skriftlige rapporter, som kombineres med
mundtlige fremlæggelser for ledere og medarbejdere på udviklingshospitalet. Dette
med henblik på at understøtte implementeringsprocessen og fastholde momentum.
Endelig vil evalueringens resultater blive formidlet som videnskabelige tidsskriftartikler og som oplæg på videnskabelige konferencer. Herved sikres det, at evalueringen også indskriver sig i eksisterende videnskabelige diskussioner og litteratur
om Value Based Health Care.
Afrapportering i fem delrapporter
Delrapport 1 (februar 2017) fokuserer på det overordnede udviklingsarbejde og de
muligheder, der er skabt ved at ændre rammevilkårene for udviklingshospitalet;
konkret at hospitalet er blevet udtaget fra regionens takststyringsmodel. Den trækker både på kvantitative effektdata og kvalitative procesdata. Yderligere fastlægger
delrapporten baseline for analysen i forhold til den samlede evaluering.
Delrapport 2 (august 2017) fokuserer på de otte indsatser, der er igangsat, og de
muligheder de har skabt for at skabe bedre patientforløb og sammenhæng mellem
sektorerne. Delrapporten inkluderer en status baseret på hospitalets aktivitets- og
målopfyldelsesdata for de enkelte indsatser.
Delrapport 3 (februar 2018) fokuserer på erfaringerne med implementering af de
otte indsatser, samt de evt. justeringer der er brug for. Der indgår også i denne
rapport en status baseret på hospitalets aktivitets- og målopfyldelsesdata for de
enkelte indsatser.
Delrapport 4 (august 2018) følger samme struktur som de forrige. Fokus er på implementeringsgraden og de resultater der er skabt. Samtidig analyseres forudsætningerne for udbredelse.
Slutrapporten (1. udkast ultimo 2018) indeholder en samlet analyse af effekt- og
procesdata. Det analyseres, om der er sket en signifikant ændring i aktivitets-,
proces- og resultatmål før/efter implementering, og om denne ændring adskiller sig
signifikant fra et andet hospital i regionen. Det analyseres også, hvilket forandringsarbejde og hvilke indsatser der har ført til disse resultater, samt om der er
opstået afledte effekter, som der skal tages højde for i det videre arbejde lignende
indsatser.
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De fire delrapporter afrapporteres i en relativt kort form med fokus på beskrivelse
af den aktuelle status på de udvalgte mål, status på hospitalets arbejde med at
udvikle/implementere de otte indsatser samt de aktuelle udfordringer, som ledelse,
medarbejdere og projektorganisation arbejder på at løse. Den endelige slutrapport
er en samlet analyse af målopfyldelse over tid og de aktiviteter og processer, som
har bidraget hertil i forskellige faser af udviklingsprocessen. Denne rapport vil naturligt blive mere omfangsrig, og derfor vil der blive udarbejdet et fyldigt resume,
der opsummerer hovedresultater samt bidrager med konkrete anbefalinger til brug
for beslutning om implementering i en bredere regional kontekst.
Mundtlig afrapportering
Til alle skriftlige afrapporteringer vil der blive tilknyttet mundtlige præsentationer
med henblik på at give konkret feedback til ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere på Udviklingshospital Bornholm. KORA og Bornholms Hospital vil indgå i
en dialog om form for præsentation og hvem der er relevante deltagere ved disse
mundtlige afrapporteringer, så det sikres, at den ønskede feed-back målrettes de
relevante aktører.
Videnskabelig formidling
Evalueringens fund bliver formidlet via mindst to videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter. Derudover vil resultaterne blive formidlet via deltagelse på relevante videnskabelige konferencer.
Bemanding
Evalueringen vil blive ledet af professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg. Desuden vil der til projektet blive tilknyttet et erfarent team af medarbejdere med kompetencer inden for sundhedsøkonomi, organisationsanalyse og patientinddragelse,
herunder senior projektleder og Ph.d. i sundhedsøkonomi Betina Højgaard, senior
projektleder og Ph.d. i organisation og ledelse, Marie Henriette Madsen og senior
projektleder og Ph.d. i sundhedsantropologi, Grete Brorholt.
Budget
Projektet anslås at kunne gennemføres indenfor en samlet budgetramme på kr. 4,5
mio. eks moms. Budgettet dækker gentagne dataindsamlinger samt fem rapporter
(fire delrapporter og en slutrapport), halvårlige mundtlige feedback sessioner samt
efterfølgende formidling i relevante videnskabelige tidsskrifter. I bilag 2 fremgår et
foreløbigt budget, som vil blive udspecificeres yderligere, hvis Region Hovedstaden
godkender ovenstående forslag til en forskningsbaseret evaluering.
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Bilag 1: Evalueringens overordnede empiriske nedslagspunkter

Udviklingshospital Bornholm: Direktion, administration, afdelingsledelse,
personale, patienter/pårørende

Omverden: Region, kommune, almen praksis m.fl.

Ændret økonomisk styringsmodel
Rammebudget frem for regionens
takststyringsmodel, 2016-2018

Otte indsatser
• Fælles og fleksible ambulatorier
• Ny visitationsform for akutte
patienter
• Fælles ansvar for indlæggelse og
udskrivelse af patienter
• Patientrapporterede oplysninger
om behandlingsresultater
(PROM)
• Bedre bestilling og brug af
diagnostik
• Bedre overblik over hvad der skal
ske og hvornår, herunder daglig
aktiviteter, stuegang og
udskrivelse
• Bedre fysiske rammer
• Følg patientens præferencer i
den sidste levetid.

Output: Ændrede administrative
procedurer og prioriteringer
Fx:
• Ændrede styringsmål
• Ændrede holdninger til/dialog
om aktivitetsstyring

Justering, implementering og
forankring af otte indsatser
Fx:
• Daglige tavlemøder i afdeling
• Nye fora for dialog i og på
tværs af afdelinger og mellem
sektorer
• Konkret håndtering af
udfordringer, modstand,
uenighed mm
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Output: Ændret aktivitet
relateret til behandling og pleje
– klinisk niveau:
Fx:
• Patient/pårørendeinddragelse
• Ændrede procedurer for fx
ambulatoriedrift (booking,
kontrol mm)
• Ændrede procedurer for og
aktiviteter relateret til
visitation, indlæggelse og
udskrivning
• Ændret aktivitet i og
samarbejde med
primærsektoren

Outcome: Effekt på
hospitals og indsatsniveau
Fx:
• Nationale mål for kvalitet
• Økonomi- og
aktivitetsdata
• Patientrelaterede data (fx
LUP, PROM, UTH)
• Reduktion i antal
ambulante besøg
• Øget antal
telefonkonsultationer
• Reduktion i antallet af
akutte indlæggelser
• Reduktion i antal
genindlæggelser
• Bedre patientoplevet
kvalitet

Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udviklingshospital Bornholm
Bilag 2 - Side -1 Region
af 29 Hovedstaden

Projektgrundlag for
Udviklingshospital
Bornholm
Styring efter værdi for patienten i et
mere menneskeligt sundhedsvæsen

Udviklingshospital Bornholm 25. august 2016
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Projektgrundlag for
Udviklingshospital Bornholm
August 2016
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Projektgrundlag for
Udviklingshospital Bornholm
Indledning
Med Udviklingshospital Bornholm skaber vi et hospital, hvor samarbejdet med patienten og
de pårørende tager udgangspunkt i, at det enkelte menneske er unikt, med forskellige ønsker
og behov. Den måde vi vil organisere os, og den måde vi møder og inddrager patienter og deres pårørende på, er fokuseret på at skabe værdi for patienten. Det gøres mere konkret ved at
identificere og styrke de ydelser på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer, der forbedrer
patienternes forløb – og nedjustere eller fjerne de uhensigtsmæssige ydelser, der i højere grad
belaster end gavner patienten. Ambitionen er både at demonstrere større værdi for patienten
og øget økonomisk effekt som følge af mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse.
Vi vil gøre brug af gode erfaringer fra andre projekter og afprøve helt nye initiativer. Det
unikke er implementering på et helt hospital – og i et helt, men afgrænset sundhedsvæsen på
Bornholm. Filosofien bag udviklingshospitalet er, at vi først sammen med patienter, pårørende, medarbejder og øvrige interessenter definerer hvad vi mener skaber den værdifulde
patientrelation. Derefter undersøger vi, hvordan økonomiske incitamentsstrukturer kan understøtte de demonstrerede effekter. På den måde bliver udviklingshospitalet ikke begrænset
af en styringsstruktur i sine afprøvninger. Udviklingshospitalets aktiviteter designes og udføres med fokus på at resultaterne og erfaringer skal kunne generaliseres, således at de kan anvendes af andre hospitaler i regionen.

Baggrund
Med økonomiaftalen for 2016 blev det besluttet, at de enkelte regioner skal igangsætte forsøg
på udvalgte områder med at udvikle og afprøve nye styrings- og afregningsmodeller med afsæt i værdibaseret styring. Centralt i initiativet er ønsket om, at samfundet får større sundhedsværdi pr. brugt krone, samtidig med at patienter og borgere bliver mere tilfredse med
sundhedsvæsenet.
Regionsrådet i Region Hovedstaden har på denne baggrund igangsat projektet Udviklingshospital Bornholm pr. 1. februar 2016. Bornholms Hospital er udvalgt til at gøre erfaringer
med styring efter, hvad der giver værdi for patienten samtidig med, at hospitalet er undtaget
fra regionens takststyringsmodel. Det er med igangsættelsen vedtaget, at projektets mål og
rammer skal drøftes med de to fagudvalg Sundhedsudvalget og IT- og Afbureaukratiseringsudvalget inden for de to udvalgs ansvarsområder. Projektets idéudvikling og proces for udvikling af projektgrundlag blev fremlagt for begge udvalg i februar 2016.
Der er i forbindelse med opstarten på projektet afholdt et kick-off seminar den 9. marts 2016
med deltagelse af personale, brugerrådet, kommune, praksis og repræsentanter fra de to politiske udvalg. Videre er projektgrundlaget præsenteret på en temaeftermiddag for brugere,
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personale og advisory board den 6. juni 2016. Projektgrundlaget afspejler diskussioner og
ideer, der frem disse dage.
Om Bornholms Hospital
Bornholms Hospital betjener øens knap 40.000 fastboende, godt 600.000 turister pr. år og de
næsten 90.000 besøgende til det årlige Folkemøde. Hospitalet er et nærhospital med akut
modtagefunktion og varetager medicinske og kirurgiske hovedfunktioner. Hospitalet varetager hovedfunktioner ved fastansat personale, konsulentordninger, telemedicin og samarbejde
med praktiserende speciallæger.

Sundhedsprofil for Bornholm
I valg af indsatsområder for projektet er der taget udgangspunkt i den politiske målsætning
Patientens situation styrer forløbet og befolkningen på Bornholms behandlingsbehov. Bornholms Hospital er udviklingshospital for nye styreformer, men skal samtidig varetage funktionen som nærhospital for øens befolkning.
På Bornholm er 49 % af befolkningen 55 år eller ældre, 3,9 % i alderen 25-64 år bor alene
med børn, 3 % har en lang videregående uddannelse og 17 % under 65 år har ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er herudover en stor forekomst af personer med en eller flere
kroniske sygdomme 6,8 % af befolkningen har en hjertesygdom, 9,8 % har diabetes, 2,7 %
har apopleksi og 3,4 % har KOL. 1
I det følgende præsenteres målet for projektet og de afledte resultater.

1

Aldersprofilen i Region Hovedstaden er 33 % der er 55 år eller derover, 13 % har en lang videregående uddannelse og 12 % af borgerne under 65 år har ingen erhvervstilknytning. Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden er at 4,2 % har en hjertesygdom, 6 % af befolkningen har diabetes,
2 % har apopleksi og 2,8 % KOL.
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2. Hvad ønsker vi at opnå?
Udviklingshospitalet vil overordnet set søge at opnå følgende effekter:
•
•
•

Bedre patientoplevet kvalitet af behandlingen og øget tilfredshed med kontakten til
hospitalet
Højere faglig kvalitet af pleje og behandling
Bedre økonomisk effekt, herunder opnå og udbrede erfaringer med aftalte værdimål
og afprøve økonomiske styringsformer koblet til værdimålene

Nationale mål
Regeringen, KL og Danske Regioner har i 2016 opstillet otte overordnede nationale mål for
sundhedsvæsenet. Udviklingshospitalet adresserer nedenstående mål og indikatorer:
•
•

•

•

Bedre sammenhængende patientforløb
o Indikator: Akutte genindlæggelser inden for 30 dage
Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
o Indikator: Akutte genindlæggelser pr. KOL-/diabetes-patient
o Indikator: Forebyggelige indlæggelser blandt ældre
Øget patientinddragelse
o Indikator: Patienttilfredshed
o Indikator: Patientoplevet kvalitet
Mere effektivt sundhedsvæsen
o Indikator: Liggetid pr. indlæggelse

Patientgrupper og resultater
Projektet vil fokusere indsatserne på udvalgte patientgrupper baseret på indledende dataanalyser af patientkontakterne på hospitalet samt inddragelse af patienter og øvrige interessenter:
•
•
•

De ældre medicinske patienter
Patienter med kroniske sygdomme og patienter med flere samtidige kroniske sygdomme
Patienter med hyppige kontakter til sundhedsvæsenet (kendte patienter)

Konkret vil indsatserne levere resultater indenfor
• Reduktion i antal ambulante besøg (indsats 3.1)
• Øget antal telefonkonsultationer (indsats 3.1)
• Reduktion i antallet af akutte indlæggelser (indsats 3.2)
• Reduktion i genindlæggelser (indsats 3.3)
• Bedre patientoplevede resultater inden for udvalgte diagnoser (indsats 3.4)
• Reduktion i unødige diagnostiske undersøgelser (indsats 3.5)
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•
•

Øget inddragelse af patienter og pårørende (flere indsatser)
Øget tilfredshed på de områder, som betyder mest for borgere og patienter inden for
indsatserne (flere indsatser samt overordnet resultat)

Koblingen mellem indsatser, mål og effekter findes skematisk sidst i afsnit 3. Indsatserne
præsenteres kort i de følgende afsnit. Under hver indsats er angivet mål for indsatsen. Disse
mål bliver i projektperioden kvalificeret yderligere.
Effekter, resultater og erfaringer vil være genstand for en ekstern, forskningsinspireret evaluering.
Hvordan er indsatser udvalgt?
Alle projektindsatser tager udgangspunkt i borgernes forventning om, at Bornholms Hospital
skal levere en høj faglig standard i udredning, behandling og pleje. Ledestjernen er, at den
enkelte patients situation, forudsætninger og motivation er styrende for kontakten med
sundhedsvæsenet.
I udvælgelsen og design af de enkelte indsatser er lagt vægt på, at elementerne efter afprøvning og iterationer i udviklingshospitalet kan skaleres til videre afprøvning og implementering på regionens øvrige hospitaler. Udviklingshospitalet følger forbedringsmodellen, hvor
hver lokal implementering sker trinvist med mulighed for at tilpasse processerne. Skaleringen til øvrige hospitaler vil ske efter samme principper – det er således ikke givet den eksakte
proces, der afprøves i indsatserne, som skal virke på et større hospital og i samarbejde med
flere kommuner; det er indsatsens mål, effekt og centrale elementer, der skal implementeres
iterativt.

3. Indsatser
Et højt specialiseret sundhedsvæsen er indrettet efter fagligheden og optimeret efter hvordan
den mest rentable drift opnås. Udviklingshospitalets indsatser vil afprøve muligheden for at
styre – også økonomisk – efter andet end aktivitet på hospitalet og implementere en række
tiltag for at synliggøre og skabe værdi for patienterne.
Én procent af borgerne med en eller flere kroniske sygdomme står for 18 % af de samlede regionale sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme [1]. Det at forbedre forløbene
for de, der har mest behov, ser a priori ud til at kunne give såvel en økonomisk som faglig effekt og menneskelig værdi.
Indsatserne vil derfor arbejde med bedre sammenhæng for den enkelte, en højere faglig kvalitet af pleje og behandling og bedre økonomisk effekt. Overordnet set kan indsatserne i udviklingshospitalet ses under overskriften ”Patientens situation styrer forløbet”.
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Indsatserne dækker alle hospitalets ydelser fra fælles, fleksible ambulatorier, et fælles ansvar
for modtagelse og indlæggelse, bedre rammer for brugerinddragelse og mere effektiv diagnostisk understøttelse.
Udover de nedenfor beskrevne indsatser, vil der være mulighed for at igangsætte andre relevante initiativer, som f.eks. identificeres ved dialogen med brugerne, se afsnit 4 om metode.
Nye indsatser godkendes af projektets governancestruktur inden de igangsættes.

3.1. Fælles og fleksible ambulatorier
Baggrund
Studier [4] viser, at mennesker med multisygdom har dårligere livskvalitet, nedsat arbejdsevne, funktionsnedsættelser og overdødelighed, er dyrere at behandle og har et større forbrug af
sundhedsydelser.
Især gruppen af patienter med KOL, hjertesygdom og diabetes er hyppige gæster i de bornholmske ambulatorier. Mere fleksible og mere sammenhængende forløb med færre ambulante besøg vil betyde mere værdi for den enkelte multisyge patient, større sammenhæng og
faglighed for medarbejderne, samtidig med at det vil resultere i lavere omkostninger for
sundhedsvæsenet.
Indsatsen
Indsatsen fælles og fleksible ambulatorier skal etablere et fælles ambulatorium, hvor de medicinske specialer samles, og hvor det bliver muligt at blive undersøgt og behandlet af personale fra flere specialer ved ét fremmøde. Såfremt disse patienter også har behov for ambulant
kirurgisk behandling, inkluderes dette også. Ambulatoriet etableres efter inspiration fra
Holbæk Sygehus og under devisen, at patienterne bliver behandlet ”samme dag under samme tag”.
Indsatsen skal desuden analysere og implementere det fleksible ambulatorium sådan, at:
• fremmøde konverteres til telefonkonsultation, hvor det er relevant efter aftale med
patienten,
• planlagte/faste kontrolbesøg konverteres til åbne, behovstyrede konsultationer – både fremmøde og telefonisk kontakt – hvor dette er mere hensigtsmæssigt for patienten,
• kontrolintervaller lægges efter en individuel vurdering,
• tiderne for de, der har størst behov, forlænges og
• akutte ambulatorietider kan bookes af akutmodtagelsen, praksis, kommune og/eller
patienten selv.
Indsatsen igangsættes i første omgang for patienterne i sygdomsgrupperne KOL, hjertesygdom eller diabetes og mindst en kronisk sygdom derudover. Der arbejdes videre med afgrænsning/definitionen af målgruppen, ligesom tiltag der sikrer patientinddragelse og accept af tilbuddet.
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Mål
Mål: 10 % reduktion af antal ambulante besøg for de inkluderede patienter
Mål: 15 % øgning i antal telefonkonsultationer for de inkluderede patienter
Kvalitativt mål: Patienterne oplever, at antallet af ambulante besøg er passende
Kvalitativt mål: Patienterne oplever, at deres besøg i ambulatoriet var godt tilrettelagt

3.2. Ny visitationsform for akutte patienter
Baggrund
I 2015 blev 5241 patienter indlagt akut på Bornholms Hospital. I gennemsnit blev de indlagt
1,5 gange i året. Alle akutte patienter henvender sig til hospitalet via akutmodtagelsen. Fra
akutmodtagelsen kan patienterne hhv. indlægges, observeres/vurderes eller udskrives. Ultimo 2016 tager hospitalet en ny akutmodtagelse i brug, hvor der tillige er 14 observationssenge. Observationssengene muliggør kortere indlæggelsesforløb alene i akutmodtagelsens observationsafsnit.
En indlæggelse på hospitalet er ikke altid det valg, som giver størst værdi for patienten. En
henvendelse til akutmodtagelsen kan for nogen være det tilbud, som er mest tilgængeligt og
derfor benyttes, selvom andre tiltag kunne være bedre.
Indsats
Indsatsen skal knytte sundhedsvæsenet på Bornholm tættere sammen. Det sker ved at etablere en ny visitation, der skal visitere kendte patienter, når de henvender sig akut. Visiteringen
kan føre til tre forskellige former for forløb:
1. Patienten får en konkret kontakt til kommunal sygeplejerske, som iværksætter et
akut eller planlagt kommunalt pleje eller rehabiliteringstilbud. Patienten undgår
indlæggelse
2. Patienten får en akut tid i ambulatoriet fx samme eller næste dag
3. Patienten indlægges til observation, pleje eller behandling i hospitalets akutmodtagelse
Populationen og specifikke inklusionskriterier defineres som led i implementeringen af indsatsen. Det forventes, at populationen vil omfatte patienter i følgende grupper:
• KOL-patienter
• Diabetes type 2-patienter
• Patienter med flere samtidige kroniske lidelser

Mål
Mål: 5 % reduktion i akutte indlæggelser for KOL-patienter. (National indikator).
Mål: 5 % reduktion i akutte indlæggelser for diabetes type 2-patienter. (National indikator).
Kvalitativt mål: Patienter oplever at få det rette tilbud
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3.3. Fælles ansvar for indlæggelse og udskrivelse for ældre patienter
mellem hospital, kommune og almen praksis
Baggrund
Patienterne kan opleve vanskeligheder med sammenhæng i deres forløb på tværs af sektorer i
sundhedsvæsenet. Den manglende sammenhæng kan fx opstå, når en patient, der har behov
for kommunal pleje i hjemmet, indlægges på hospitalet. Samtidig tegner udgifter til indlæggelser sig for knap halvdelen af de samlede udgifter til personer med kroniske sygdomme [2].
At få en god kommunikation om og ansvar mellem sektorer hver gang en patient er nødt til
at blive indlagt til udredning, pleje eller behandling synes derfor vigtigt både for patienten,
for hospitalet og for samfundet.
Indsats
Indsatsen etablerer et samarbejde mellem almen praksis, det kommunale sundhedsvæsen og
hospitalet (behandlingsansvarlig læge og sygeplejerske) i form af en kort og fokuseret fælles
konference – både ved indlæggelsen og forud for udskrivelsen. Formålet med konferencen er
at udveksle oplysninger på tværs af sektorerne og allerede ved indlæggelsen planlægge behandlingsniveau, mål og plan for udskrivelse og videre forløb – samt konkrete tiltag, der kan
forebygge genindlæggelse og understøtte ”længst muligt i eget hjem”.
Indsatsen afgrænses til en start til udvalgte kendte patienter over 65 år.
Der arbejdes videre med afgrænsning/definitionen af målgruppen.

Mål
Mål: 10 % reduktion af forebyggelige indlæggelser for ældre (65+). (National indikator).
Kvalitativt mål: Patienter oplever sammenhæng i deres forløb
Kvalitativt mål: Patienter er trygge ved udskrivelse fra hospital

3.4. Patientrapporterede oplysninger om behandlingsresultater –
PROM
Baggrund
PRO-data (Patient Reported Outcome Measures) er patientens egen vurdering af symptomer,
funktionsniveau og livskvalitet med en tilhørende scoring for alvor og betydning for dagligdagen. Hospitalet kan indsamle PRO-data ved, at patienter udfylder et spørgeskema efter
endt behandling. Resultatet af data fra spørgeskemaerne vil sige noget om, hvordan patienten vurderer udbyttet af behandlingen. Når PRO-data indsamles under et længerevarende
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behandlingsforløb, kan data bruges til at justere behandlingen baseret på patientens oplevelse af behandlingens effekt.
Indsats
Denne indsats vil indsamle PRO-data for udvalgte patientgrupper og behandlingsområder,
hvor der foreligger validerede PRO-spørgeskemaer på dansk. På nuværende tidspunkt indtænkes disse patientgrupper/behandlinger:
1.
2.
3.
4.

Operation for inguinalhernie, uanset operationsmetoden (ca. 50 patienter årligt)
Kronisk obstruktiv lungesygdom, KOL (ca. 265 patienter i hospitalsregi)
Hoftealloplastik, primær (ca. 105 patienter årligt)
Knæalloplastik, primær (ca. 60 patienter årligt)

For alle disse patientgrupper gælder, at
 Der findes validerede PRO-spørgeskemaer
 Der er videnskabelig litteratur, der kobler PROM og Shared Decision Making
 Der findes en national klinisk kvalitetsdatabase, der kan belyse andre områder af
den kliniske kvalitet for sygdoms- behandlingsområdet
Mål
Mål: 75 % af patienterne deltager i indsamlingen af patientoplevet outcome mål
Kvalitativt mål: Personalet inddrager patientoplevede outcome mål i dialogen med patienterne
Kvalitativt mål: Patienterne oplever, at deres funktionsniveau er bedre efter behandling

3.5. Bedre bestilling og brug af diagnostik
Baggrund
Hospitalets centrallaboratorium oplever dagligt, at der tages flere blodprøver fra samme patient, som kunne være undgået, hvis prøvetagningen var planlagt bedre. De ekstra prøvetagninger giver et unødigt træk på laboratoriets ressourcer, men er også til gene for patienterne,
der skal afgive blodprøver med få timers mellemrum.
Diagnostisk enhed og hospitalets sengeafsnit vil i fællesskab fastsætte kriterierne for, at en
blodprøve er unødvendig, og derefter finde metoder og procedurer, der kan nedbringe antallet af de unødvendige prøvetagninger. Et eksempel kunne være, at der ikke rekvireres blodprøve, hvis analysen kan efterbestilles fra en tidligere prøve.
Som supplement til et eksisterende tilbud med åbne tider skal muligheden for selv at booke
tid til blodprøvetagning bidrage til, at ambulante besøg kan tilpasses bedre i forhold til patientens dagligdag.
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En svensk rapport viser, at 19 % af de CT-scanninger, der blev udført i landet i 2006, var
unødvendige, og at 6 % af henvisningerne til CT-scanning ikke havde en tilfredsstillende kvalitet [3]. Resultaterne fra den svenske undersøgelse kan ikke nødvendigvis overføres til Bornholms Hospital, men en samling kasuistikker fra hospitalets radiologiske afdeling bekræfter
rapportens overordnede resultat.
Målet med denne del af indsatsen er at reducere antallet af unødvendige radiologiske undersøgelser, bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem Diagnostisk enhed og de henvisende læger
samt en mere restriktiv brug af de mest ressourcekrævende undersøgelser.
Indsats
Indsatsen vil fokusere på følgende områder:
• Diagnostisk enhed vil tilbyde undervisning og vidensdeling til de henvisende læger
• Bedre brug af speciallæger og bagvagtsfunktionen ved henvisning til højt specialiserede ydelser og analyser fra Diagnostisk enhed
• Rådgivningstilbud til de praktiserende læger i forbindelse med særligt komplicerede
undersøgelser eller specialiserede laboratorieydelser
• Etablering af samarbejdsaftaler med relevante faggrupper
• Ambulante patienter kan selv booke tid til blodprøvetagning
Indsatsen vil give hospitalets diagnostiske enhed et større ansvar for patientens diagnostik,
herunder at anbefale rekvirerende læge alternative undersøgelser eller henvise til tidligere
prøvesvar. Patienterne udsættes således dels for mindre ioniserende stråling, ligesom de vil
have behov for færre undersøgelser og evt. færre besøg på hospitalet. Indsatsen vil desuden
virke understøttende for de aktiviteter, hvor et bedre samarbejde mellem diagnostisk enhed
og ambulatorier og sengeafsnit kan give et mere sammenhængende forløb for den enkelte.
Mål
Mål: Mindst 75 % reduktion i unødvendige blodprøvetagninger
Mål: Mindst 50 % reduktion i antallet af mangelfulde henvisninger til CT-, MR- og ultralydsscanning
Mål: Mindst 50 % reduktion i antallet af ambulante patienter, der venter mere end 20 minutter i
laboratoriets ambulatorium

Kvalitativt mål: Ambulante patienter oplever en mere fleksibel tilgang til laboratoriets ambulatorium
Kvalitativt mål: De henvisende læger oplever et forbedret samarbejde med Diagnostisk enhed
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3.6. Bedre overblik over, hvad der skal ske og hvornår, herunder daglige aktiviteter, stuegang og udskrivelse
Baggrund
Patienter skal have mulighed for at kunne disponere over egen tid under deres indlæggelse.
For at kunne det, er det vigtigt, at patienten har overblik over, hvad der skal ske under indlæggelsen – og hvornår. Hvis patienter hver dag kan se, hvornår de fx skal til planlagte undersøgelser eller genoptræning, hvornår der er stuegang, og hvornår der serveres mad, har de
bedre mulighed for at koordinere, hvornår de får besøg af pårørende eller går i kiosken. Et
overblik over planlagte aktiviteter giver dels patienten mulighed for at råde over sin tid, dels
patienter og pårørende mulighed for at koordinere, hvilke aktiviteter pårørende kan deltage
i. Hvis patienter kan aftale et konkret tidspunkt for stuegang, kan de pårørende inviteres med
– og kender patienten sit forventede udskrivelsestidspunkt, er det nemmere at koordinere
hjemkomsten med pårørende og andre relevante aktører.
Indsats
Dag-til-dag oversigt: En dag-til-dag oversigt over patientens aktiviteter kan fremgå på et individuelt whiteboard (en patienttavle), i en patienthåndbog eller på en tablet. Fælles for alle
former er, at indholdet skal påføres og ajourføres dagligt af personalet. Dag-til-dag oversigter
er foreslået som et muligt initiativ inden for indsatsområdet ”Borgernes behov og præferencer er afsæt for fagligt bedste behandling” i Borgernes Sundhedsvæsen, og patienttavler som
værktøj er taget i brug flere steder i Region H, bl.a. på Ortopædkirurgisk Afdeling på Gentofte
Hospital. Form og indhold af dag-til-dag oversigter udvælges sammen med brugerne af tavlerne(patienter og personale) og afprøves og evalueres løbende efter forbedringsmodellen.
Stuegang: Det kan være svært at forberede sig til stuegang som patient og invitere sin pårørende med, når tidspunktet eller rammen for stuegang ikke er kendt – eller hvis stuegang er i
et tidsrum, hvor det er vanskeligt for de(n) pårørende at deltage (fx inden for normal arbejdstid). Indsatsen vil gøre rammerne for stuegang mere fleksible til gavn for patienter og pårørende, blandt andet ved at etablere et planlægningssystem, sådan at patienterne og de pårørende ved, hvornår de kan være med til at træffe valg og beslutninger om patientens forløb.
Tidspunktet skal kunne aftales individuelt, fx frem til kl 18, således at de pårørende får bedre
mulighed for at deltage. Stuegang skal kunne ske på afdelingens kontor, ved sengen, i et samtalerum eller, hvis der ikke skønnes behov, helt undlades. Det vil i indsatsen afprøves at lade
pårørende eller øvrige aktører, der ikke har mulighed for fysisk deltagelse i stuegangen, deltage ved telefon-/ videokonference. Form og indhold af den nye model for stuegang udvælges
sammen med patienter, personale og pårørende, og afprøves og evalueres løbende efter forbedringsmodellen.
Udskrivelser: Udskrivelser kan opleves pludselige for patienter, pårørende og sundhedsvæsenets øvrige aktører og kan betyde, at de oplever at være uafklarede omkring patientens medicinering, bivirkninger og symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelsen, muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelsen osv. Indsatsen vil gøre udskrivelsen mere
ventet ved, at den planlægges til et valgt tidsinterval, som i god tid skal kommunikeres til patienten og dennes omgivelser (pårørende, kommunal sundhedsvæsen eller øvrige aktører).
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Det vil øge mulighederne for, at patienten kan forberede sig til sin udskrivelsessamtale og eksempelvis invitere sin pårørende med til denne. Det vil i indsatsen afprøves at lade pårørende
eller øvrige aktører, der ikke har mulighed for fysisk deltagelse i udskrivelsessamtalen, deltage ved telefon-/ videokonference. Form og indhold af den nye model for udskrivelse udvælges
sammen med patienter, personale og pårørende, og afprøves og evalueres løbende efter forbedringsmodellen.
Mål
Mål: 5 % reduktion i gennemsnitlig indlæggelsestid pr. indlæggelse i målgruppen. (National
indikator)
Mål: BOH ligger over landsgennemsnittet på følgende tre LUP spørgsmål:
• ”Blev du løbende informeret om, hvad der skulle foregå?” (Spørgsmål nr. 30 blandt akut
indlagte)
• ”Tog personalet hensyn til dine behov ved planlægningen af din udskrivelse?” (Spørgsmål
nr. 13 i planlagt indlagte og spørgsmål nr. 15 blandt akut indlagte).
• ”Gav personalet (efter dit samtykke) dine pårørende mulighed for at deltage i beslutninger
om din undersøgelse/behandling?” (Spørgsmål nr. 11 blandt planlagt indlagte og spørgsmål nr. 13 blandt akut indlagte).
Kvalitativt mål: Medarbejderne oplever, at de har overblik over planlagte daglige aktiviteter
for patienten (fx undersøgelser, genoptræning), og at form og indhold af stuegang og udskrivelse muliggør, at de imødekommer patienternes ønsker og behov.

3.7. Bedre fysiske rammer
Baggrund
De fysiske rammer er det første, der møder patienterne og de pårørende ved kontakt til hospitalet, og det er dem, der er gennemgående i alle forløb. Et målrettet løft af de fysiske rammer
mod at være mere imødekommende og fremmende for inddragelse og dialog er derfor en del
af projektet. Indsatsen supplerer og integrerer de aktiviteter, der allerede er på hospitalet indenfor de fysiske rammer.
Indsats
Indsatsen vil fokusere på:
• Skiltning i lofter, på vægge og gulve
At finde vej på hospitalet kan være en kilde til forvirring og frustration. I indsatsen
vil skiltene gennemgås sammen med repræsentanter fra brugerrådet og både gulve,
vægge og lofter inddrages for at finde den bedste placering. Nye skilte vil følge regionens strategi om dansk sprog.
•

Parkeringspladser til patienter og pårørende
Adgangen til hospitalet både i akutte og planlagte tilfælde fylder meget for alle brugere. Det at få en parkeringsplads tæt ved sit behandlingssted er en tilbagemelding
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hospitalet ofte får fra brugerne.
•

Ventearealer som lounges
Ventetid kan være forberedelsestid. Men det kræver en indretning som giver mulighed for at bruge ventearealerne til forskellige formål. Der skal være gode arbejdspladser, hvilepladser og en vært fra hospitalet, der tager hånd om de, der venter.
Værten supplerer sin rolle ved at fx at hjælpe med adgang til sundhed.dk, udlevere
information eller hjælpe til med ændringer i tidsbestilling m.v.

•

Forplejning i kontakten med hospitalet
En kop kaffe, et stykke frugt eller måske en sandwich undervejs i kontakten på hospitalet kan betyde meget for hvilken oplevelse man som patient eller pårørende har.
Og for hvor frisk og veltilpas man er under samtaler, undersøgelse eller behandling.
Indsatsen vil gøre op med brugerbetaling for enkel forplejning under kontakten med
hospitalet og gøre det muligt for værter i ventearealet at tilbyde let forplejning.

Mål
Mål: > 90 % oplever de fysiske rammer som venlige og imødekommende.

3.8. Følg patienternes præference i den sidste levetid
Baggrund
Inden indlæggelse har de fleste (76,3 %) af patienterne i et amerikansk studie overvejet deres
pleje og behandling i den sidste tid. Kun 11,9 % ville foretrække en livsforlængende behandling. Hvis man sammenlignede patienternes præferencer med notater i journalen, var der
kun overensstemmelse i 30,2 %. [5]
Patienter i palliative og terminale forløb (uanset diagnose), tilbydes ofte stående/åben indlæggelse. Tilbuddet kan betyde, at patient og pårørende ikke benytter alternative tilbud
(praksis, hjemmepleje, akutambulatorium, akuttelefon) og at akut indlæggelse derfor kan
have karakter af ’nødløsning’.
Indsats
Der iværksættes en indsats, der skal sikre, at patienter i et forløb, som kan have en terminal
udgang, sikres information om diagnose og prognose, og om den samlede palet af tilbud, der
gives af kommune, praksis og hospital. Så tidligt som tilstanden og erkendelsesniveauet tillader det, skal ønsker omkring døden drøftes med patient og pårørende, herunder afdækning af
hvor patienten ønsker at dø og hvad der er vigtigst for patienten og de pårørende i den sidste
tid. Det er forventningen, at de fleste ønsker at dø i egne, kendte omgivelser sammen med
familien, - og at indsatsen kan reducere dødsfald på hospitalet. Der er allerede et bredt tilbud
til patienter, der visiteres til et palliativt forløb på hospitalet, hvorfor denne patientgruppe
ekskluderes fra indsatsen.
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Indsatsen sigter også på at samarbejdet og planlægningen mellem kommune, praksis og
kommune (herunder plejehjem) koordineres bedre for at sikre, at alle er velinformerede om
mulighederne for få sidste tid efter eget valg.
Indsatsen vil være genstand for en løbende kvalitativ evaluering og monitorering.
Mål
Kvalitativt mål: Patienterne og de pårørende oplever den sidste tid på den måde de havde ønsket det i dialogen med klinikerne.

Sammenhæng mellem indsatser, mål og patientgrupper
Sammenhængen mellem indsatser, mål og patientgrupper er opstillet skemaet herunder.
Indsats
3.1 Fælles og fleksible ambulatorier

Mål og indikatorer
10 % reduktion af antal ambulante besøg for de inkluderede patienter

Patientgruppe
Patienter med kroniske
sygdomme, fx KOL eller diabetes type 2.

15 % øgning i antal telefonkonsultationer for de inkluderede patienter

Patienter med flere sygdomme.

Patienterne oplever, at antallet af ambulante besøg er passende

3.2

Ny visitationsform for
akutte patienter

Patienterne oplever, at deres
besøg i ambulatoriet var godt
tilrettelagt
5 % reduktion i akutte indlæggelser for KOL-patienter.
National indikator.

Patienter med kroniske
sygdomme, fx KOL eller diabetes type 2.

5 % reduktion i akutte indlæggelser for diabetes type 2patienter. National indikator.

3.3

Fælles ansvar for indlæggelse og udskrivelse
for ældre patienter mellem hospital, kommune
og almen praksis

Patienter oplever at få det rette tilbud
10 % reduktion af forebyggelige genindlæggelser for ældre
(65+). National indikator.

Ældre patienter 65+ år.

Patienter oplever sammenhæng i deres forløb
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3.4

Patientrapporterede
oplysninger om behandlingsresultater –
PROM

Patienter er trygge ved udskrivelse fra hospital
75 % af patienterne deltager i
indsamlingen af patientoplevet outcome mål
Personalet inddrager patientoplevede outcome mål i dialogen med patienterne

3.5

Bedre bestilling og brug
af diagnostik

Patienterne oplever, at deres
funktionsniveau er bedre efter behandling
Mindst 75 % reduktion i
unødvendige blodprøvetagninger

Patienter, der opereres elektivt indenfor lyskebrok,
knæ- og hofteproteser.
Patienter med KOL som
kronisk sygdom.

Alle patienter

Mindst 50 % reduktion i antallet af mangelfulde henvisninger til CT-, MR- og ultralydsscanning
Mindst 50 % reduktion i antallet af ambulante patienter,
der venter mere end 20 minutter i laboratoriets ambulatorium
Ambulante patienter oplever
en mere fleksibel tilgang til
laboratoriets ambulatorium

3.6

Bedre overblik over,
hvad der skal ske og
hvornår, herunder daglige aktiviteter, stuegang og udskrivelse

De henvisende læger oplever
et forbedret samarbejde med
Diagnostisk enhed
5 % reduktion i gennemsnitlig indlæggelsestid pr. indlæggelse i målgruppen. (National indikator)
BOH ligger over landsgennemsnittet på tre LUP
spørgsmål rettet mod indsatsen.

Indsatsen er generel, men
forventes at give særlig
værdi for patienter med
hyppige eller længere indlæggelser.

Medarbejderne oplever, at de
har overblik over planlagte
daglige aktiviteter for patien-
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ten (fx undersøgelser, genoptræning), og at form og indhold af stuegang og udskrivelse muliggør, at de imødekommer patienternes ønsker
og behov.
3.7

Bedre fysiske rammer

3.8

Følg patienternes præference i den sidste levetid

90 % oplever de fysiske rammer som venlige og imødekommende.
Patienterne og de pårørende
oplever den sidste tid på den
måde de havde ønsket det i
dialogen med personalet.

Indsatsen er generel.

Alle patienter i et forløb,
som kan have en terminal
prognose.

4. Metode
Udviklingshospitalet formes og kvalificeres løbende af dets brugere, - og brugerne defineres
bredt som:
• patienter og pårørende,
• medarbejderne,
• andre interessenter.
Deres viden om egne muligheder og udfordringer samt deres ideer til indsatsområder, bringes i spil for at sikre, at de indsatser, der i sidste ende køres i drift, er lige netop de indsatser,
der skaber mest værdi for patienterne. Det sikres, dels ved at inddrage brugerne løbende, dels
ved at afprøve og modificere indsatserne, til de har den mest muligt værdiskabende form og
indhold, der kan overføres fra lille til stor skala.
Deres viden om egne muligheder og udfordringer samt deres ideer til indsatsområder, bringes i spil for at sikre, at de indsatser, der i sidste ende køres i drift, er lige netop de indsatser,
der skaber mest værdi for patienterne. Det sikres, dels ved at inddrage brugerne løbende, dels
ved at afprøve og modificere indsatserne, til de har den mest muligt værdiskabende form og
indhold, der kan overføres fra lille til stor skala.
Der sondres i det følgende mellem indledende og løbende brugerinddragelse om de processer,
hvor brugernes ideer og feedback indhentes, og forbedringsmodellen om den model, hvormed
en indsats går fra at blive afprøvet i lille skala (fx over for en afgrænset patientgruppe på udviklingshospitalet) til at blive implementeret i stor skala (alle hospitaler i Region Hovedstaden).
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Projektet vil under de indledende afprøvninger på hospitalet særskilt bevare et fokus på indsatsernes skalerbarhed, ligesom den del vil inddrages i såvel løbende som endelig evaluering.
Det betyder, at der i nogle tilfælde vil ske yderligere afprøvninger og derved nye cyklusser i
forbedringsmodellen selvom de lokale effekter er opnået – alene med det formål at teste en
mere generaliserbar model.

Indledende – og løbende – inviteres brugerrådet med til at kvalificere planer og aktiviteter
for udviklingshospitalet, og efter behov etableres supplerende brugerfora målrettet afgrænsede, specifikke indsatser.
Indledende brugerinddragelse:
Den indledende brugerinddragelse har til formål at indhente patienters, pårørendes og medarbejderes samt øvrige interessenters input til form og indhold af udviklingshospitalet. Noget
af det input er allerede indhentet i forbindelse med afholdelse af kick-off seminar i marts
2016 med deltagelse af personale, brugerrådet, kommune, praksis og repræsentanter fra politiske udvalg, se afsnit 1 om projektets baggrund.
Blandt de indledende brugerinddragelsesindsatser hører endvidere en gennemførelse af en
organisationsanalyse i samarbejde med Planetree. Organisationsanalysen indebærer gennemførelse af en række interview med patienter, pårørende og medarbejdere med det formål at
dykke ned i de helt konkrete uhensigtsmæssigheder, som de ser og mærker i deres dagligdag,
og som de vurderer ikke er værdiskabende for patienten – samt definere, hvilke muligheder
de ser for bedre patientforløb, hvis nogle af disse barrierer løftes. Uhensigtsmæssighederne
kan forekomme inden for de områder, der allerede er beskrevet i denne projektbeskrivelse
som indsatsområder – eller de kan forekomme inden for andre områder af patientforløb.
For at bringe internationale erfaringer med at skabe værdi for patienten med i organisationsanalysen, gennemføres den i et samarbejde med Planetree, se endvidere afsnit 6 om tilknytning af international ekspertise. På baggrund af organisationsanalysen udpeges 2-3 indsatser
i samarbejde med relevant personale, og indsatserne forelægges for styregruppen i novemberdecember 2016 og forventes testet og implementeret i 2017.
Løbende brugerinddragelse:
Den løbende brugerinddragelse består af flere metoder til systematisk at indhente patienter
og pårørendes feedback som led i arbejdet med at udvælge, afprøve og tilpasse indsatserne.
De anvendte metoder er Den Løbende Patienttilfredshedsmåling (DLP), Feedbackmøder og
den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).
DLP er en løbende, tidstro måling af patienternes oplevelse af deres indlæggelse eller ambulante besøg. Patienterne svarer på fem spørgsmål på en iPad inden de forlader hospitalet. To
af disse spørgsmål er udvalgt på regionalt niveau og omhandler patientens samlede oplevelse
af et givent område, og de resterende tre spørgsmål vælges på hhv. hospitals- og afsnitsniveau.
I takt med, at udvalgte indsatser afprøves i praksis, måles patienttilfredsheden med indsatsen
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ved at indsætte spørgsmål hertil på de i-Pads, som patienterne giver deres feedback på. Patienternes besvarelser/feedback trækkes løbende med fx månedsvis opfølgning på tavlemøder,
og afhængig af patientflowet følges udviklingen i patienternes vurdering af indsatsen over fx
seks måneder, hvorefter en ny indsats kan igangsættes og måles.
Patienternes svar i DLP kan give anledning til, at der rejser sig nye spørgsmål hos medarbejderne omkring indsatsens form og indhold, som fordrer kvalitative data, f.eks. patienternes
fortællinger om hvorfor og hvordan. Disse spørgsmål kan blive rejst ved at invitere til feedbackmøder, hvor medarbejderne får patienternes/de pårørendes feedback på udvalgte områder. Feedbackmøder kan også bruges som systematisk, organisatorisk brugerinddragelsesmetode. Metodens styrke er, at medarbejderne hører patienternes fortællinger om deres oplevelser direkte fra patienterne selv og har mulighed for at få kvalificeret eventuelle ideer til nye
indsatser eller indhente patienternes prioritering af indsatser direkte på mødet. Patienternes
input fra feedbackmøder danner følgelig baggrund for afdelingens videre kvalitetsudvikling
og patientsamarbejde.
LUP’en bruges til på sigt at se, om udviklingshospitalet også på nationalt niveau flytter sig i
positiv retning på de områder, som der bliver iværksat indsatser indenfor.
Forbedringsmodellen
Udviklingshospitalet afprøver og implementerer forandringer, der på flere områder grundlæggende ændrer ved arbejdsgange, kultur og sprog. For at sikre en holdbar implementering,
der tager hensyn til lokale forhold benyttes forbedringsmodellen som overordnet metode.
Forbedringsmodellen, er en udbredt og anerkendt internationalmetode, som i Danmark bl.a.
fremmes af Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2. Region Hovedstaden har allerede haft gode
erfaringer med modellen gennem deltagelse i det nationale projekt ”Patientsikkert Sygehus”
på Nordsjællands Hospital, ligesom flere forbedringsinitiativer i regioner benytter samme
metode.
Konkret er metoden, at indsatserne først afprøves i lille skala og herefter dagligt eller ugentligt justeres, indtil man har fundet frem til det, der virker i hverdagen. Herefter øges skala for
udbredelse og anvendelse, hvorfor den også er velegnet til videre udbredelse af erfaringer og
resultater til resten af regionen.
Modellen adskiller sig derfor fra en mere traditionel tankegang, hvor en længere planlægnings- og godkendelsesproces gennemføres før en indsats bliver afprøvet i praksis. Figuren
nedenfor illustrerer forskellen mellem de to tilgange.

2

Dansk Selskab for Patientsikkerheds beskrivelse af forbedringsmodellen er benyttet i let redigeret form
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Forbedringsmodellens første del
Forbedringsmodellen består af to dele, og den første del omfatter tre spørgsmål:
1. Hvad ønsker vi at opnå?
2. Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?
3. Hvilke forandringer skal iværksættes for at skabe forbedringer?
Forbedringsmodellens anden del
Den anden del af forbedringsmodellen er selve metoden til afprøvningen af den enkelte idé,
som hedder PDSA-cirklen. Den er altså modellens motor til at omsætte idéer til konkrete
handlinger.
•
•
•
•

Plan: Personalet formulerer en hypotese og planlægger, hvad der skal gøres anderledes.
Do: Personalet gennemfører afprøvningen, men det indsamler data.
Study: Personalet sammenligner data med hypotesen.
Act: Personalet sammen med borgere og patienter bekræfter, forkaster eller justerer hypotesen efter, hvad det lærte, og planlægger næste afprøvning.

Aktiv brug af data
Forbedringsmodellen indbefatter, at de sundhedsprofessionelle løbende indsamler og følger
op på data (kvalitativ og/eller kvantitativ). Karakteren af data afhænger af indsats. Således vil
noget data skulle indsamles på et mere generelt, patienttilfredsheds plan, mens andet data
har fokus på hver enkelt patients udvikling. Med tallene ved personalet hele tiden, om patienterne får den rette pleje og behandling.
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Med Sundhedsplatformens indførelse i marts 2017 udvides mængden af datakilder med automatisk datafangst betragteligt. Udviklingshospitalet vil uddanne et antal medarbejdere på
hospitalet til at blive specialister i afrapporteringsmodulet i Sundhedsplatformen. Specialister har også som opgave at fremme en fælles, data-baseret, forståelse mellem patienter, klinikere, ledelser og administration. Endvidere vil de løbende målinger, DLP, feedbackmøder
og LUP, føde ind med kvalitativ og kvantitativ data omkring den patientoplevede kvalitet af
en iværksat forbedring, jf. afsnit om løbende målinger.

5. Proces fra indsats til implementering
Projektgrundlaget beskriver en række overordnede indsatser med varierende grad af konkretisering, inkl. indikatorer og mål.
I den videre proces skal det relevante fagpersonale konkretisere elementerne i indsatsen og
planlægge en strategi for implementering. Som beskrevet ovenfor starter dette med et frontnært arbejde i småskala (f.eks. få patienter). Medarbejderinvolvering og medbeslutning i såvel den indledende konkretiseringsfase, udformningen af meningsfulde indikatorer og mål
og arbejde med implementering i småskala, er et væsentligt omdrejningspunkt for at sikre
ejerskab og engagement i medarbejdergruppen.

6. Tilknytning af international ekspertise
Udviklingshospitalet står på skuldrene af flere af de nationale og internationale forbedringsaktiviteter, der er gennemført de senere år.
I stedet for at tilknytte én international aktør og en større række eksterne konsulenter vil projektet i stedet søge sparring og specifik rådgivning fra de bedste i verden.
Konkret betyder det, at
• Planetree organisationen inddrages i den organisatoriske brugerinvolvering og tilknyttes projektets Advisory board
• Institute of Healthcare Improvement søges tilknyttet som rådgivere til projektledelsen og hospitalets ledelse
• Projektledelsen og hospitalsdirektionen deltog på International Consortium of
Healthcare Outcome Measurement (ICHOM) konferencen i 2016 og inddrager viden
herfra i indsats B3 med afprøvning af patientrapporterede effekter (PROM).
• Projektet gennemfører studiebesøg hos sundhedssystemer, der har opnået erfaringer
med værdibaseret styring og en bedre sammenhæng for patienterne.
Samlet set giver denne tilknytning en mere målrettet brug af sparringspartnere og en fleksibilitet i at vælge de metoder og den rådgivning, der bedst understøtter indsatserne.
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7. Organisering
Udviklingshospitalet er en regional satsning på at afprøve værdibaseret styring - ligesom det
er et stort og vigtigt forbedringsprojekt på Bornholms Hospital. Organiseringen afspejler disse
forhold.

Politisk niveau
Udviklingshospitalet følges af og afrapporterer til Forretningsudvalget, Sundhedsudvalget, Itog afbureaukratiseringsudvalget samt regionsrådet.
Regionens administration
I administrationen følges udviklingshospitalet af en administrativ referencegruppe med koncerndirektør Jens Gordon Clausen som formand.
Styregruppe
Hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen er formand for styregruppen, som har repræsentation fra hospitalet fra både ledelse og medarbejdere, almen praksis på Bornholm, Bornholms
Regionskommune, brugerrådet samt regionens koncernledelse og det regionale Forum for
Kvalitet.
Advisory Board
For at sikre faglig sparring, input og kvalificering har udviklingshospitalet tilknyttet et advisory board med vicedirektør Jonas Egebart som formand og projektdirektør Bent Ottesen som
næstformand. Advisory Boardet består herudover af en række faglige eksperter, faglige organisationer og interesseorganisationer.
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8. Vidensdeling af erfaringer og resultater lokalt,
regionalt og nationalt
Udviklingshospitalet er ikke alene en række indsatser på Bornholms Hospital. Udviklingshospitalet er også et regionalt forsøg med nye styringsformer og med at implementere regionens politiske målsætninger ”Patientens situation styrer forløbet” og ”Høj faglig kvalitet” på
en måde så erfaringerne kan deles.
Delingen af erfaringerne og de opnåede resultater er derfor en væsentlig leverance både til de
ansatte på hospitalet og i regionen, de øvrige regionale aktører og til borgere og samarbejdspartnere.
Deling af viden blandt alle faggrupper på Bornholms Hospital
Indsatserne i udviklingshospitalet berører alle medarbejdere på hospitalet – men i varierende
omfang. Hele personalegruppen inddrages gennem deltagelse i projektets governancestrukturer(styregruppe og advisory board), gennem temadage og via Virksomheds-MED. Alle skal
have del i de resultater og erfaringer der opnås, og spredning og inddragelse af medarbejdere
vil være en betydende aktivitet.
Deling og dialog med de øvrige hospitaler i regionen
En data- og resultatbaseret dialog om udviklingshospitalet med de øvrige hospitaler vil kvalificere og fremme aktiviteterne i indsatserne. Men dialogen kan også danne rammen for den
bredere anvendelse af forsøgets resultater i arbejdet med styring og ledelse af hospitalerne.
En kontinuerlig dialog og deling af erfaringer er afgørende for om resultaterne efterfølgende
kan spredes til andre hospitaler.
Inddragelse af kommune, praksis og øvrige samarbejdspartnere
Flere af udviklingshospitalets indsatser involverer direkte det kommunale sundhedsvæsen og
almen praksis. På et mere overordnet plan er det en del af spredningsaktiviteterne at sikre en
løbende involvering af både Bornholms Regionskommune, almen praksis på Bornholm samt
begges interesseorganisationer (KL, Lægeforeningen/PLO).
Meningsdanner i samfundet
Et menneskeligt sundhedsvæsen, der styrer efter værdi og sammenhæng for den enkelte patient er ikke et projekt, der kun lever i de professionelle miljøer eller organisationer. Det er et
sundhedsvæsen der lever og udvikler sig i dialog med alle borgere. Det er derfor en central
del i sprednings- og kommunikationsarbejdet at etablere en platform som regional og national meningsdanner i samfundet. En sådan positionering giver både mulighed for at udbrede
budskaber, erkendelser og resultater og, måske vigtigst, at modtage reaktioner og input til de
løbende udviklinger der sker i implementering af indsatserne.
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Gennemførsel af sprednings- og formidlingsaktiviteter
Udviklingshospital Bornholm kommer til at levere vigtige erfaringer og resultater til brug for
fremtidens sundhedsvæsen. En strategisk kommunikationsindsats skal sikre, at projektets erfaringer og resultater vil blive kommunikeret både regionalt, nationalt og internationalt. Dels
så det danske sundhedsvæsen og borgere bredt i Danmark kan høste fordelene af projektet.
Og dels for at profilere regionen og Udviklingshospital Bornholm som progressive aktører på
sundhedsområdet, der tænker fremad på patientens vegne.
En kommunikationsstrategi vil ud fra visionen og målene definere de vigtigste interessenter
og målgrupper, de bærende budskaber, og hvem der skal kommunikere hvilke budskaber. En
tæt dialog mellem Bornholms Hospital, Center for Kommunikation og Sekretariatet vil sikre,
at de gode historier og dagsordenssættende budskaber løbende identificeres i takt med, at
projektets resultater foreligger.

De opnåede erfaringer og budskaber skabes mellem de kommunikationsfaglige resurser og
udviklingshospitalet, og udførelsen sker i samarbejde med sekretariatet.
Det forventes, at en regionalt etableret formidlingsmæssig og grafisk ramme vil være fundamentet for spredningsaktiviteterne og, at der vil kobles eksterne formidlings- og forandringsledelseskompetencer til projektet.

Snitflader til regionens strategiske indsats Ventet & Velkommen
Indsatserne og intentionerne i regionens strategiske indsats Ventet & Velkommen understøtter på mange måder målene i Udviklingshospital Bornholm. I Ventet & Velkommen er der
fokus på den patientoplevede kvalitet blandt andet i form af bedre skiltning med danske afdelingsnavne, bedre skriftlig patientinformation, frie besøgstider, bedre telefonbetjening,
bedre fysisk indretning af venteområder og et forbedringsarbejde i forhold til hospitalernes
servicekultur. Når det gælder Bornholms Hospital som forgangshospital for et mere menneskeligt sundhedsvæsen, er det derfor oplagt, at de mål og redskaber, der ligger i Ventet & Velkommen spiller sammen med de nye indsatser, der sættes i gang på BOH. Hospitalet er i Ventet & Velkommen udvalgt som foregangshospital for en bedre skiltning og vejvisning med
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danske afdelingsnavne; en indsats, som udrulles i efteråret 2016. Ligeledes kan styrkelsen af
en servicekultur understøtte den kulturændring, som hospitalet skal i gang med.

9. Evaluering
Projektet vil løbende blive monitoreret ud fra en kvantitativ metode med henblik på at sikre
data til justering af initiativer og målopfyldelse. Monitoreringen vil desuden blive brugt til at
holde direktion, styregruppe, administrativ referencegruppe og Advisory Board underrettet
om projektets fremdrift og til opfyldelse af aftalte milepæle og leverancer.
Derudover tilknyttes en ekstern evaluator til projektet. I samarbejde med den eksterne evaluator udarbejdes et forskningsbaseret evalueringsdesign for hele projektet. Evalueringsdesignet skal omfatte en kvalitativ læringsevaluering, hvor der indgår en løbende, kvalitativ vurdering af projektet, er fokus på den opnåede læring og evt. afledte effekter, som kan være til
gavn for patienterne. Der skal desuden indgå en vurdering af det generiske aspekt i projektet.
Evalueringsdesignet skal som minimum indeholde to delleverancer i form af en midtvejsevaluering og en slutevaluering. Projektteamet afholder løbende møder med evaluator for at følge den løbende, kvalitative evaluering. Styregruppen godkender det endelige evalueringsdesign ultimo 2016.
Evalueringerne vil blive drøftet med direktion, styregruppe, administrativ referencegruppe,
og Advisory Board samt blive fremlagt for IT- og afbureaukratiseringsudvalget, Sundhedsudvalget, Forretningsudvalget og Regionsrådet.
Evaluators beskrivelse af evalueringsopgaven fremgår af særskilt bilag.

10. Tidsplan
Udviklingshospitalets indsatser i nærværende projektgrundlag behandles på
• Sundhedsudvalget
30. august 2016
• It- og afbureaukratiseringsudvalget
6. september 2016
• Forretningsudvalget
13. september 2016
• Regionsrådet
20. september 2016
Det betyder at indsatserne startes formelt d. 21. september 2016 og afrapporteres ultimo
2018. De politiske udvalg og regionsrådet orienteres tillige med halvårlige statusrapporter.
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Tidsplanen for projektets governance, herunder politiske statusrapporteringer samt sporenes
overordnede tidsplan visualiseres i figuren nedenfor. Hvert projekt vil udarbejde en konkret
tidsplan med leverancedatoer som forelægges styregruppen.
Patientens situation styrer forløbet i det sammenhængende sundhedsvæsen

2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Governance
- Projektgrundlag forelægges administrativ referencegruppe
- Projektgrundlag forelægges Advisory Board
- Projektgrundlag Sundhedsudv., It- og afbur. udv., forretningsudvalget
- Projektgrundlag: endelig behandling på regionsrådet 20.9.2016
- Første statusrapport til udvalg og regionsråd
- Anden statusrapport til udvalg og regionsråd
- Tredje statusrapport til udvalg og regionsråd
- Forelæggelse af evalueringsrapport
Brugerinddragelse:
Organisationsanalyse på BOH
Løbende brugerinddragelse
Indsatsområder
- 3.1: Fælles og fleksible ambulatorier
- 3.2: Ny visitationsformer for akutte patienter
- 3.3: Fælles ansvar for indlæggelse og udskrivelse for udvalgte patienter
mellem hospital, kommune og almen praksis'
- 3.4: Indsamling af oplysninger om behandlingsresultater PROM
- 3.5: Bedre bestilling og brug af diagnostik
- 3.6: Bedre overblik over hvad der ske og hvornår.
- 3.7: Bedre fysiske rammer
- 3.8: Følg patientens præference i den sidste levetid

Evaluering
- Identificere leverandør og specificere krav
- Afprøve evalueringsdesign ift. indsatsernes datagenerering
- Evaluering

Forbederelse, planlægning og evaluering
Afprøvning og implementering
Sundhedsplatform implementeres

11. Økonomi og budget
Projektet med tilhørende evaluering og udbredelsesindsats vil have en økonomi på 4,7 mio.
kr. i 2016, 7,75 mio. kr. i 2017 og 8,65 mio. kr. i 2018. Økonomien til de enkelte aktiviteter
fremgår af tabellen nedenfor.
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1. Statusbeskrivelse for programmet
1.1 Væsentligste resultater siden sidst
Frem drift
Sundhedsplatformen gik live til aftalt tid den 21. maj 2016. Det var Regionsrådsformand for Region Hovedstaden
Sofie Hæstorp Andersen, der på baggrund af en enstemmig beslutning fra programstyregruppens to formænd,
kunne markere åbningen af Sundhedsplatformen over for brugerne på Herlev og Gentofte Hospital. Programmet
havde arbejdet til det sidste med især konverteringer og opdatering af data fra Opus til Sundhedsplatformen samt
oprettelse af alle brugere til systemet. De leverancer, som programmet op til Go-live havde identificeret som
kritiske forudsætninger for Go-live blev løst, således at implementeringen af Sundhedsplatformen kunne ske.
Programmet har efter Go-live fokuseret målrettet på løsning af de udfordringer, som klinikerne har oplevet på
Herlev og Gentofte Hospital. Hospitalerne har tre uger efter Go-live planmæssigt kunnet indtage en
patientbelægning på samme niveau som umiddelbart inden Go-live.
Oppetid og driftstabilitet på Herlev og Gentofte Hospital
Sundhedsplatformen har siden Go-live haft en stabil oppetid. Der har været tre mindre nedetider på serverne,
som alle skyldes fejl ved håndtering af ændringer i drift-infrastruktur. Disse nedetider reflekteres i performance
statistikken for maj. Der er gjort en indsats for, at der ikke skal komme gentagelser af disse fejl. Den samlede
performance for slutbrugeren er afhængig af interne forhold som fx stabiliteten i alle integrationer og
sikkerhedskomponenter med flere. Slutbrugeren har generelt opleve hurtige svartider. Ved visse integrationer,
herunder FMK, og ved opstart af pc’er forekommer der forlængede svartider. Der samarbejdes med blandt andre
CIMT for at nedbringe disse svartider. En beregnet opgørelse over Sundhedsplatformens svartider viser, at
systemets svartider holder sig inden for de kontraktslige rammer.

Håndtering af fejl
Sundhedsplatformens medarbejdere har i hypercare døgnbemandet kommandocentralen på relevante
fagområder for at håndtere de sager, der løbende indberettes af brugerne. Der er blevet indberettet lidt færre fejl
end forventet, og 70% af alle indkomne fejlmeldinger er blevet løst. Sagerne har siden Go-live bevæget sig fra at
have fokus på generelle log-in problemer og rettigheder til bl.a. at bestå af fejl i integrationer og
systemkonfigurationer. På de områder, hvor der er blevet indberettet flere sager med stor konsekvens (fx
MedCom, RIS/PACS, LABKA, og medicinering), er der i programmet oprettet task forces, der samarbejder tæt
med Herlev og Gentofte Hospital samt it linjeorganisationerne. Status er p.t., at de mest kritiske fejl er løst, og de
oprettede task forces er blevet nedlagt igen. Der vil også efter hypercare perioden være fokus i programmet på at
sikre at alle alvorlige fejl rettes.
Ikke alle fejlindberetninger relaterer sig til fejl i systemet. Der har været et behov for at yderligere uddannelse og
gennegang i klinikernes w orkflow s og korrekt anvendelse af Sundhedsplatformen.

1.2 Særlige opmærksomhedspunkter
Status på én im plem entering i Region Sjælland
På programstyremødet den 2. maj, blev det besluttet at programmet arbejder videre med implementering af
Sundhedsplatformen i Region Sjælland under én samlet implementering. Det vil sige, at de to tidligere
implementeringsbølger, bølge 5 og 6, sammenlægges i én Go-live dato, den 4. november 2017. Dette sker, for at
håndtere de administrative udfordringer, det er ved, at sygehusene i Region Sjælland har fælles afregningskode.
Der arbejdes pt. på afklaringen af dels floorw alker støtte fra hovedstaden og dels bemanding fra Epic i
implementeringsperioden. Det forventes at der programmet kan fremlægge en samlet indstilling på
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næstkommende programstyregruppemøde den 1. september 2016.

Program m ets issues
Programmet har siden implementering af Sundhedsplatformen den 21. maj arbejdet med en samlet Top-10 issue
liste udarbejdet sammen med Herlev og Gentofte Hospital, Enhed for patientsikkerhed, KIT og CIMT.
Top 10 listen er i udgangspunktet baseret på rapporterede incidents med vurdering ’høj’ eller ’kritisk’ konsekvens
og består også af issues som er rapporteret via Herlev og Gentofte Hospitals ledelse eller issues, der er rapportet
som utilsigtethændelse (UTH), og fremlagt af enhed for Patientsikkerhed. Der har i forløbet ikke været
rapporteret issues til Top 10 listen fra hverken CIMT eller KIT.
Problemerne har været mangeartede fra tekniske og integrationsmæssige udfordringer, behov for ændringer i
systemkonfigurationen og w orkflow s, til problemer relateret til oplæring i anvendelse af Sundhedsplatformen og
implementering af nye arbejdsgange og opgaver.
Størstedelen af de oplistede issues er løst som fx problemer med at logge på med digitalsignatur FMK, visning af
EKG, fejlmeddelelse i forbindelse med anvendelse af den mobile medicineringsenhed Rover, langsom print af
prøvetagningsblanketter, problemer med delte arbejdsstationer, problemer med udvalgte henvisninger mv.
Til håndtering af problemer relateret til kritiske områder som medicin, blodprøver, tværsektorielle meddelelser,
RIS/PACS mikrobiologi og patologi har disse været håndteret i taskforces. Fælles for alle taskforces er, at den
samlede indsats på områderne har været effektiv og løsningorienteret, hvorfor der ved udgangen af uge 4 kun
resterede opgaver som mindre incidents for områderne.
Programmet genoptager ordinær rapportering den 20. juni, hvorved issue rapportering genoptages som tidligere.

2. Programmets overordnede status
Den samlede programstatus vurderes at være Satisfactory (halvgrøn).
Vurdering af den overordnende programstatus baseres på baggrund af en succesfuld Go-live, som er sket til tiden
med en løsning, der har levet op til aftalt mål. Der er siden Go-live løbende blevet indmeldt sager, som
programmet har håndteret, således at 70% af alle incidents nu er lukket. Antallet af indmeldelser og disses
kritikalitet har ikke oversteget forventningerne, og programmet planlægger at håndtere fejlmeldinger både inden
for resten af hypercare perioden, og i tiden fremover. Desuden er programmet klar til at arbejde videre med fase 5
– og Go-live på Rigshospitalet den 5. november 2016.
Nedenstående tabel indeholder en angivelse og kort beskrivelse af projektets status med afsæt i Epics stand ard
metrikker for rapportering:
Tabel 1: Beskrivelse af programmets status

Sidste
periodes
status

Samlet
programstatus

Denne
periodes
status

Beskrivelse

Den samlede programstatus vurderes til at være i Satisfactory
(halvgrøn) pga. en succesfuld implementer ing på Herlev og
Gentofte Hospital, og at programmet er klar til både at håndtere
incidents på Herlev og Gentofte Hospital samtidig med at
programmet har påbegyndt arbejdet frem tili Go-live på
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Rigshospitalet.

Fremdrift

Der har været god fremdrift i programmet op til Go-live den 21.
maj. Og der er god fremdrift på løsning af programmets mest
kritiske issues på Herlev og Gentofte Hospital. Programmets
projekter er i gang med opgaverne omkring løsningen til
Rigshospitalet.

Målopfyldelse

Systemet, som er leveret til Herlev og Gentof te Hospital, lever op
til det aftalte mål, på trods af at der er fejl der skal udbedres og
enkelte leverancer er udskudt til senere.
Det er fortsat vurderingen, at løsningen også ved næste
implementering på Rigshospitalet lever op til aftalt mål.

Ressourcer

Programmet vurderer at den samlede mængde ressourcer dækker
de opgaver og leverancer der ligger i programmet – der er dog
behov for at sikre at der sker en bedre udnyttelse af de samlede
ressourcer.
For at mitigere risiko omkring tab af ressourcer efter første
implementering, klargøres proces ift. rekruttering af yderligere
ressourcer, således at antallet af ressourcer forbliver stabil til
kommende implementering på Rigshospitalet.

Epics standard m etrikker 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: Vi når vores deadlines i planerne.
Watch: Leverancer kommer for sent, men vi har mitigerende handlinger på plads eller en revurderet plan, der får os tilbage på
planen.
Serious: Vi er bagud med leverancerne i forhold til plan og har udfordringer med at løse seriøse problemstillinger; vi behøver
ekstra ressourcer i form af tid, budget, ressourcer.
Critical: Der er en risiko for ikke at nå planlagt Go-live.
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3. Region Hovedstadens egenleverancer
Egenleveranceprogrammet i Region Hovedstaden er etableret med baggrund i, at Sundhedsplatform progr ammet
har brug for en række forberedende aktiviteter (egenleverancer) på tekniske og organisatoriske områder i
forbindelse med udvikling og implementering af Sundhedsplatformen på regionens hospitaler.
Egenleverancer - Region Hovedstaden
Nedenstående status er rapporteret af CIMT egenleveranceprogramleder Esben Henrichsen.
Periode: 03.06.2016 – 10.06.2016

20, 31, 38, 39

Stig Kongsborg

Afhængigheder

Martin Andreasen

Klargøring af Business Continuity til SP

Ændringer

25

Ressourcer

Helene Rasmussen

Klargøring af Mobile enheder til SP

Risici / issues

Helene Rasmussen

30

Leverancer

08, 32, 44

Klargøring af print til SP

Beslutninger

Klargøring af hardware til SP

Denne periodes status

Projektleder

Sidste periodes status

EL ##

Rapporteringsperiode: 03.06.2016 til 10.06.2016

CIMT egenleverancer - SP KPI rapportering

Perifært hardware (Kiosk, spec. skærme, dok. scannere, WoW) 01, 27, 29, 33, 45, 35 Per Fly Hansen
SP Klient virtualisering

28, 46

Melinda Pathuel

Netværk til SP

02, 37

Pernille Hyldstrup

Brugerstyring for SP

03

Marianne Wagner

Brugerstyring til SP ADFS modul

03

Marianne Wagner

Ressource til TDR

23

Jens Damhøj Andersen

SP - Regh/RegSj ITSM integration

CIMT EL

Jesper Bech Petersen

Epic CareLink

53

Lis Ryttergaard Rasmussen

SP Transition / Supportorganisation

CIMT + EL54, 57

Lars Stibius

Etablering af SP systemforvaltning

CIMT EL

Bente Glensbjerg

Særligt kritiske egenleverancer
Projektnavn

Klargøring af
hardw are til SP

Brugerstyring for SP
ADFS Modul

Status Kom m entar
Situation
Det er ikke muligt at allokere interne CIMT ressourcer til bestykningsopgaven ifm
bølge 3 og 4.
Konsekvens
Projektet supplerer med eksterne vikarer til disse opgaver. Dette kræver et øget
projekt budget.
Løsning
Projektets budget forøges til indkøb af vikarer.
Situation
Epic leverer anden ADFS løsning end forventet. Denne fungerer ikke godt med
Region Hovedstadens AD setup med flere login pr. bruger. Der er etableret og
idriftsat en w orkaround, dog er denne ikke driftsstabil på længere sigt.
Konsekvens
Risiko for ustabil drift hvis w orkaround løsning ikke erstattes
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Løsning
- CIMT har etableret midlertidig w orkaround, for HGH go-live
- Der er behov for at sikre, efter HGH go-live, at en permanent løsning
implementeres, denne opgave er en del af SP Sikkerhed og Infrastruktur's
videre arbejde.
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4. Region Sjællands egenleverancer
Egenleveranceprogrammet i Region Sjælland 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.
Egenleverancer - Region Sjælland
Nedenstående status er rapporteret af KIT egenleveranceprogramleder Tom Quvang Jørgensen.

Delprogram

Risici

Økonomi

Scope

Tidsplan

Leverance og kvalitet

Ressourcer

Fremdrift

Projektnavn

Status

Projektstatus

Status projektportefølje

Digital Patientidentifikation

Anskaffelse

Teknik

Selvejende institutioner

Analyse

Teknik

ITSM - Snitflader og systemopbygning mod Reg.H

Gennemførelse

Teknik

Strategisk driftsledelse sekretariat

Gennemførelse

Teknik

Strategisk driftsledelse Systemforvaltning

Gennemførelse

Teknik

Strategisk driftsledelse Support

Gennemførelse

Teknik

BCA - Business Continuity Access

Analyse

Teknik

Anæstesiskærme - touchskærme

Analyse

Teknik

VDI løsning- Virtuel klient

Analyse

Teknik

Single Sign-on ADFS

Analyse

Teknik

Kliniske overblikstavler

Analyse

KAP

Klient-udstyr - Scannere (Onbase)

Analyse

KAP

GS snitflade for Region Sjælland

Gennemførelse

KAP

Sunset roadmap andre systemer

Idé

KAP

Indberetning af data til kliniske databaser

Analyse

KAP

Superbruger organisation

Gennemførelse

KT Uddannelse

LMS - Learning Management System

Anskaffelse

KT Uddannelse

Uddannelsesfaciliteter

Analyse

KT Uddannelse

Implementering

Analyse

KT Implemtering

Projektnavn

Status

Kom m entar


Superbrugerorganisation





LMS - Learning
Management System



Opsigelse af lokalaftaler vedrørende honorering af
superbrugerrollen kan skabe uro. Korrigerende handlinger:
kommunikation
Rekruttere de rette personer til SB. Korrigerende handlinger:
Involvere sygehusledelse
Integrationer er mere komplekse end antaget. Korrigerende
handlinger: tilførelse af ekstra ressourcer eller nedjustering i
scope/simplere løsninger. Parameter ”tid” kan ikke anvendes
Udrulningen tager længere tid end antaget, da brugerne ikke
har logget sig på. Korrigerende handlinger: Bruge
governancestrukturen til at få ledelsen i klinikken til at agere.
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NOTAT

Telefon +45 45 11 11 11
Fax +45 45 11 11 12
Web www.regionh.dk
CVR/SE-nr: 29190623
Dato: 6. juni 2016

Notat om EU-forordningen på persondataområdet og den forestående foranalyse
Persondataforordningen, der formelt blev vedtaget den 14. april 2016, blev publiceret i EU-Tidende den 4. maj
2016 og kan derfor håndhæves fra den 25. maj 2018. Dette betyder, at der ikke længere er usikkerhed om indholdet i forordningen, og der kan udarbejdes en realistisk plan for implementering af forordningen med henblik
på, at regionen overholder forordningens krav, når den træder i kraft i maj 2018.
Der udestår fortsat visse retningslinjer om forordningen fra Justitsministeriet om, hvordan dansk lovgivning
konkret skal indrettes i overensstemmelse med forordningen. Der skal således ses nærmere på mulighederne for
at opretholde en række danske love, hvor der reguleres spørgsmål om behandling af personoplysninger. Uanset
dette ligger hovedelementerne fast, og det ligger således også fast, at forordningen på flere områder medfører
væsentlige skærpelser, der skal imødekommes via gennemgribende ændringer – hvoraf nogle bør initieres i god
tid.
Forordningens hovedpointer
Set i forhold til den eksisterende persondatalovgivning medfører persondataforordningen, at dataansvarlige og
databehandlere skal opfylde en række nye skærpede krav.
De væsentligste krav er:
 Det skal kunne systematisk dokumenteres, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med forordningens bestemmelser, herunder ved at implementere relevante procedurer og politikker,
samt systematisk kortlægge datastrømme, som dokumenterer hvor data befinder sig.
 Krav om implementering af skærpede tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre beskyttelse
af personoplysninger.
 Man skal anmelde sikkerhedsbrud til Datatilsynet senest 72 timer efter opdagelsen heraf.
 Etablering af DPO-organisation og udpegning af DPO, som er en uafhængig og uvildig rolle i forhold til
databeskyttelse (en slags ”ombudsmand for data”)
 Udarbejdelse af intern og ekstern persondatapolitik
 Skærpede krav til databehandlere.
 Gennemgang af eksisterende databehandleraftaler med 3. lande (dette arbejde er allerede igangsat i regi
af Informationssikkerhed sfa. safe harbour-dommen), samt etablering af processen for fremadrettet indgåelse af databehandleraftaler
 Datastrømanalyse, herunder fastlæggelse af krav og metode
 Etablering af proces til gennemførelse af dokumentation af Privacy Impact Assessments (PIA) - en sådan udarbejdes nu vedr. Sundhedsplatformen, og er i øvrigt allerede nu et krav under den statslige projektmodel.
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Derudover bliver der et markant forhøjet bødeniveau i tilfælde af manglende implementering og overensstemmelse med forordningen på op til 20 mio. euro eller 4 % af virksomhedens/koncernens årlige globale omsætning. Kravet om bøder kommer dog formentlig ikke til at gælde den offentlige sektor. I fald der ikke indføres
bøder i offentlig sektor må der imidlertid forventes øget mulighed for retskrav, ligesom regionens udbud af itsystemer og medicoteknisk udstyr, hvori der behandles persondata, også må formodes at blive indirekte påvirket
af bødekravet for den private sektor.
Forberedende tiltag i regionen
Flere af de nødvendige tiltag, som regionen skal implementere for at være i overensstemmelse med forordningens krav vil være de samme uanset hvilket af regionens koncerncentre, hospital eller virksomhed, der er tale
om. Sammen med det estimerede projektressourceforbrug og kompleksiteten (såvel organisatorisk som procesmæssigt) taler dette for, at CIMT igangsætter en foranalyse med henblik på at kunne afklare konsekvenserne af
EU-forordningen på regionens arbejdsgange og systemsikkerhed efterfulgt af et implementeringsprojekt på
tværs i regionen.
Såvel Danske Regioner som KL og Justitsministeriet vurderer, at forberedelserne på flere centrale punkter bør
igangsættes allerede nu. I regi af Regionernes Sundheds-IT (RSI) er det aftalt, at centrale elementer om muligt
koordineres på tværs af regionerne, fx DPO-rollen og datastrømsanalyse.
For så vidt angår Sundhedsplatformen, er der aftalt et fælles ansvar og dermed dataansvar mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det indebærer, at der i forbindelse med den konkrete implementering af EUforordningen vil være et behov for, at Region Hovedstaden og Region Sjælland yderligere samordner og implementerer ensartede retningslinjer og regler, bl.a. i forhold til udpegelsen af DPO-funktionen i de to regioner. Der
vil være en særskilt dialog med Region Sjælland herom.
De to regioner har allerede igangsat et arbejde vedrørende harmonisering af allerede eksisterende retningslinjer,
som er påkrævet pga. det fælles dataansvar, bl.a. i regi af sundhedsplatformen. Arbejdet med EU-forordningen
vil derfor ligge i naturlig forlængelse heraf.
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Center for
It, Medico og Telefoni
Systemoptimering og
informationssikkerhed

Direkte 51446980

Til:

ITA

Statusbilag for RSI-pejlemærke for informationssikkerhed

Regionernes politiske linje for informationssikkerhed
Hver eneste dag behandles fortrolige oplysninger af medarbejdere i de 5 regioner.
Medarbejdernes adgang til relevante data er helt afgørende for en god og sammenhængende behandling af den enkelte borger, ligesom data er vigtige for, at vi kan have
et moderne og effektivt sundhedsvæsen.
Borgerne skal kunne være trygge ved at deres personfølsomme oplysninger behandles
sikkert og med den nødvendige fortrolighed.
Danske Regioners bestyrelse har derfor den 22. januar 2015 vedtaget "Regionernes
politiske linje for informationssikkerhed".
Den politiske linje for informationssikkerhed indebærer, at regionerne fremover skal
have en risikobaseret tilgang til informationssikkerhed inden for sikkerhedsstandarden
ISO 27001. Sikkerhedsstandarden hviler på to principper.
Det ene er, at indsatsen for informationssikkerhed er baseret på en konkret vurdering
og afvejning af risici. Det indebærer en prioritering af indsatsen for at forebygge sikkerhedsbrister. Heri indgår en analyse af, hvad der er organisationens mest kritiske systemer. Endvidere skal der være en handlingsplan for håndtering af risici.
Det andet princip er, at informationssikkerhed er forankret i topledelsen for at sikre
den nødvendige ledelsesmæssige bevågenhed. Derfor er det en del af den politiske linje, at der skal foregå en årlig drøftelse af den enkelte regions informationssikkerhed i
regionsrådet.
RSI pejlemærke om informationssikkerhed
For at kunne realisere implementeringen af den politiske linje for informationssikkerhed er det vigtigt, at regionerne har en fælles tilgang til området. Regionernes Sundheds-IT (RSI) har derfor igangsat et pejlemærke, som skal understøtte implementeringen af regionernes politiske linje for informationssikkerhed.
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Pejlemærket skal være med til at sikre, at regionerne opretholder et højt fælles niveau
af informationssikkerhed samt overholder gældende lovgivning. Dette har afgørende
betydning for borgernes tillid til, at regionerne forvalter borgernes data sikkert og forsvarligt. Pejlemærkets initiativer vil derfor typisk være tiltag, som under alle omstændigheder skal iværksættes i den enkelte region.
Pejlemærkets leverancer er blandt andet en række værktøjer, skabeloner og modeller,
som den enkelte region kan bruge i sit eget arbejde med informationssikkerhed. Den
fælles tilgang og indsats på området skal være med til at lette den enkelte regions arbejde med at styrke informationssikkerheden og bidrage til den enkelte regions compliance på området.
Pejlemærkets indsatser i 2016
Pejlemærket har to forskellige former for indsatser. Den ene er områder, hvor der udvikles fællesregionale løsninger. Her er det pejlemærkets opgave at sikre videndeling
og værktøjer, som skal understøtte regionernes egen indsats hen mod de fælles mål i
regionernes politiske linje for informationssikkerhed. Det andet indsatsområde i pejlemærket er rettet mod den enkelte region, hvilket indebærer, at initiativerne skal gennemføres i hver region og ikke nødvendigvis på samme tid i alle regioner.
Fællesregionale indsatser
Følgende fællesregionale indsatser vil blandt andet blive gennemført i 2016: En fællesregional politik for informationssikkerhed.
Idébank og forslag til en fælles ramme for awareness-kampagner for medarbejderne i
de enkelte regioner.
Fælles ramme for risikovurdering af it-systemer og medico-teknisk udstyr Fælles retningslinjer for bruger/rollestyring i de enkelte regioner.
Fælles skabelon for databehandleraftaler.
Fælles ramme for kortlægning af datastrømme, som er et krav i forhold til EUforordningen. Kortlægning af behovet for at modernisere lovgivningen.
Vurdering af de regionale konsekvenser af EU-forordningen om persondatabeskyttelse.
Regionale indsatser
Følgende regionale indsatser vil blive gennemført i 2016:
Awareness-kampagner, der sætter fokus på medarbejdernes viden om informationssikkerhed. Flere regioner er allerede i gang med konkrete initiativer på området.
Konkret risikovurdering af egne systemer, der skal danne baggrund for et overblik
over risici i den enkelte region og handlingsmuligheder.
Indgåelse af databehandleraftaler.
Begyndende implementering af sikkerhedsstandarden ISO 27001, herunder forankring
i ledelsen og risikobaseret tilgang til informationssikkerhed.
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Status på arbejdet i pejlemærket
Det tværregionale arbejde med RSI pejlemærket om informationssikkerhed er kommet
godt i gang. Regionerne har på mange områder et forskelligt udgangspunkt. Styregruppens ambitionen med pejlemærket er blandt andet, at regionerne har en fælles tilgang til området og er med til at sikre, at regionerne dels overholder gældende lovgivning og dels opretholder et højt fælles niveau af informationssikkerhed. Samtidig er
det vigtigt, at der i pejlemærkets leverancer tilstræbes en balance mellem ønsket om at
skabe en fælles standard i regionerne og det faktum, at regionerne er organiseret forskelligt, og at produktet derfor skal kunne tilpasses den enkelte region.
Pejlemærkets leverancer forudsætter en lokal forankring hos den enkelte region. Det er
derfor afgørende for pejlemærkets succes, at regionerne har forpligtet sig til at sikre
den lokale forankring af pejlemærkets initiativer i deres egne organisationer.
En række af pejlemærkets leverancer for 2016 er leveret og godkendt af styregruppen.
Dette gælder blandt andet udarbejdelsen af en fællesregional informationssikkerhedspolitik samt en fælles skabelon for databehandleraftaler.
Trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed
Behovet for en indsats for informationssikkerhed er blevet yderligere aktualiseret af, at
Center for Cybersikkerhed har offentliggjort en trusselsvurdering den 6. januar 2016.
Heri peges på, at truslen fra cyberspionage mod offentlige myndigheder og private
virksomheder er meget høj. Gennem de seneste år er der et stigende antal af cyberangreb mod Danmark, og metoderne er blevet mere avancerede. Derfor anbefales det, at
myndighederne kender deres egen infrastruktur og gennemfører løbende risikoanalyser for at kunne identificere de mulige konsekvenser af de forskellige typer angreb.
EU-forordning om persondatabeskyttelse
EU har vedtaget en persondataforordning, der får retsvirkning i medlemslandene den
25. maj 2018. Forordningen kommer til at erstatte persondataloven. Efter forordningen
bliver det blandt andet et krav, at regionerne som dataansvarlige kan dokumentere, at
behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med forordningens bestemmelser. Dette indebærer blandt andet, at der i højere grad vil være krav til dokumentation af datastrømme, databehandleraftaler og hjemmelsgrundlag samt til dokumentation af, at sikkerheden opfylder gældende regler. Et centralt tiltag i forordningen
er desuden et krav om, at alle offentlige myndigheder skal have en særlig dataansvarlig, en såkaldt DPO. DPO'en har en særlig ansættelsesretlig beskyttelse og får en række centrale opgaver med bl.a. at kontrollere om reglerne bliver overholdet i den enkelte region.
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Arbejdsplan for It- og afbureaukratiseringsudvalget - 2. halvår 2016
27. SEPTEMBER 2016
Patientrapporterede oplysninger
(PRO)
Overordnet status på drift og
udvikling (CIMT)
Status på SP

Der er jf. ØA16 aftalt igangsættelse af national udbredelse af anvendelsen af
patientrapporterede data (PRO) på en række områder.
Meddelelse - Kvartalsvis orientering fra CIMT vedr. status på drift og udvikling

Den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi 2016-2020
Digitaliseringsstrategi: Drøftelse af
informationsinklusion af borgere

Finansieringen af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal præsenteres
udvalget når denne er fastlagt.
Udvalget påpegede vigtigheden af inklusion af regionens borgere i forhold til
digitalisering. Udvalget ønskede en fremtidig drøftelse af de forskellige muligheder for
at informere regionens borgere.
Drøftelsessag: 1. behandling

Opdatering af kongeindikatorer og
driftsmål
1. NOVEMBER 2016

Meddelelse

Informationssikkerhed

Status på regionens arbejde med informationssikkerhed

Epikriser

Orienteringssag om epikriser

Status på SP

Meddelelse

Telemedicin

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

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.

Min Sundhedsplatform

Efter go-live skal udvalget præsenteres for en orienteringssag om effekterne af de nye
funktioner.

Opdatering af kongeindikatorer og
driftsmål

Beslutningssag: 2. behandling

Debatemner til Folkemødet 2017
Drøftelsessag: Drøftelse af egnede emner.
29. NOVEMBER 2016
Indikatorer for udbredelse,
anvendelse og effekt af Sundhedsit
Overordnet status på drift og
udvikling (CIMT)

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

Status på SP

Meddelelse

Cognitive computing

Özkan Kozak har bedt om et oplæg om kunstig intelligens

Temadrøftelse: Internet of things
Handlingsplan for
informationssikkerhed

Efterspurgt af Pia Illum

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

Beslutningssag

Uplanlagte punkter
UPLANLAGTE PUNKTER
Møde med Lægeforeningens itudvalg

Udvalget har på januar 2015-mødet efterspurgt at man invitere lægeforeningens itudvalg ind til en konstruktiv drøftelse
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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.

It- og medicoteknologi i
kvalitetsfondsbyggerierne

Præsentation af arbejdet med it- og medicoteknologi i kvalitetsfondsbyggerierne.

CIMT målbillede

Præsentation af CIMT målbillede
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Statusrapport for
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1. Statusbeskrivelse for programmet
Siden sidste rapporteringsperiode i juni 2016 har programmet afsluttet den 4 uger lange ’hypercare’ med intens
støtte til Herlev og Gentofte Hospital (HGH) samt fortsat over i en særlig indsats benævnt ’Tendercare’. Herefter
er Sundhedsplatformen på HGH overgået til drift, om end der fortsat er mange ekstra aktiviteter med
programdeltagelse på hospitalet.
Det er programmets vurdering, at Sundhedsplatformen teknisk set fungerer. Der udestår på nuværende tidspunkt
få tekniske fejl i løsningen og der er fortsat nogle uhensigtsmæssige arbejdesgange, som kan opsættes mere
effektivt. Derudover er der et væsentligt behov for bedre kendskab til systemet og korrekt anvendelse af
Sundhedsplatformen for at gevinsterne ved løsningen til fulde kan indhentes. Særligt de store udfordringer med at
få kodningen (herunder afregning via koder til Landspatient Registrret) til at fungere, har været særdeles
ressourcekrævende, og udgør fortsat en af programmets væsentligste prioriteter.
En af de fortsatte aktiviteter på HGH, er iværksættelsen af et optimeringsteam i samarbejde med hospitalet, CIMT
og andre dele af linjen som skal sikre sikre, at tekniske fejl rettes, at uhensigtsmæssige arbejdsgange ændres og
at Sundhedsplatformen anvendes korrekt.
Dette omhandler særligt FMK funktionalitet og udfordringer med kodning. Flertallet af tekniske fejl menes at være
løst, ligesom der i løbet af juli og august 2016 har været iværksat ekstrauddannelseaktiviteter i de nye
arbejdsgange på HGH. Herudover har programmet gennemført en evaluering af hypercare på HGH med henblik
på at uddrage centrale læringspunkter til forbedring af arbejdet frem mod Go-live på Rigshospitalet.
Samtidig er programmets fokus rettet mod Go-live på Rigshospitalet. De to første parathedsvurderinger blev
afholdt den 27. juni og den 26. august 2016, og disse viser god fremdrift i leverancerne.Frem mod Rigshospitalet
er der fokus på de særlige integrationer til Rigshospitalet og på Epics udviklingsleverancer, som forventes at rette
op på nogle af de tekniske udfordringer i Sundhedsplatformen. Det er derfor programmets samlede vurdering, at
Go-live på Rigshospitalet den 5. november 2016 kan fastholdes.

Overordnet vurdering af programmet
Den samlede programstatus vurderes – jf tabel 1 nedenfor - til at være Watch (gul).
Vurderingen af den overordnende programstatus baseres på, at der er pres på programmets ressourcer i form af
overarbejde og fleks. Samtidig er det nødvendigt at undgå lange vankanceperioder, da det både har betydning for
fremdrift og indvirken på programmets økonomi, i de tilfælde hvor det er nødvendigt for programmet at anvende
ekstern hjælp for at opretholde fremdrift. Blandt andet pga. overarbejde anmodes programstyregruppen d. 1.
september 2016 om en overførsel fra reserven.
Samtidig med ressourceudfordringen er der en lang række opgaver, der skal færdiggøres indenfor kort tid,
herunder build, test og modtagelsen af andre Go-live kritiske leverancer fra leverandøren.
For at nå disse opgaver kan det blive nødvendigt med en ekstra arbejdsindsats fra programmets medarbejdere,
herunder Epic, hvilket gør at programmet samlet anses for at være i Watch.
Omvendt oplever programmet også at være langt i forhold til en række centrale leverancer, og at der bredt set er
opnået en betydelig erfaring med Sundhedsplatformen, hvilket gør projekterne i stand til at arbejde hurtigt og
målrettet. Det har således også overordnet set været muligt at fastholde det fastlagte scope, hvorfor det i vid
udstrækning bør være muligt at opnå de ønskede gevinster.

Nedenstående tabel indeholder en angivelse og kort beskrivelse af projektets status med afsæt i Epics standard
metrikker for rapportering:
Tabel 1: Beskrivelse af programmets status
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Sidste
periodes
status

Denne
periodes
status

Beskrivelse

Samlet
programstatus

Den samlede programstatus vurderes til at være i Watch (gul) som
følge af den samlede færdiggørelsesgrad, samtidig med at
programmet oplever at der er behov for støtte fra
programstyregruppen i forhold en ressourdetilførsel.

Fremdrift

Der er god fremdrift på i de enkelte projekter.
Der pågår daglig opfølgning og prioritering for at sikre fremdrift på
kritisk vej.
Systemet, som er leveret til Herlev og Gentofte Hospital, lever op
til det aftalte mål, på trods af at der er fejl der skal udbedres og at
der fortsat er behov for at løsningen anvendes korrekt.
Det er fortsat vurderingen, at løsningen også ved næste
implementering på Rigshospitalet lever op til aftalt mål.
Der har været et større forbrug på to poster – dels udgiften til
udbetaling af overarbejde til programdeltagerne i forbindelse med
Go-live på HGH og dels til ændringsanmodninger fra leverandøren
– hvorfor programmets samlede økonomi er under pres.
Antallet af vakante stillinger er steget og udgør en risiko dels
grundet den periode hvor programmet medarbejdere skal påtage
sig flere opgaver og dels grundet at det i nogen tilfælde er
nødvendigt at anvende eksterne konsulenter, hvilket belaster
programmets økonomi yderligere.

Målopfyldelse

Ressourcer

Epics standard metrikker 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: Vi når vores deadlines i planerne.
Watch: Leverancer kommer for sent, men vi har mitigerende handlinger på plads eller en revurderet plan, der får os tilbage på
planen.
Serious: Vi er bagud med leverancerne i forhold til plan og har udfordringer med at løse seriøse problemstillinger; vi behøver
ekstra ressourcer i form af tid, budget, ressourcer.
Critical: Der er en risiko for ikke at nå planlagt Go-live.

Væsentlige opmærksomhedspunkter
Evaluering af hypercare på Herlev og Gentofte Hospital
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Programmet har gennemført en evaluering af hypercare på HGH med det formål, at optimere planlægning og
afvikling af de kommende hypercare-perioder. Det gælder blandt andet interne arbejdsgange, samarbejde og
koordination. Evalueringen er dels gennemført ved fokusgruppeinterview med projektdeltagere, projektledere,
programledelse, HGH afdelingsledelse og deltagere i Top 10-møderne under hypercare, og dels ved et
elektroniske kvalitativt survey. Resultaterne fra evalueringen samles i en fælles rapport med resultater fra øvrige
gennemførte evalueringer under hypercare, heriblandt om slutbruger-uddannelsen, selve Go-live natten,
håndteringen af fejlindberetninger og af floorsupport under hypercare. En lang række af læringspunkterne er
indarbejdet i det nuværende arbejde frem mod Go-live på Rigshospitalet.
Evaluering af uddannelsen
Uddannelsen forud for ibrugtagning af Sundhedsplatformen er blevet evalueret i perioden 24. juni – 17. juli via et
elektronisk survey blandt 400 medarbejdere på HGH. Svarprocenten var 34 %, og resultatet viste, at slutbrugerne
ikke følte sig tiltrækkeligt forberedt til at tage Sundhedsplatformen i brug. Derfor bliver koncepterne for
uddannelse og forudgående forberedelse (parathed) forbedret. Det gælder blandt andet:








Uddannelsen af superbrugerne styrkes. Som noget nyt trænes en gruppe tværfaglige superbrugere ude
på alle afdelinger/klinikker de sidste to uger før Go-live. Det betyder, at superbrugerne træner sammen i
deres vante omgivelser med de scenarier, procedurer og samarbejdspartnere, de er vant til.
Klasseundervisningen forbedres ved at Sundhedsplatformens funktioner trænes i en mere realistisk
ramme.
De udfordringer, der har været med at lære at håndtere overgange mellem afdelinger, bliver adresseret i
to nye film, der viser trinene i typiske, tværgående forløb.
Der vil desuden blive sat større fokus på medarbejderens gode muligheder for at tilpasse egne
funktioner i Sundhedsplatformen, så smutveje, favorit-funktioner m.m. bliver sat op langt tidligere end på
Herlev og Gentofte Hospital.
Endelig forventes det, at kvaliteten af undervisningen generelt vil være væsentligt bedre, fordi mere end
halvdelen af underviserne nu er erfarne med såvel undervisning som brug af Sundhedsplatformen.

Programmets issues
Et af programmets primære issues er at fastholde planen for udvikling af integrationer til Rigshospitalet, som
påvirker vigtige elementer af programmets samlede build (opsætning) og planer for test. Programmet arbejder
desuden på at få styrket kodning, blandt andet via etablering af en bedre søgefunktion og stop-skilte i systemet
(hard stops) som stopper/adviserer klinikeren, når der forventes koder. Derudover hjælper programmet HGH med
at lære de nye arbejdsgange for kodning samt rette op på fejl.
Top issues for den seneste periode er følgende:






Kodning
Integration til FMK
Udvikling af integrationer til Rigshospitalet
Build (opsætning) til Rigshospitalet
Kræftpakke efterlevelse

2. Regionernes egenleverancer

5

Møde i IT- og afbureaukratiseringsudvalget d. 06-09-2016

Punkt nr. 2 - Meddelelser - Status på Sundhedsplatformen
Bilag 1 - Side -6 af 8

Statusrapporteringen fra regionernes it-afdelinger er tilfredsstillende. Flertallet af kommende egenleverancer er
god fremdrift og har farvemarteringen grøn. Der er enkelte hvor vurderingen er at der er efterslæb på leverancen,
men det vurderes af CIMT i Region Hovedstaden, at man vil kunne nå leverancerne.
Egenleveranceprogrammene i Region Hovedstaden og Region Sjælland 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.
Egenleverancer – Region Hovedstaden
Nedenstående status er rapporteret af CIMT egenleveranceprogramleder Esben Henrichsen.

20, 31, 38, 39

Stig Kongsborg

SP Klient virtualisering

28, 46

Melinda Pathuel

Fællesbruger løsning

61

Natascha Bue

Netværk til SP

02, 37

Pernille Hyldstrup

Ressource til TDR

23

Jens Damhøj Andersen

SP - Regh/RegSj ITSM integration

CIMT EL

Jesper Bech Petersen

Teknisk Support

54, 57

Esben Henrichsen

Etablering af SP systemforvaltning

CIMT EL

Bente Glensbjerg

Afhængigheder

Helene Rasmussen

Klargøring af Business Continuity til SP

Ændringer

25

Ressourcer

Helene Rasmussen

Klargøring af Mobile enheder til SP

Risici / issues

Helene Rasmussen

30

Leverancer

08, 32, 44

Klargøring af print til SP

Beslutninger

Klargøring af hardware til SP

Denne periodes status

Projektleder

Sidste periodes status

EL ##

Rapporteringsperiode: 12.08.2016 til 19.08.2016

CIMT egenleverancer - SP KPI rapportering

Særligt kritiske egenleverancer

Mulig EL54 opdatering på vej – kender ikke konsekvenser

Godkendelse af PID for Systemforvaltning udestår
Kommentering
Projektnavn

Status Kommentar
Situation:
Epic leverer anden ADFS løsning end forventet. Denne fungerer ikke godt med
Region Hovedstadens AD setup med flere login pr. bruger. Der er etableret og
idriftsat en workaround, dog er denne ikke driftsstabil på længere sigt.

Brugerstyring for SP
ADFS Modul

CIMT har leveret på dette projekt som aftalt og projektet er under nedlukning,
derfor er status grøn. Fremadrettet vil løsningerne nedenfor rejses som risici.
Konsekvens:
Risiko for ustabil drift hvis workaround løsning ikke erstattes
Løsning:
- CIMT har etableret midlertidig workaround, for HGH go-live
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- Der er behov for at sikre, efter HGH go-live, at en permanent løsning
implementeres, denne opgave er en del af SP Sikkerhed og Infrastruktur's videre
arbejde.

Region Sjællands egenleverancer
Nedenstående status er rapporteret af CIMT egenleveranceprogramleder Tom Quvang Jørgensen.
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Projektnavn

EL Klargøring af
uddannelsesfaciliteter

Status

Kommentar
Projektet mangler at får overført kr. 1,37 mio., som er afsat til
uddannelsesfaciliteter af Region Sjælland.
Disse midler skal godkendes til overførelse af Egenleverance
Programstyregruppen. Dette forventes at ske på et møde i august.
Projektet har mistet kontinuitet i vidensopbygning pga. udskiftning af
centrale ressourcer. Pr. 1.8 mangler delprogrammet 1 fuldtidsressourcer
på en central post, som indsatsleder.

Implementering

Korrigerende handlinger: Rekrutteringsproces er i gang.
Der arbejdes på at fastholde så meget viden som muligt i udskiftningen
af medarbejderne.
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