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1. ORIENTERINGSSAG: AFBUREAUKRATISERINGSPROJEKTET,
TIDEN EFTER PROJEKTETS AFSLUTNING
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet bevilligede i 2014 3 mio. kr. til at fremme afbureaukratisering på regionens hospitaler. Der
blev bl.a. afsat midler til et afbureaukratiseringsprojekt, hvis formål var at undersøge, om det var muligt at
optimere frontlinjepersonalets arbejdsgange og procedurer på hospitalerne ud fra en bottom-up proces.
Projektet blev igangsat den 1. september 2015.
Udvalget har løbende fulgt projektet og har på mødet i juni 2016 drøftet projektets afslutning med
udgangspunkt i det udarbejdede inspirationskatalog.
Nærværende sag udspringer af budgetaftalen 2017 og er en status på, hvad hospitalerne og virksomhederne
efter projektets afslutning har gjort for at gøre det nemmere for medarbejderne at gøre opmærksom på og
ændre på uhensigtsmæssige arbejdsgange.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til IT- og afbureaukratiseringsudvalget:


at udvalget tager orienteringen til efterretning

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Afbureaukratiseringsprojektet har været med til at sætte fokus på, at regionen kontinuerligt skal blive bedre
til at afskaffe unødigt bureaukrati til gavn for patienter og personale. Sammen med projektets styregruppe
drøftede udvalget i forbindelse med afrapportering af projektet på mødet i juni 2016, anbefalinger til,
hvordan man videre kan knække afbureaukratiseringsnøden.
Hospitalerne og virksomhederne har iværksat følgende konkrete initiativer, som gør det nemt for patienter,
pårørende og medarbejdere at bidrage med ideer til, hvordan der kan afbureaukratiseres:









Et hospital har opsat en stor tavle i venteareal, hvor patienter og pårørende kan skrive forslag til
forandrings- og afbureaukratiseringsinitiativer, som understøttes af en hurtig prioriterings- og
beslutningsproces.
Flere hospitaler sikrer, at medarbejdere på tavlemøder kan fremføre afbureaukratiseringsideer.
Oprettelse af idepostkasser, både fysiske postkasser og mailadresser, som fremgår på hospitalernes
intranet, hvor ansatte har mulighed for at indsende deres forslag til enklere arbejdsgange. Et visuelt
eksempel på dette fremgår af bilag 1.
Afbureaukratisering understøttes ved, at ændringsforslag til indhold i dokumenter i regionens
dokumentstyringssystem behandles hurtigt ved en intensiveret mødefrekvens i et hospitals
dokumentudvalg.
Et hospital har tydeliggjort afbureaukratiseringsarbejdet i et nyt internt
’forbedringsnetværk’, som har fokus på kompetenceudvikling, forbedringsmetoder samt test og
spredning af nye tiltag. Netværket er iøvrigt blevet til ved at slå to tidligere udvalg sammen.

Som en del af regionens fælles overordnede strategi, Fokus og Forenkling, pågår der således, via
driftsmålstyring og tavlemøderne samt i det daglige forbedringsarbejde, en række initiativer, der forenkler og
forbedrer den daglige drift.
I relation til regionens politiske målsætning "Ekspansive vidensmiljøer", herunder den strategiske indsats
"Styrkelse af innovation og forskning" er igangsat en regional idekonkurrence, hvor hospitaler fremsender
ideer, der kan styrke innovationskulturen, herunder også ideer, der sikrer afbureaukratisering.
Yderligere forventer hospitalerne, at Sundhedsplatformen på sigt vil understøtte afbureaukratisering.
Endelig har hospitalerne en appel til nationale og regionale politikere. Hospitalerne ønsker, at de ved nye
afbureaukratiseringsideer får stillet den tid, det kræver at kunne iværksætte ideernes afledte
forbedringsarbejde, til rådighed, samt at politikerne fokuserer på de opnåede resultater frem for på
omfattende og tidskrævende afrapportering på ideerne.
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KONSEKVENSER
Udvalgets drøftelse bidrager til, hvordan regionen kan arbejde med forenkling af processer fremadrettet.
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
Jens Gordon Clausen / Anne Skriver
JOURNALNUMMER
16019380

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1
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2. STATUS VEDRØRENDE IMPLEMENTERINGEN AF
SUNDHEDSPLATFORMEN
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Forretningsudvalget modtager som vedtaget kvartalsvise statusnotater vedrørende Sundhedsplatformen.
Der orienteres om udfordringer og fremdrift for implementeringerne, samt om hospitalernes aktivitet og
daglige afvikling efter implementering, eventuelt alvorlige utilsigtede hændelser med tilknytning til
Sundhedsplatformen samt antal aktive brugerhenvendelser vedrørende fejl og ønsker.
Forretningsudvalget kan således følge med i fremdrift og konsekvenser i forbindelse med den løbende
udrulning af Sundhedsplatformen. Derudover modtager It- og Afbureaukratiseringsudvalget månedligt en
skriftlig og mundtlig status.
For informationer om hospitalernes aktiviteter henvises til mødesag 8 om Sundhedsplatformen: Ventetider
og aktivitet, som blev taget til orientering ved forretningsudvalgets møde den 9. maj 2017.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at IT- og Afbureaukratiseringsudvalget over for forretningsudvalget og
regionsrådet anbefaler:



at orienteringen om status vedrørende implementering af Sundhedsplatformen tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Implementeringen af Sundhedsplatformen følger fortsat tidsplanen, og som planlagt tog tre yderligere
hospitaler systemet i brug den 18. marts 2017, nemlig Hvidovre og Amager Hospital, Nordsjællands
Hospital og Bornholms Hospital. Den 20. maj 2017 forventes de sidste hospitaler i Region Hovedstaden at
tage Sundhedsplatformen i brug.
Driften af Sundhedsplatformen vurderes fortsat tilfredsstillende, idet antallet af brugerhenvendelser og
utilsigtede hændelser ligger på et forventet og håndterbart niveau. Antallet af ugentlige brugerhenvendelser er
således en måned efter tredje Go-live på niveau med det ugentlige antal før Go-live – på trods af det store
antal ekstra brugere. Der er siden sidste rapportering leveret en lang række tekniske forbedringer, blandt
andet af kode- og afregningsfunktionaliteten og i forhold til FMKs svartid. Der arbejdes derudover stadig på
yderligere forbedringer på en lang række forskellige områder, samtidigt med at de kommende
implementeringer forberedes og afvikles.
Status for de idriftsatte hospitaler
Driften af Sundhedsplatformen vurderes af programledelsen tilfredsstillende. Vurderingen er sket med
baggrund i antallet og alvorligheden af brugernes indmeldinger og utilsigtede hændelser (UTH’er).
Der rapporteres stadig om uhensigtsmæssigheder og optimeringsønsker, som programmet løbende
håndterer. Der er i særlig grad opmærksomhed på effektivitetsmæssige udfordringer i de ambulante
arbejdsgange, hvorfor der er iværksat en analyse heraf. Derudover fastholdes fokus på at levere konkrete
forbedringer i 2017 i form af de vedtagne optimeringsområder.
Servernes oppetid er fortsat tæt på 100 % på trods af, at Sundhedsplatformen har været utilgængelig 4
gange i den seneste rapportering den 21. februar 2017. I ingen af tilfældene skyldtes nedbrudene fejl på
serverne, men fejl i procedurer med konsekvens for systemets tilgængelighed. Af den grund har
programledelsen i samarbejde med driftsorganisationerne besluttet at skærpe fokus på driftsprocesserne i
programperioden således, at der sikres en teknisk stabil drift, så brugerne ikke oplever konsekvenser af
bagvedliggende tekniske procedurer.
Der er ultimo april 3.105 åbne sager (mod 2.661 en måned tidligere), som alene kan løses af programmet,
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hvoraf 1.586 vurderes at vedrøre anvendelsesudfordringer. Stigningen skyldes Go-live på bølge 3, og
vurderes acceptabel, idet data viser, at der allerede fra tredje uge efter Go-live blev løst en større andel af
sager i forhold til antallet af indberetninger, end der gjorde på det samme tidspunkt for de tidligere
implementeringer.
Vigtige fejlrettelser i det seneste kvartal
Der har siden sidste rapportering været fire sager, hvor der har været behov for særlig hurtig fejlrettelse og
involvering af hospitaler. Det drejede sig om følgende sager:








Manglende fremsendelse af breve, der afviser en henvisning. Hovedårsagen til den manglende
fremsendelse var brugerfejl, men der var ligeledes en teknisk fejl vedrørende breve fra et specifikt
afsnit, som omgående blev løst. Der pågår udredning af, om patientrettigheder er overtrådt på
baggrund af dette.
Fejl vedrørende overførsel af doseringsoplysninger fra Sundhedsplatformen til det Fælles Medicinkort
(FMK). Fejlen har betydet, at doseringsoplysninger har kunnet være forkerte i FMK. Umiddelbart efter
fejlens identifikation blev 1.210 ordinationer fra den fejlbehæftede periode gennemgået, og heraf blev
48 vurderet som potentielt alvorlige. Brugere har i alt rapporteret om fejlen fire gange, hvor lægen i alle
tilfælde rettede justerede dosis. Der er ikke konstateret patientskader. Skriftlig orientering herom er
tilgået regionsrådetsmedlemmer den 10. april 2017.
Manglende afslutning (seponering) af medicin ved brug af forkert felt. Hvis klinikeren benyttede et
særligt flet til at angive slutdato for et lægemiddel, fremgik slutdatoen ikke alligevel i oversigten. Fejlen
blev omgående rettet, og under 100 patienters medicin var berørt. Hospitalerne har gennemgået
patienternes medicinering, og fejlen har ikke medført patientskade. Skriftlig orientering herom er tilgået
regionsrådetsmedlemmer den 7. marts 2017.
13 henvisninger blev pga. brugerfejl sendt til Amager og Hvidovre Hospital før SP-implementering,
hvorfor disse først har kunnet læses efter Go-live den 18. marts. Tre patienter er som følge af fejlen
ikke blevet rettidigt indkaldt til elektiv (planlagt) udredning og behandling. Deres forløb er nu sat i
proces og forsinkelsen vurderes ikke at have helbredsmæssige konsekvenser.

Styrelsen for Patientsikkerhed er orienteret om sagerne.
På baggrund af en henvendelse til regionsrådsformanden fra en sygeplejerske ansat i Region Hovedstaden
og en henvendelse fra DSR til Svend Hartling, har administrationen rettet henvendelse til
Sundhedsplatformen, som oplyser, at de er blevet opmærksomme på, at en standardopsætning har
medført, at det behandlende personales fulde navn har fremgået af besøgssammendraget, når de har
udskrevet sammendraget (den udskrift, som patienten får med i hånden).
Sundhedsplatformen er nu gået i gang med at ændre proceduren, så det behandlende personales navne ikke
vil fremgå af besøgssammendraget i forbindelse med at patienter udskrives efter et akut besøg. Dog kan
f.eks. den behandlende sygeplejerskes navn fremgå, hvis patienten i forbindelse med et akut besøg anmoder
om uddybende information. Baggrunden er, at informationerne automatisk genereres fra blandt andet
patientens journal i Sundhedsplatformen. I de tilfælde hvor der er oplysninger om sundhedspersoners navne
i udleverede dokumenter, så er det fordi navnene fremgår af journalen.
Det følger af lovgivningen, at patienterne skal kunne se sundhedspersonernes navn, titel og dato i deres
journal i Sundhedsplatformen og dermed også i Min Sundhedsplatform. Tilsvarende gælder også for
oplysningerne i Sundhedsjournalen, som findes på sundhed.dk.
Programmet bag Sundhedsplatformen arbejder som en del af driften kontinuerligt med fejlrettelser,
justeringer og deciderede optimeringer. To af de vigtigste områder er kodning/afregning og medicinering,
som uddybes nedenfor. Derudover iværksætter programmet, som følge af de seneste meldinger fra
hospitalerne, en særlig analyse af de ambulante arbejdsgange.
Der har siden første Go-live været udfordringer med brugen af kodefunktionaliteten i Sundhedsplatformen,
og deraf følgende manglende afregning. Programmet håndterer problemet med flere forskellige indsatser –
herunder både understøttelse af brugerne og optimering af selve løsningen. Siden sidste rapportering til
forretningsudvalget er der leveret en lang række konkrete forbedringer, som har forbedret brugernes
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mulighed for at kode og rette fejlagtige/manglende kodninger. Der opleves dog stadig et grundlæggende
problem i, at der ikke registreres tilstrækkeligt mange koder (diagnoser, procedurekoder mm.), hvilket
sandsynligvis også hænger sammen med, at opgaven har skiftet hænder fra sekretærer til læger. Den
ophobede kø af fejlbehæftede eller manglende koder på Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital er
stadigt faldende, om end der stadig er behov for en fokuseret indsats for at nå i mål. Data fra de sidste
hospitaler, der har ibrugtaget Sundhedsplatformen viser, at der genereres væsentligt færre fejl, og at
hospitalerne indtil videre kan følge med til de daglige oprydning af fejl og mangler. For yderligere
information om konsekvenserne for hospitalernes økonomi, se næste afsnit.
I 2017 fortsættes programmets fokus på at levere konkrete forbedringer, som skal gøre det lettere at benytte
kodefunktionaliteten.
Der har ligeledes været udfordringer på medicineringsområdet, hvorfor der har været forøget fokus på dette
siden Go-live på Rigshospitalet. Der er etableret en tværregional gruppe med fokus på anvendelse af
Sundhedsplatformen til håndtering af medicin. Programmet har siden Go-live på Rigshospitalet optimeret
betragteligt på medicinområdet i form af langt flere standardbestillinger af medicinblandinger end oprindeligt
planlagt. Derudover er der i marts lavet en forbedring af FMK’s hastighed, og der rapporteres nu ikke
længere om, at FMK kører for langsomt i Sundhedsplatformen. Der arbejdes derudover på flere konkrete
forbedringer på FMK området, som er central for store dele af lægegruppen, og derfor skal fungere
optimalt. Sundheds- og Ældreministeriet følger forbedringerne i regi af den nationale styregruppe for FMK.
Dybdegående arbejdsanalyse
Som tidligere nævnt iværksætter programmet en dybdegående arbejdsgangsanalyse af et udvalgt speciale
med henblik på at afdække uhensigtsmæssigheder på tværs af patientforløb. I den forbindelse sættes der
også fokus på de ambulante arbejdsgange, som ifølge flere afdelinger er særligt udfordrede. Analysen laves
i samarbejde med leverandøren Epic og foretages på Rigshospitalet. Det forventes, at analysen fx kan
afdække om den udfordrede ambulante aktivitet skyldes tekniske funktioner i Sundhedsplatformen,
lovgivningsmæssige krav til journaloptag som nu er indbygget i Sundhedsplatformen, lægens nye
registreringsopgaver eller andre aspekter.
Status på implementeringsforberedelserne frem mod bølge 4 og 5
Forberedelserne til bølge 4 og 5 går godt, og parathedsvurderingerne viser både den ønskede fremdrift, og
overblik fra projekterne og hospitalernes side.
Ved sidste implementering var den nye udfordring at håndtere tre hospitaler på én gang. Dette gik uden
problemer, og idet samarbejdet med ledelserne af ’bølge 4’ hospitalerne (Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital og Region Hovedstadens Psykiatri) er konstruktivt, forventes dette ikke at give væsentlige
udfordringer. Den nye udfordring for bølge 4 er, at håndtere Psykiatrien, som kræver ny opsætning og en
kompliceret organisationsstruktur med mange matrikler. Der er derfor fokus på færdiggørelsen af den nye
opsætning samt test og håndtering af support på de mange matrikler.
Fremdriftsevaluering viser pt, at alle leverancer nås som planlagt.
Sideløbende er store dele af programmet orienteret mod implementeringen af alle Region Sjællands
sygehuse den 25. november 2017. Denne implementering kræver en væsentlig forberedelse, idet der skal
håndteres mange nye integrationer og generelt ny opsætning. Det bliver desuden den største samtidige
implementering med ca. 14.000 brugere.
Som rapporteret sidste gang forberedes hospitalerne på syv fokusområder, som under de to første
implementeringer har vist sig særligt svære. Områderne er Medicin, Brugerrettigheder, Kodning, In Basket
funktionen (lægernes opgaveliste), Det Parakliniske Område, Administrative registrering og
Brugertilpasninger. Fokusområderne indgår i alle implementeringstiltag rettet mod hospitalerne, herunder
parathedsarbejdet med afdelingsledelsesniveauet, uddannelsen og supporten under Go-Live.
Fremdrift vurderes kontinuerligt frem mod Go-live
Ledelsen af programmet og regionerne følger nøje fremdriften i projekterne og forberedelsesarbejdet frem
mod de næste implementeringer. En ændring af Go-live-tidspunktet vil blive vurderet helt frem til Go-live
natten, ligesom det var tilfældet ved de tidligere implementeringer. Go-live vil kunne rykkes, hvis der opstår
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uforudsete udfordringer i opsætningen til de nye hospitaler, eller hvis den idriftsatte løsning skulle vise sig at
blive destabiliseret. En udsættelse vil blive besluttet af programstyregruppen, hvis det er den rette løsning af
hensyn til patientsikkerheden, som har højeste prioritet.
KONSEKVENSER
På baggrund af programmets og hospitalernes status på implementeringen af Sundhedsplatformen, vurderer
programledelsen fortsat, at tidsplanen for de kommende implementeringsbølger kan fastholdes.
Det er samtidigt afgørende at fastholde fokus på at optimere løsningen, så registrering af kliniske og
administrative data bliver endnu mere effektiv, og hospitalerne efter endt implementeringsproces kan sikre
samme produktivitet som før.
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 forretningsudvalget den 6. juni 2017 og regionsrådet den 13. juni 2017.
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Gitte Fangel
JOURNALNUMMER
14002072
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3. [UDKAST] DRØFTELSESSAG: BIDRAG TIL BUDGETPROCES
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Tomt indhold
INDSTILLING
Administrationen indstiller:



at

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
KONSEKVENSER
Tomt indhold
RISIKOVURDERING
[HUSK risikovurdering ! - Hvis der ikke vurderes risici ved en tiltrædelse af indstillingen
bruges nedenstående standardfrase og denne tekst slettes]
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
[HUSK bevillingstekniske konsekvenser ! - Hvis der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser ved at tiltræde
indstillingen bruges nedenstående standardfrase og denne tekst slettes]
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Tomt indhold
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges [udvalget den XX. måned år]
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / [Navn på Koncerndirektør] [ gælder for sager til FU/RR - denne hjælpetekst slettes!]
eller
[Navn på Koncerndirektør] / [Navn på Centerdirektør] [gælder for sager der afsluttes i udvalget - denne
hjælpetekst slettes!]
JOURNALNUMMER
[sagsnummer i Workzone]
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4. BESLUTNINGSSAG: FORSLAG TIL INDGÅELSE AF
SAMARBEJDSAFTALE MED REGION SJÆLLAND OM DRIFT OG
UDVIKLING AF SUNDHEDSPLATFORMEN
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden og Region Sjælland indgik i november 2012 en samarbejdsaftale om anskaffelse og
implementering af Sundhedsplatformen på hospitaler i de to regioner. Parterne er enige om at fortsætte
samarbejdet om den ordinære drift af sundhedsplatformen, dets vedligeholdelse og udvikling. Der
forelægges forslag til ny samarbejdsaftale til godkendelse. De afledte økonomiske og organisatoriske
konsekvenser for regionen behandles i særskilt sag.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at IT- og Afbureaukratiseringsudvalget anbefaler forretningsudvalget og
regionsrådet :
1. at godkende det udkast til samarbejdsaftale, som er vedlagt som bilag 1, under forbehold af
tilsvarende godkendelse i Region Sjælland,
2. at bemyndige koncerndirektionen til at indgå de supplerende aftaler på bestemte områder, som er
omtalt i udkastet til samarbejdsaftale og i mødesagen.
POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Region Sjælland og Region Hovedstaden indgik i 2012 en samarbejdsaftale i forbindelse med købet og
implementeringen af Sundhedsplatformen. Hver region har sin egen kontrakt med leverandøren Epic, men
har via en fælles programorganisation arbejdet tæt sammen om anskaffelsen og implementeringen.
Det er vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt at fortsætte det hidtidige samarbejde og indgå en ny
samarbejdsaftale, som fastlægger rammerne for drift, vedligeholdelse og fortsat udvikling af
Sundhedsplatformen. Udkast til samarbejdsaftale med Region Sjælland er vedlagt som bilag 1.
Samarbejdsaftalen vil i givet fald træde i kraft pr. 1. juli 2017, men først have driftsmæssig virkning pr. 1.
januar 2018, hvor alle hospitaler i de to regioner vil være tilsluttet Sundhedsplatformen.
Fordelingsnøglen, for så vidt angår bemanding og finansiering, vil fortsat være med 25 % til Region
Sjælland og 75 % til Region Hovedstaden, som det også var tilfældet i programorganisationen.
Principperne for samarbejdsaftalen er, at én region varetager bestemte fælles opgaver på begge regioners
vegne. Opgaven med drift af infrastrukturen, dvs. drift af servere m.m., varetages af Region Sjælland.
Region Hovedstaden varetager opgaver med vedligeholdelse, optimering og videreudvikling af
Sundhedsplatformen samt den overordnede styring af kontrakten med Epic.
Hver region sørger fortsat for support af systemet i egen organisation, og regionen har selv ansvaret for at
optimere systemet samt at udvikle og implementere systemet, så det fungerer bedst muligt i forhold til den
enkelte regions behov. Udgifterne til lokal support afholdes 100 % af den enkelte region.
Det er i forslaget til samarbejdsaftalen forudsat, at der administrativt kan indgås underliggende aftaler mellem
parterne i forhold til de specifikke tekniske forpligtelser og den overordnede styring af regionernes
kontrakter med leverandøren Epic. Det er også forudsat, at der kan indgås underliggende aftale med at
etablere en fælles sikkerhedsmodel for Sundhedsplatformen og særskilte aftaler i forhold til behandling af
persondata. Det foreslås, at koncerndirektionen bemyndiges til at indgå disse aftaler. De underliggende
aftaler godkendes af de to regioners direktioner i den bestyrelse, som nedsættes til at varetage samarbejdet,
jf. nedenfor.
Den foreslåede samarbejdsaftale medfører ikke indskrænkninger i det enkelte regionsråds beføjelser, idet
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aftalen alene fastlægger rammerne for parternes samarbejde. Samarbejdsorganerne refererer til hver regions
administrative og politiske ledelse. Hvert regionsråd har således fortsat sine myndighedsbeføjelser.
Der nedsættes styringsorganer efter principperne i fordelingsnøglen, således at Region Hovedstaden kan
udpege op til 3 gange så mange medlemmer af de styrende organer a-d, som Region Sjælland. Modellen er
følgende:
a. En bestyrelse på 12 medlemmer, som udpeges af parternes direktioner. Region Hovedstaden udpeger
formanden og Region Sjælland næstformanden.
b. Et udvalg for Klinisk Administrativt indhold (KAI). Region Sjælland udpeger formanden
c. Et udvalg for Strategisk driftsledelse (SDL). Region Hovedstaden udpeger formanden.
d. Et forretningsudvalg, som har til opgave at forberede bestyrelsens møder. Udvalget har 4 medlemmer,
2 medlemmer fra KAI og 2 medlemmer fra SDL. Region Hovedstaden udpeger formanden, som
deltager i bestyrelsens møder.
e. En fællesregional koordinationsgruppe bestående af embedsmænd. Gruppen drøfter bl.a. løbende
koordineringen af sekretariatsbetjeningen, herunder budgetforslag og bidrager til kvalitetssikring af
dagsordener.
Bestyrelsen refererer til hver regions direktion og ultimativt til de to regionsråd. De øvrige udvalg refererer til
bestyrelsen.
Bestyrelsen afgiver udtalelse om forslag til budget og regnskab for varetagelsen af de fælles opgaver samt
om forslag til en årlig aktivitetsplan med angivelse af leverancer, økonomi og ressourcer med tilhørende
overslag for de følgende 3 år. Bestyrelsen kommer også med udtalelse om planer for udvikling og
implementering af systemet, så det fungerer bedst muligt i forhold til den enkelte regions behov og med
forslag til dimensionering af personaleressourcer. Endelig udtaler bestyrelsen sig om andre spørgsmål af
væsentlig interesse inden for rammerne af samarbejdsaftalen.
Beslutninger i bestyrelsen træffes så vidt muligt ved konsensus. Hvis der er uenighed, drøftes uenigheden
mellem de to regioners ledelser. Bestyrelsen evaluerer aftalen inden udgangen af 2021. Samarbejdsaftalen
kan opsiges med 2 års varsel, hvis samarbejdet ikke fungerer tilfredsstillende.
Der er i parternes kontrakt med Epic en option for, at andre regioner kan indgå en aftale med Epic som
leverandør om tilslutning til Sundhedsplatformen. Hvis optionen udnyttes, optages der forhandling med den
eller de nye regioner om deres deltagelse og vilkårene herfor.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen vil indebære et samarbejde om drift og udvikling af Sundhedsplatformen i to
regioner med den fælles erfaringsopsamling og de synergieffekter, der er en følge af samarbejdet. De afledte
organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Region Hovedstaden forelægges i særskilt sag.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer efter administrationens opfattelse ikke særskilte risici, da der er tale
om en fortsættelse af et eksisterende samarbejde. Samarbejdsaftalen kan opsiges med 2 års varsel, hvis
samarbejdet ikke fungerer tilfredsstillende.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der planlægges en kommunikationsindsats, når forslaget er behandlet i begge regionsråd.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 6. juni 2017 og regionsrådet den 13. juni 2017. Sagen forelægges
parallelt politisk i Region Sjælland med samme indstilling og sagsfremstilling.
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling
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BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1: Udkast samarbejdsaftale Sundhedsplatformen
2. Bilag 2: Sundhedsplatformen - gammel samarbejdsaftale

Side 12 af 28

5. BESLUTNINGSSAG: ORGANISATORISKE OG ØKONOMISKE
KONSEKVENSER AF SUNDHEDSPLATFORMENS DRIFTS- OG
UDVIKLINGSORGANISATION
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Denne sag belyser de økonomiske konsekvenser for Region Hovedstaden i forhold indgåelse af
samarbejdsaftale med Region Sjælland om drift og udvikling af Sundhedsplatformen, jf. sag nr. 4 på
dagsordenen.
Sagen indeholder endvidere et overblik over tendenser i forhold til udviklingen i det overordnede digitale
landskab både regionalt og nationalt, og herunder de afledte konsekvenser i forhold til udviklingen af
Sundhedsplatformen.
Såfremt samarbejdsaftalen tiltrædes vil de økonomiske konsekvenser heraf skulle indarbejdes i budgettet for
2018-2021.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at IT- og Afbureaukratiseringsudvalget over for forretningsudvalget og
regionsrådet anbefaler:
1. at den beskrevne organisation danner grundlag for budgetforslaget for 2018-2021
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
2. at det godkendes, at det midlertidige lejemål Lyngbyvej 20, som huser programorganisationen,
forlænges til udgangen af 2018.
POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Indledning
Udrulningen af Sundhedsplatformen er et stort skridt i digitaliseringen af sundhedsvæsnet, som vil fortsætte
i årene fremover.
Med Sundhedsplatformen har de to regioner besluttet:





at skabe én fælles patientjournal på tværs af de to regioner,
at skabe mere sikre og sammenhængende forløb, når patienterne behandles på flere afdelinger i de to
regioner, og
at skabe de bedste rammer for, at klinikerne kan arbejde effektivt

Konkret har arbejdet med Sundhedsplatformen været organiseret omkring et fællesregionalt program med
indstationerede medarbejdere fra hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland. Programmet har fysisk
haft lokation på Lyngbyvej. Hertil kommer bl.a. en virtuel samarbejdsorganisation mellem regionernes itorganisationer om bl.a. serverdrift.
I takt med at Sundhedsplatformen bliver udrullet på hospitalerne, overgår Sundhedsplatformsprogrammet
fra implementering til drift. Derfor er der nu behov for at lave en permanent driftsorganisation for
Sundhedsplaformen, som kan understøtte den fortsatte drift, udvikling og anvendelsesoptimering af
Sundhedsplatformen.
Principper for Sundhedsplatformens driftsorganisation
På baggrund af et længere udredningsarbejde har administrationen i Region Hovedstaden og Region
Sjælland udarbejdet et grundlag for den videre fælles rejse når Sundhedsplatformen er implementeret og
overgået til drift.
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Der er således udarbejdet et forslag til en drifts- og udviklingsorganisation, som er baseret på følgende
styringsprincipper:
Én region løfter på vegne af begge regioner: Ligesom princippet bag det fællesregionale samarbejde på
sundheds-it-området, Regionernes Sundheds-it (RSI), bygger samarbejdet omkring drifts- og
udviklingsorganisationen for Sundhedsplatformen på, at én region kan løfte en opgave på vegne af begge
regioner. Herved uddelegeres opgaveløsningen til den ene region baseret på tillid til, at den pågældende
region kan løfte opgaven under hensyntagen til både det fællesregionale og det individuelle
regionsperspektiv. Herved sikres begge regioners interesser, mens den enkelte regions suverænitet bevares.
Konkret betyder det, at hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland er ansvarlige for en række
driftsområder, som de løfter for begge regioner.
Denne konstruktion giver samtidig mulighed for, at andre regioner kan blive en del af drifts- og
udviklingsorganisationen ud fra samme princip, hvis de ønsker at indgå i samarbejdet om
Sundhedsplatformen ved at benytte optionen i de to regioners kontrakt med Epic.
Enkel konstruktion med tydeligt ansvar: De tydelige ansvarsområder mellem de to regioner
understøtter, at det skal være mere enkelt at være leder og medarbejder. I dag (fsva. fx serverdrift) refererer
en lang række medarbejdere fagligt til ledere fra én region og personalemæssigt til ledere i egen region.I den
foreslåede model referer de medarbejdere, der arbejder indenfor de omfattede områder både fagligt og
personalemæssigt til deres nærmeste leder i egen region.
Myndighedskompetence bibeholdes: Regionernes myndighedskompetence bibeholdes i
styringsmodellen, således at sager vedrørende budgetter fortsat går til de enkelte regionsråd.
75 / 25 fordelingsnøgle: Den generelle fordelingsnøgle fra Sundhedsplatformens programperiode med en
75 / 25 fordeling for hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland fastholdes i drifts- og
udviklingsorganisationen. Fordelingsnøglen gælder i forhold til finansiering, medarbejderfordelingen samt
for sammensætning af medlemmer i diverse styringsfora.
Overordnet består Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisation af fire elementer:
1.
2.
3.
4.

Fællesregional Serverdrift (Region Sjælland)
Fællesregional vedligeholdelse og udvikling af Sundhedsplatformen (Region Hovedstaden)
Sekretariatsbetjening af fællesregional governance-model (Region Hovedstaden)
Regional anvendelsesoptimering og support (Region Sjælland og Hovedstaden hver for sig).

Ad 1) Fællesregional Serverdrift: Det er aftalt, at Region Sjælland varetager serverdrift på vegne af begge
regioner, herunder ledelse og bemanding af organisationen.
Ad 2) Fællesregional vedligeholdelse og udvikling af Sundhedsplatformen: Det er aftalt, at den
fællesregionale vedligeholdelse og udvikling af Sundhedsplatformen ledes og bemandes af Region
Hovestaden. Arbejdet omfatter bl.a. planlægning af nye EPIC-applikationer, sammenhæng til nationale
initiativer som det Fælles Medicinkort (FMK) og Landspatientregisteret (LPR), grundlæggende workflows
ift. nationale initiativer (fx ordination af medicin, henvisninger, epikriser) mv.
Ad 3) Sekretariatsbetjening af fællesregional governance-model: Det er aftalt, at den fællesregionale
sekretariatsbetjening ledes og bemandes af Region Hovedstaden. Som led heri er det aftalt at den samlede
leverandørstyring ift. Epic varetages af Region Hovedstaden.
Ad 4) Regional anvendelsesoptimering og support: Der oprettes en funktion i hver region til at varetage
anvendelsesoptimering og support af Sundhedsplatformen på sygehuse og hospitaler, herunder fx lokale
forbedringstiltag. Opgaven indgår således ikke i den fælles driftsorganisation, da den kræver lokalt
kendskab, men medarbejderne vil kunne indgå i fremtidige større udviklings- og implementeringsprojekter.
Den lokale forankring understøtter samtidig, at der bevares viden i de lokale organisationer til at gå i dialog
Side 14 af 28

med lokale sygehuse og hospitaler.
Dimensioneringen af Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisation
Dimensioneringen af drifts- og udviklingsorganisationen er baseret på input fra
Sundhedsplatformsprogrammet, Epic, øvrige Epic-kunder, konsulenthuse samt de to regionale itorganisationer. Der er tale om en organisation af en betydelig størrelse, som afspejler behovet for at sikre
kapacitet til løbende optimering og videreudvikling, således at gevinsterne ved investeringen i
Sundhedsplatformen kan realiseres.
Isoleret set er dimensioneringen af den fælles drifts- og udviklingsorganisation samlet set fastsat til cirka 450
årsværk, med en fordeling på cirka 350 årsværk placeret i Region Hovedstaden og cirka 100 årsværk
placeret i Region Sjælland. Tallene dækker både den fællesregionale og den regionale indsats beskrevet
ovenfor. Da dimensioneringen i udgangspunktet er lavet organiseringsneutral, kan der være visse roller, hvor
der er behov for at afvige fra den aftalte dimensionering. Eventuelle afvigelser fra den vedtagne
dimensionering aftales i Sundhedsplatformbestyrelsen. Det bemærkes, at det i samarbejdsaftalen er aftalt, at
parterne vil arbejde for en løbende optimering af organisationens størrelse.
Den samlede dimensionering af drifts- og udviklingsorganisationen for Sundhedsplatformen er afspejlet i
tabel 1.
Tabel 1. Dimensionering af drifts- og udviklingsorganisation.

Serverdriften af Sundhedsplatformen (Epic core) og den underliggende infrastruktur, herunder den løbende
vedligehold og udskiftning af servere mv. varetages af Region Sjælland. Driften af Sundhedsplatformen
varetages internt, hvor tilsvarende opgaver ved tidligere på EPJ-systemer (Elektronisk Patientjournal) blev
varetaget af eksterne leverandører.
Systemforvaltning er primært at sikre en professionel og effektiv optimering, fejlretning og løbende
vedligehold af Sundhedsplatformen, så den er anvendelig for brugerne, og udvikles, så den lever op til de
sundhedsfaglige behov og lovgivningsmæssige krav. Hertil kommer opgaver vedrørende integrationer,
informationssikkerhed, kontakt til og inddragelse af kliniske miljøer og eksperter mv. Disse opgaver
varetages således fremover internt, hvor dele af tilsvarende opgaver på de tidligere EPJ-systemer blev
varetaget af eksterne leverandører.
Support af Sundhedsplatformen er understøttelse af brugerne i form af undervisning, hjælp til konkrete
problemer samt kanal for ønsker til forbedringer således, at brugerne kan udføre deres daglige opgaver
effektivt og på højt fagligt niveau.
Samlet set kommer Region Hovedstadens del af drifts- og udviklingsorganisationen til at bestå af næsten 50
forskellige stillingstyper, fx specialister til at lave optimering og support af de mange kliniske og
administrative moduler i Sundhedsplatformen, medarbejdere til facilitering af samarbejde med og
behovsafdækning ift. de kliniske medarbejdere, projektledere, principal trainers, der skal undervise brugere i
ny funktionalitet samt nye brugere, it-integrationsspecialister til at udvikle og optimere integrationer til de
øvrige systemer og databaser i regionen og nationalt mv.
I dag udgør det samlede antal af medarbejdere udlånt fra Region Hovedstaden til
Sundhedsplatformsprogrammet og øvrige medarbejdere i Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT) ca.
1.070 årsværk. Den fremtidige drifts- og udviklingsorgansation for Sundhedsplatformen samt øvrige CIMTmedarbejdere vil fremover udgøre ca. 970 årsværk. Dette er illustrereret i figuren herunder.
Figur 1. Udvikling i antal årsværk.
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Økonomiske konsekvenser Region Hovedstaden
På baggrund af fastlæggelse af dimensioneringen af Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisation
og en nærmere gennemgang af de økonomiske forhold omkring samarbejdet kan de afledte økonomiske
konsekvenser for Region Hovedstaden beskrives nærmere.
Bemanding af driftsorganisation
Som det fremgår af ovenstående skal Region Hovedstaden isoleret set levere cirka 350 årsværk ind i den
samlede driftsorganisation.
Dette sker inden for de eksisterende lønbudgetter for regionen.
CIMT, hospitaler og koncerncentre mv. har i dag udlånt medarbejdere til programorganisationen eller har
medarbejdere som understøtter arbejdet med Sundhedsplatformens implementering og nuværende drift.
Regionens personaleressourcer tilvejebringes ved, at CIMT inden for de nuværende personaleressourcer
bidrager med 260 årsværk. Hovedparten af dette antal årsværk er allerede i dag beskæftiget med
Sundhedsplatforms relaterede opgaver, men der tilvejebringes yderligere ca. 70 årsværk gennem gennem
effektiviseringer og omprioriteringer (med mindst mulig negativ effekt på serviceniveauet) inden for CIMT.
Fra hospitalernes side er der i dag indstationeret ca. 170 årsværk til Sundhedsplatformen. Mere
end halvdelen heraf føres fra 1. januar 2018 tilbage til det kliniske arbejde på hospitalerne, mens lønsum
svarende til 75 årsværk overføres til CIMT med henblik på, at klinikere med kritiske kompetencer og viden
fra programmet kan fastholdes og indgå i drifts- og udviklingsorganisationen fremover.
Koncerncentrene – ud over CIMT – har haft indstationeret et antal medarbejdere i program organisationen
svarende til ca. 19 årsværk. Lønsum svarende til 15 årsværk prioriteres til den nye drifts- og
udviklingsorganisation og overføres til CIMT.
Der vil skulle tages endelig stilling til evt finansielle mellemværende mellem Region Hovedstaden og Region
Sjælland som konsekvens af fordelingen af årsværk mellem de to regioner på de fælles områder
(infrastruktur, integrationer, fælles systemforvaltning og ledelse m.v.) og med afsæt i 75/25
fordelingsnøglen. Det er forventningen at dette stort set balancerer i 2018 og at et mellemværende i givet
fald håndteres så administrativt enkelt som muligt.
Samlet set finansieres bemandingen af drifts- og udviklingsorganisationen således inden for de nuværende
lønbudgetter i regionen samtidig med at der føres personaleressourcer tilbage til hospitalerne i Region
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Hovedstaden.
Øvrige driftsudgifter
I forbindelse med den fulde ibrugtagning af Sundhedsplatformen vil der være en nettobesparelse på den
løbende vedligeholdelsesomkostning (licensbetaling). Der er udgifter i den nuværende it-drift som
bortfalder for en række systemer, som bliver erstattet af Sundhedsplatformen. For de allerstørste itsystemer forventes der at være bortfald af udgifter på godt 100 mio. kr. Det er blevet klart, at det ikke
allerede i 2018 er muligt at realisere den fulde bruttobesparelse, da det har vist sig nødvendigt for nogle af
systemerne at opretholde drift i en lidt længere periode bl.a. af hensyn til kontraktuelle bindinger og den
endelige afregning vedr. 2017 mellem regionerne for patientbehandling og i forhold til den kommunale
medfinansiering. Bortfald af udgifter vedr. den nuværende it-drift vil dog blive modsvaret af den løbende
betaling til Epic.
Der resterer endnu en afdækning af bortfald af de løbende vedligeholdelsesudgifter vedr. lokale systemer,
som udfases med fuld ibrugtagning af Sundhedsplatformen.
Samlet set skønnes det, at de løbende vedligeholdelsesudgifter vedr. den elektroniske patientjournal falder
med 6 mio. kr. i 2018 og med 22 mio. kr. fra 2019.
Der er ikke i tabellen nedenfor indregnet rabat på Epic-vedligeholdelsesudgiften, idet der endnu ikke
afdækket i hvilket omfang regionen kan leve op til kravene for at opnå denne rabat. Men en sådan rabat vil
øge gevinsten fra 2019.
Der er endnu en række uafklarede forhold omkring den løbende vedligeholdelse, herunder hvad det koster
at leve op til Epic’s fremtidige krav til driftsmiljøet og infrastrukturen i forbindelse med fremtidige
opgraderinger, men det er vurderingen at der allerede i 2018 skal foretages reinvesteringer i infrastrukturen.
Dette er skønnet til at udgøre 24 mio. kr. for Region Hovedstaden. Det er forventningen, at der også vil
være behov for midler til den fortsatte vedligeholdelse af infrastrukturen fra 2019 og frem, men der
foreligger ikke estimater herfor på nuværende tidspunkt.
Efterlevelse af kravene fra Epic omkring vedligeholdelse og opgraderinger skal bl.a. bidrage til at
fastholde kvalitetsløftet i oppetiden og svartiderne i Sundhedsplatformen for medarbejderne.
Endvidere forlænges lejemålet på Lyngbyvej, hvor den nuværende programorganisation er placeret med et
år til udgangen af 2018. Dette gøres for at sikre stabilitet og kontinuitet for medarbejderne ifm. overgangen
fra projekt til drift. Husleje og øvrige personalerelaterede driftsomkostninger andrager i alt 4,8 mio. kr. i
2018. Hertil kommer licensudgifter mv. vedr. nogle af de udvidelser og tilkøb, som er foretaget
efterfølgende, eksempelvis tilkøb af den medicotekniske integrationsplatform, de indkøbte mobile enheder
på hospitalerne samt behov for fortsat at kunne udvikle e-learingsprogrammer. Samlet set beløber disse
poster sig til 17 mio. kr. i 2018.
Det anbefales endvidere at der i 2018 afsættes 10 mio. kr. til at indkøbe ekspertbistand vedr. justering og
optimering af Sundhedsplatformen, idet der er områder, hvor regionen ikke selv har eskpertisen eller ikke
kan rekruttere den nødvendige ekspertise og speicalviden.
De foreløbige vurderinger er således, at der i 2018 vil være en merudgift på ca. 45 mio. kr. af
engangskarakter som følge af behovet for dobbelt drift i 2018 på nogle systemer og indfasning af
driftsorganisationen (husleje og specialistbistand), jf. specifikationen i tabellen herunder.
Tabel 2. Nettoændring øvrige driftsudgifter.
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Reduktionen i de samlede it-driftsudgifter er således ikke helt så stor som oprindeligt skønnet, idet der i
implementeringsperioden er foretaget tilkøb af bl.a. den medicotekniske integrationsplatform og optioner i
kontrakten med EPIC, som også medfører løbende vedligeholdelsesudgifter.
Det skal bemærkes, at hvis ikke regionen var gået på Sundhedsplatformen ville regionen med al
sandsynlighed have oplevet en teknologiudvikling og behov for modernisering af den eksisterende EPJ
systemportefølje, som ville have givet regionen tilsvarende udgifter, som nævnt ovenfor.
Udgifter til den fortsatte udvikling af Sundhedsplatformen og digitalisering i regionen
Der er pt. en årlig investeringsramme på 50 mio. kr. til finansiering af anlægsporteføljen af projekter på itområdet. Rammen er historisk set blevet brugt til bl.a. at finansiere regionale såvel som nationale
forpligtelser. Disse estimeres for 2018 (inklusive projekter videreført fra 2017) pt. til 45 mio. kr. og
indeholder bl.a. Praksys, telemedicin, beslutningsstøtte i FMK og udbud af Patologisystem. Hertil kommer
ca. 15 mio. kr. til strategiske projekter i regionen, således at det samlede indmeldte behov for
anlægsporteføljen i 2018 pt. beløber sig til ca. 60 mio. kr. Heraf udgør omkostninger til videreførelse af
projekter, der er startet op i 2017 ca. 40 mio. kr.
Udover anlægsporteføljen er der udarbejdet et såkaldt ”Road-map” for Sundhedsplatformen indeholdende
et første og endnu ikke fuldt kvalificeret bud på ønsker og krav til udvikling af Sundhedsplatformen,
herunder ønsker fra de kliniske faglige miljøer samt kontraktuelle eller fællesoffentlige forpligtelser, der
kræver ændringer eller integration til SP. Road-mappet er tilvejebragt efter drøftelser med de faglige miljøer.
De samlede omkostninger i road-mappet estimeres pt. til ca. 73 mio. kr. Heraf udgør de forventede krav til
opgraderinger jf. kontrakten med Epic ca. 10 mio. kr., mens klinikkens ønsker til strategisk videreudvikling
og optimering af systemet udgør i alt ca. 35 mio. kr. Hertil kommer udvikling og integrationer ift.
Sundhedsplatformen som følge af forventede nye nationale projekter og forpligtelser (i særdeleshed Det
nationale CAVE allergiregister og FMK road-map), som pt. samlet estimeres til 28 mio. kr.
I tillæg til den foreløbige anlægsportefølje og SP road-mappet der pt. drøftelser og planlægning om
udvikling af et nyt landspatientregister (LPR3). Alene udviklingen af et nyt LPR skønnes pt. at medføre en
udgift på 45-70 mio. kr. i 2018, hvor en evt. medfinansiering fra statslig side dog ikke er indregnet.
Tabel 3. Samlet behov vedr. udviklingsaktiviteter. (Mio. kr.)

Samlet set vil der blive tale om en meget stram prioritering af såvel ønskerne og forpligtelserne ift.
Sundhedsplatformen og på teknologiområdet i det hele taget samt mulighederne for at driftsfinansiere en del
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af udgifterne og dermed nedbringe presset på anlægsrammen. Endelig finansiering og prioritering, herunder
ift. udfaldet af økonomiforhandlingerne, fastlægges i den videre budgetproces for 2018.
KONSEKVENSER
Region Hovedstadens bidrag til bemanding af den nye driftsorganisation vil ske inden for regionens
nuværende økonomiske rammer gennem omprioriteringer.
Der er for øvrige driftsudgifter et behov for i 2018 at tilføre CIMT 45 mio. kr. til at håndtere en lidt længere
periode inden gamle systemer kan lukkes fuldt ned, herunder reinvesteringer i infrastrukturen, jf. tabel 2.
Der er betydelige udfordringer i forhold til at håndtere de foreløbige opgørelser over behov for
videreudvikling og ikke mindst håndtering af konsekvenser af nationale projekter. Der er således behov for
at få kvalificeret ønsker og krav yderligere med henblik på en skarp prioritering, når udfaldet af
økonomiaftalen for 2018 kendes.
Der er i budget 2017 på Sundhedsområdets fælleskonto afsat 80 mio. kr., som en del af projektbevillingen
vedr. den igangværende implementering af sundhedsplatformen. Denne bevilling udløber i sagens natur ved
udgangen af 2017. Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med budgetlægningen 2018 sker en
videreførelse af bevillingen til at kunne håndtere den forlængede periode med dobbelt drift, reinvsteringer i
infrastruktur m.v. (45 mio. kr. jf. tabel 2) og at fastholde en reserve på 35 mio. kr. til eventuelt at kunne
afhjælpe udfordringerne i forhold til at imødekomme ønsker om den fortsatte udvikling og optimering af
funktionaliteten i Sundhedsplatformen.
Der vil frem mod budget 2018 blive arbejdet videre med de samlede økonomiske konsekvenser af
etableringen af den fælles drifts- og udviklingsorganisation.
Såfremt sagen tiltrædes vil de i sagen nævnte økonomiske konsekvenser blive indarbejdet i budgetforslag
2018-2021.
RISIKOVURDERING
Da der er tale om en større teknologisk og organisatorisk transformation, er der forsat en række
usikkerheder.
Ift. it-drift og vedligehold, der skal løses i samarbejde med Region Sjælland er der tale om en opgave, hvor
der er begrænsede erfaringer at trække på ift. estimering af fx personaleressourcer og omkostninger til
servere og øvrig infrastruktur mv. Dette er der søgt taget højde for i samarbejdsaftalen ift. årlig
budgetlægning og den fælles ambition om løbende at arbejde for at optimere organisationen.
Ift. udviklingsplanerne for Sundhedsplatformen og den øvrige digitalisering, der har effekt på
Sundhedsplatformen, er der en vis usikkerhed forbundet med de økonomiske skøn ift. udviklingsplanen
i SP roadmappet til den videre udvikling af systemet. I tillæg hertil er det pt. også usikkert, hvad omfanget
af og omkostninger til de store nationale projekter vil blive, herunder udfaldet af økonomiforhandlingerne.
Ift. det organisatoriske aspekt, er der tale om en betydelig organisatorisk forandring fra projekt til drift
omfattende flere hundrede medarbejdere. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudse, hvordan
dette vil påvirke den samlede kapacitetsudnyttelse i SP drifts- og udviklingsorganisationen og CIMT som
helhed. Herunder fordi en betydelig del af medarbejderne i drifts- og udviklingsorganisationen frem til
1.1.2018 vil være fuldt beskæftiget med implementeringen af SP i Region Sjælland.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
De i sagen anførte økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i budgetforslaget 2018-2021.
KOMMUNIKATION
Der planlægges med en generel kommunikationsindsats internt i regionen om den kommende drifts- og
udviklingsorganisation.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
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Sagen forelægges forretningsudvalget den 6. juni 2017 og regionsrådet den 13. juni 2017.
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen
JOURNALNUMMER
17014266
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6. ORIENTERINGSSAG: ØKONOMISKE GEVINSTER VED
SUNDHEDSPLATFORMEN I 2018
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet besluttede i 2012, at der var behov for et helt nyt og samlet system til afløsning af de mange
forældede og utidssvarende systemer. Systemet kostede i alt 1 mia. kr. i projektbevilling - og målet var
kvalitet, patienttilfredshed og effektivitet. Det blev således vurderet, at det ud fra en økonomisk vinkel også
ville kunne give gevinster at investere i et nyt IT-system, der samlede en lang række forskellige systemer.
Denne sag giver et overblik over de gevinster, som administrationen umiddelbart vurderer kan høstes i 2018,
og hvilke potentialer der er fremadrettet.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at IT-og Afbureaukratiseringsudvalget over for forretningsudvalget anbefaler:



at orienteringen tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Der er ingen tvivl om, at potentialet for økonomiske gevinster ved Sundhedsplatformen er stort og mest
hensigtsmæssigt kan indfries over flere år. Det bør indgå i overvejelserne for 2018, at en række af
effektiviseringsmulighederne forudsætter optimeringer af selve systemet. Programorganisationen søger i
videst muligt omfang at frigøre ressourcer til disse optimeringer, og en række af dem vil foreligge inden
udgangen af 2017, men yderligere vil skulle forventes i løbet af 2018.
Ved vurderingen af de økonomiske gevinster bør det også spille ind, at implementering af anvendelsen og
den arbejdsmæssige omstilling til systemet særligt for lægegruppen endnu ikke er på plads, og måske ikke
når at komme det for alle inden udgangen af 2017. Der bør derfor i 2018 fokuseres på tidsbesparelser i
klinikken og ikke på større indsatser f.eks. i form af reduktion af antallet af ambulante besøg eller
sengedage.
Også i Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT) vil der være økonomiske gevinster ved sparede licenser
til de systemer, Sundhedsplatformen afløser og ligeledes CIMTs lønomkostninger til driften af disse
systemer. Hvor store beløb, der er tale om, beror på, hvordan de gamle systemer afvikles, og i hvilken grad
de fortsat skal fungere, f.eks. med henblik på dokumentation i klagesager. Der foregår i CIMT et såkaldt
”sunsetting” arbejde med dette.
Forholdene for de enkelte specialer på de enkelte hospitaler er forskellige. Arbejdstilrettelæggelsen og
personalesammensætningen varierer – f.eks. var det lægerne selv, der skrev i det tidligere system på den
Hjertemedicinske klinik på Rigshospitalet og på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, mens langt
hovedparten af de øvrige afdelinger i regionen har haft tilrettelagt arbejdet sådan, at lægen dikterede, og
sekretæren skrev af. Derfor er det vigtigt, at det er den enkelte hospitalsdirektion, der tilrettelægger
realiseringen af gevinsterne på de enkelte hospitaler. Herunder indgår overvejelser om, hvorvidt realiseringen
af de økonomiske gevinster har en sådan størrelsesorden, at deres realisering kræver omorganiseringer på
hospitalet. Betragtningen om hospitalsdirektionernes rolle understøttes i øvrigt af, at en række af de
tidsmæssige besparelser er relativt små, men summer op til betydelige timetal, hvis de gælder alle 30.000
brugere i Region Hovedstaden.
I det følgende søges det belyst på hvilke områder, der kan indfries økonomiske gevinster nu, eller som må
forventes at kunne indfries ved indgangen til 2018, og hvilke områder der har stort potentiale. Områderne er
uddybet i vedlagte bilag 1.
Områder med muligheder i 2018
At tage Sundhedsplatformen i brug indebærer tidsmæssige besparelser. Der er langt færre log-in i
Sundhedsplatformen end i de ca. 30 systemer, den afløser. Dette gælder selv, hvor disse systemer har
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fungeret optimalt. Ligeledes er det med Sundhedsplatformen lettere for alle kliniske medarbejdere hurtigere
at danne sig et overblik over dagens opgaver og over patientens situation. Dette fordi visningen er
dynamisk, bl.a. gennem opgave- og patientlister, og der skal ikke længere bruges papirlister. Og endelig
genbruges undersøgelsesresultater i Sundhedsplatformen, så de er lettere at finde.
Det er et grundlæggende princip i Sundhedsplatformen, at hvor der allerede er gennemført dokumentation
genbruges den, hvor det er relevant – og som det er udtrykt indenfor sygeplejedokumentationen – der skal
kun dokumenteres ved afvigelser. Sygeplejedokumentationen bliver med Sundhedsplatformen i langt højere
grad end tidligere gennemført i struktureret form samtidig med, at navigeringen igennem de enkelte
dokumentationer understøttes. Ud over reduktion af dokumentation ved bedre overblik og genbrug af
dokumentation er der for sygeplejersker på sengeafdelinger indført den mobile løsning Rover, som
indebærer, at der let kan dokumenteres straks ved patientens seng, hvilket gør arbejdsgangen meget mere
effektiv.
Med Sundhedsplatformen er indført mulighed for, at data overføres direkte fra medicoteknisk udstyr til
journalen. Denne mulighed var tidligere til stede på intensivafdelinger med de særlige intensivsystemer.
Implementeringen har derfor været koncentreret om disse afdelinger, men integrationerne er også
gennemført på operationsafdelingerne samt neonatal- og endoskopiafsnit. Hvor denne løsning er
implementeret, er opgaven således automatiseret.
Det er et grundlæggende princip i Sundhedsplatformen, at den, der træffer en beslutning samtidig skal
dokumentere denne. Dette kan lade sig gøre, fordi Sundhedsplatformen integrerer en række af de systemer,
hvorigennem beslutninger skal effektueres og ligeledes automatiserer kommunikationsfunktioner – f.eks. i
forhold til blodprøver. Dette frigiver lægesekretærer og sygeplejersker fra at skulle dokumentere lægernes
beslutninger i andre systemer. Frigivelsen af tid er betydelig først og fremmest for lægesekretærerne. Videre
frem skal bestillingsfunktionen optimeres med hensyn til at pakke relevante samhørende bestillinger sammen
således, at lægerne hurtigt kan udføre dem jf. afsnittet nedenfor om potentialer.
Kommunikation om patienterne mellem hospitalerne og de praktiserende læger og hospitalerne og de
kommunale omsorgs- og plejefunktioner foregår i Danmark i udstrakt grad via standardiserede meddelelser i
det nationale system MedCom. Det gør de naturligvis stadigvæk med Sundhedsplatformen, men
etableringen af meddelelserne er blevet lettere, og dette er vigtigt, fordi deres omfang er ganske betydeligt.
De enkelte personalegrupper
For lægesekretærerne er bortfaldet betydelige opgavemængder. Dette skyldes princippet i
Sundhedsplatformen om, at den der træffer en beslutning også selv skal dokumentere den. Dette betyder, at
den store del af lægesekretærernes arbejde, der har bestået i at dokumentere lægernes beslutninger, falder
bort. Dette gælder uanset, om dette har form af fri tekst, der skulle skrives af fra diktat eller forskellige
analyser eller prøver, der skulle bestilles. Samtidig har lægesekretærerne fået et system, der fungerer bedre
ved varetagelse af administrative opgaver som booking af patientaftaler og fejlrettelser.
Som nævnt ovenfor har sygeplejerskerne, med indførelse af Rover, oplevet en betydelig lettelse i den tid,
der dagligt anvendes på dokumentation.
Sundhedsplatformens implementering stiller store krav til, hvordan lægernes opgaver skal varetages.
Sundhedsplatformen forudsætter, at lægen umiddelbart afslutter sin dokumentationsopgave (og gør det
rigtigt), idet der ellers er risiko for at andre personalegrupper ikke kan udføre deres arbejde, og
patientforløbet bliver længere. Ligeledes er det lagt til grund, at lægen selv skal inddatere. Baggrunden for
dette er dels at sørge for, at dokumentationen foretages samtidigt med beslutningen, således at der ikke
opstår fejl ved overdragelse, og dels at den høje grad af automatisering i Sundhedsplatformen ikke gør det
meningsfuldt, at oplysninger først overdrages mellem aktører, hvorefter dokumentationen foretages. Dette er
en stor omstilling for lægerne samtidig med, at det er komplicerede processer, der er tale om. Samtidig er
der initiativer i gang, som i høj grad vil kunne automatisere processerne jf. nedenfor.
Områder med potentialer, der kan indfries senere
En vigtig funktion i systemet er best./ord.-sæt. Best./ord.-sæt er pakker af bestillinger og ordinationer, der
kan anvendes ved en bestemt diagnose og/eller funktion f.eks. akut indlæggelse med apopleksi. Sættene
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indebærer således en effektiv måde at arbejde på for lægerne, men har i praksis vist sig at tage for lidt
hensyn til lokal fysik og logistik på de enkelte hospitaler, hvorfor de ikke er taget i brug i ret stort omfang.
Der bliver nu uddannet 55 kliniske byggere fra hospitalerne, hvis hovedopgave bliver at rette best./ord.-sæt
til, så de fungerer efter hensigten. En noget lignende problemstilling gør sig gældende for onkologiens
protokoller, hvor hele behandlingsserier af kræftpatienter er tilrettelagt.
Der er betydelige potentialer i udnyttelsen af, at alle patienter i regionen (og i Region Sjælland) nu registreres
i et system. Også dette har været vanskeligt at få til at fungere i praksis, og der arbejdes nu med optimering
af anvendelse af systemets funktioner for flytning af patienter.
Lægerne har med Sundhedsplatformen fået opgaven med selv at dokumentere ydelser i systemet til brug i
Landspatientregisteret, som danner grundlag for regionens aktivitetsafhængige finansiering. Lægernes
varetagelse af opgaven har frigjort tid hos sekretærgruppen, men har været meget vanskelig at få til at
fungere i praksis, og sekretærerne har fået en stor opgave med at udrede og rette fejl. Det er omkring denne
funktion hovedindsatsen af optimering foregår.
På grund af vægten på struktureret inddatering indeholder Sundhedsplatformens databaser data om meget
større dele af den kliniske aktivitet, end det tidligere var tilfældet. Der er ligeledes indbygget gode udtræksog visningsmuligheder i Sundhedsplatformen. Der er en betydelig tidsgevinst ved oversigter, der viser her
og nu situationen – f.eks. hvilke patienter, der indenfor en afdelingssygeplejerskes ansvarsområde, har fået
medicin. De mere styringsbetonede data, der kræver beregninger, foreligger for manges vedkommende
endnu ikke i en form, der er valideret på hospitalerne, fordi dette er en igangværende proces. Når disse data
foreligger i en funktionel form, er mulighederne for processtyring og procesforbedring meget stort.
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 forretningsudvalget den 6. juni 2017.
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Torben Hedegaard Jensen
JOURNALNUMMER
17014676

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1
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7. DRØFTELSESSAG: REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN I
PERSONALERESSOURCER PÅ ADMINISTRATION
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ved udvalgsmødet den 2. maj 2017 i IT- og Afbureaukratiseringsudvalget drøftede udvalget udviklingen i
regionens udgifter og personaleforbrug i de tværgående centre (HR, økonomi, it, mv.) og på det
administrative område generelt.
På dette møde vil udvalget blive forelagt konkrete initiativer ift. videresendelse til forretningsudvalget og den
overordnede budgetproces.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til IT- og Afbureaukratiseringsudvalget:



at drøfte sagen og de på mødet fremlagte konkrete initiativer fra administrationen med henblik på
videresendelse til forretningsudvalget og det videre budgetarbejde.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
IT- og Afbureaukratiseringsudvalget drøftede første gang regionens personaleudvikling ved dets møde den
2. maj 2017. På mødet fik udvalget en præsentation af HR direktør, Martin Magelund. Udvalget udbad sig
ved drøftelsen, at administrationen arbejdede videre med udvalgets forslag til den videre proces.
Adminstrationen vil ved udvalgsbehandlingen på mødet fremlægge konkrete forslag på denne baggrund.
KONSEKVENSER
På baggrund af udvalgets drøftelse vil konkrete initiativer ift. til budgetprocessen blive sat i gang.
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
Udvalgets beslutning vil blive oversendt til forretningsudvalget og det videre budgetarbejde senest den 7.
juni 2017.
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Martin Magelund Rasmussen
JOURNALNUMMER
10007143

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1
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8. EVENTUELT
EVENTUELT
Tomt indhold
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DAGSORDEN

IT- og afbureaukratiseringsudvalget - meddelelser

MØDETIDSPUNKT
30-05-2017 13:30

MØDESTED
Mødelokale H4, Regionsgården, Kongens Vænge 4, Hillerød

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

Afbud
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INDHOLDSLISTE
1. Meddelelser - Arbejdsplan for IT- og Afbureaukratiseringsudvalget
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1. MEDDELELSER - ARBEJDSPLAN FOR IT- OG
AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET
MEDDELELSER
Vedlagt er arbejdsplan for IT- og Afbureaukratiseringsudvalget for 2017. 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 2017
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Punkt nr. 1 - Orienteringssag: Afbureaukratiseringsprojektet, tiden efter projektets
afslutning
Center for Sundhed
Bilag 1 - Side -1 af 1
Direktionen / EKP
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Opgang B & D
Telefon 3866 6000
Mail csu@regionh.dk

Til:

Bilag 1
ITA-udvalget ”Orienteringssag: Afbureaukratiseringsprojektet, tiden efter projektets afslutning”.
Møde den 30. maj 2017

Et visuelt eksempel på, hvordan hospitaler og virksomheder har
gjort det nemmere for medarbejderne at gøre opmærksom på og
ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Der er via Intranetforsiden etableret adgang til en mailadresse, hvortil idéforslag kan
indsendes. Postkassen tømmes af medarbejder i hospitalets Dataenhed, og idéer rundesendes til ’forbedrings’-netværket forud for hvert planlagt møde, så deltagerne får
mulighed for at søge viden, eller forberede sig på anden vis, inden forslagene skal
drøftes. Idéstiller får efterfølgende en status på sit forslag.

Møde i IT- og afbureaukratiseringsudvalget d. 30-05-2017

Journal nr.: 16019380
Ref.: Ims
Dato: 8. maj 2017

Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Forslag til indgåelse af samarbejdsaftale med Region
Sjælland om drift og udvikling af Sundhedsplatformen
Bilag 1 - Side -1 af 7

Udkast af 15. maj: Forslag til samarbejdsaftale om drift, vedligeholdelse og udvikling af
Sundhedsplatformen

Mellem
Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø
og
Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

indgås følgende samarbejdsaftale:
§ 1. Parterne har i 2014 indgået hver sin kontrakt med Epic Systems Corporation (herefter Epic) om
levering og vedligeholdelse af en ny it-sundhedsplatform (herefter Sundhedsplatformen).
Parterne har hidtil samarbejdet om udbud, om kontraktindgåelse med leverandøren af
Sundhedsplatformen Epic og om implementering af platformen i programperioden i henhold til parternes
aftale underskrevet henholdsvis den 15. og 19. november 2012 om samarbejde og anskaffelse af
Sundhedsplatformen. Aftalen fra november 2012 omfatter ikke drift, vedligeholdelse og udvikling af
platformen efter implementering. Parterne er enige om at fortsætte samarbejdet og indgår nærværende
samarbejdsaftale om drift, vedligeholdelse og udvikling af Sundhedsplatformen.
Stk. 2 Nærværende samarbejdsaftale træder i kraft pr. 1. juli 2017 med driftsmæssig virkning fra den 1.
januar 2018, hvor Sundhedsplatformen efter planen er udrullet på alle hospitaler i de to regioner.
Stk. 3 Den programorganisation og programstyregruppe, der er etableret i henhold til aftalen af
november 2012, fungerer indtil 1. januar 2018 og varetager indtil dette tidspunkt opgaverne i henhold til
aftalen fra november 2012 og nærværende samarbejdsaftale.
§ 2. Denne samarbejdsaftale indgås i henhold til § 11 i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse
nr. 170 af 5. februar 2017 om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med
offentlige myndigheder og private virksomheder.

Opgaver omfattet af samarbejdsaftalen og opgavernes varetagelse
§ 3. En række drifts- og udviklingsopgaver er fælles for de to regioner og løses derfor af den ene region
for begge regioner under iagttagelse af de principper om inddragelse og drøftelse, som er beskrevet
idenne samarbejdsaftale. Uanset hvilken region, der varetager opgaverne nævnt i §§ 4 – 6, sikres den
anden region fri adgang til viden, information og data. Nærmere aftale herom indgås som led i den i §§ 4
– 6 nævnte aftale om servicemål mv. Uanset hvilken region som varetager opgaverne nævnt i §§ 4-6
forbliver myndighedsansvaret for opgavens varetagelse hos den region, for hvem opgaven udføres. Der
indgås særskilt aftale om fælles dataansvar for parterne, ligesom der indgås databehandleraftaler
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Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Forslag til indgåelse af samarbejdsaftale med Region
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vedrørende den ene regions behandling af den anden regions persondata i henhold til lovgivningens
regler herom, jf. herved § 9.
Stk. 2 Hver region repræsenterer sig selv i forhold til andre myndigheder, og regionen kan ikke uden
forudgående drøftelse og enighed mellem parterne indgå aftaler med andre myndigheder, som forpligter
den anden part eller belaster den anden parts brug eller drift af Sundhedsplatformen.
§ 4. Region Sjælland varetager på vegne af parterne den opgave, som er fælles for begge regioner,
opgaven med infrastrukturdrift af Sundhedsplatformen. Region Sjælland varetager i den forbindelse
kontraktstyring i forhold til tredjepartsleverandører til Sundhedsplatformens infrastruktur. For så vidt
angår styring af kontrakten med Epic udføres denne opgave i samarbejde med Region Hovedstaden, jf. §
6 stk. 1.
Stk. 2 Der indgås særskilt aftale mellem parterne om Region Sjællands forpligtelser i relation til
varetagelsen af opgaven iht. § 4 stk. 1 med en nærmere fastlæggelse og afgrænsning af opgaven vedr.
infrastrukturdrift og med servicemål med Key Performance Indicators (KPI’er) for drift af
infrastrukturen, herunder for svartider mv. Aftalen godkendes af bestyrelsen, jf. § 12.
Stk. 3 Eventuelle ændringer i infrastrukturdriften forelægges for de relevante styrende organer forud for
indgåelse af aftale om ændringen, jf. § 11. Nærmere aftale om procedurer herfor, herunder om tidsfrister,
hasteændringer, standardændringer, koordinering med relevante procedurer fastsat i parternes kontrakter
med Epic, indgås som en del af den aftale om servicemål mv., som er nævnt i § 4 stk. 2.
§ 5. Region Hovedstaden varetager på vegne af parterne den opgave, som er fælles for begge regioner,
opgaven med vedligeholdelse, optimering og videre udvikling af Sundhedsplatformen. Region
Hovedstaden har desuden ansvaret for på vegne af parterne at udvikle og vedligeholde integrationer
hertil – herunder planlægning af nye applikationer, sammenhæng til eksterne systemer, samt
grundlæggende workflows i forhold til kommende nationale initiativer på området.
Stk. 2 Hver region har ret til at etablere integration til Sundhedsplatformen med egne fagsystemer, som
ikke er en del af Sundhedsplatformen i det omfang sådanne integrationer ikke påvirker driften af
platformen uhensigtsmæssigt for den anden region, jf. § 8. Retningslinjer for vurdering heraf aftales
som led i den i § 5 stk. 3 nævnte særskilte aftale. Hver region afholder selv de afledte udgifter til de her
nævnte integrationer. Etablering af sådanne integrationer drøftes og aftales forud i styringsorganerne, jf.
§ 11, forud for etablering af sådanne integrationer og etableres med respekt af Region Sjællands
varetagelse af infrastrukturopgaven, jf. § 4 og af Region Hovedstadens varetagelse af vedligeholdelses-,
optimerings- og udviklingsopgaven, jf. § 5 stk1.
Stk. 3 Der indgås særskilt aftale mellem parterne om Region Hovedstadens forpligtelser i relation til
varetagelsen af opgaven iht. § 5 stk. 1 med en nærmere fastlæggelse og afgrænsning af opgaven, og med
servicemål med KPI’er herfor, herunder om kommunikation mellem parterne om planlagte tiltag mv.
Aftalen godkendes af bestyrelsen, jf. § 12.
Stk. 4 Eventuelle ændringer i Sundhedsplatformen som følge af væsentlige videreudviklings- eller
vedligeholdelsesopgaver forelægges for de relevante styrende organer, jf. § 12, forud for indgåelse af
aftale om ændringen. Nærmere aftale om procedurer herfor, herunder koordinering med relevante
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procedurer fastsat i parternes kontrakter med Epic, indgås som en del af den aftale, som parterne indgår
iht. § 5 stk. 3.
Stk. 5 Parterne har ret til at udvikle egne individuelle løsninger og funktionaliteter, herunder tilkøb af
moduler fra leverandøren Epic, som integreres med Sundhedsplatformen i det omfang sådanne løsninger
ikke påvirker driften af Sundhedsplatformen uhensigtsmæssigt for den anden region, jf. § 8.
Retningslinjer for vurdering heraf aftales som led i den i § 5 stk. 3 nævnte særskilte aftale. Hver region
afholder selv de afledte udgifter, som knytter sig til sådanne individuelt udviklede løsninger og
integrationer heraf. Etablering af sådanne løsninger og integrationer heraf drøftes og aftales forud i
styringsorganerne, jf. § 12 og etableres med respekt af Region Sjællands varetagelse af
infrastrukturopgaven i henhold til § 4 og af Region Hovedstadens varetagelse af vedligeholdelses-,
optimerings- og udviklingsopgaven, jf. § 5.
Stk. 6 Den anden region har ret til at anvende de i § 5 stk. 5 omtalte individuelle løsninger, mod at
afholde en forholdsmæssig andel, jf. fordelingsnøglen i § 10, af de bogførte anskaffelses- og
udviklingsomkostninger for den konkrete individuelle løsning i henhold til den pågældende regions
regnskab for det eller de pågældende regnskabsår. Den region, som etablerer en individuel løsning er
forpligtet til ved indgåelse af kontrakt med leverandører herom, herunder Epic, at sikre den anden
region ret til at anvende den individuelle løsning på samme vilkår som den region, som har etableret
løsningen.
§ 6. Region Hovedstaden varetager på begge regioners vegne den overordnede styring af regionernes
kontrakter med leverandøren Epic. Der indgås særskilt aftale mellem parterne om tilrettelæggelsen
heraf, herunder om kommunikation mellem parterne om eventuelle kontraktændringer mv. Anvendelse
af kontrakternes sanktionsmuligheder forelægges for bestyrelsen, jf. § 12, inden muligheden udnyttes.
§ 7. Region Hovedstaden varetager opgaven med sekretariatsbetjening af de fælles styringsorganer for
drift, vedligeholdelse og udvikling af Sundhedsplatformen, jf. § 12.
§ 8. Hver region varetager anvendelsesoptimering og support i egen organisation samt udvikling og
implementering af regional funktionalitet efter forudgående drøftelse i de styringsorganer, som
nedsættes i henhold til § 12, og med respekt af de opgaver, som påhviler Region Sjælland i henhold til §
4 stk. 1 og Region Hovedstaden iht. § 5 stk. 1. Opgaverne vedr. anvendelsesoptimering og support i
egen organisation samt udvikling og implementering af regional funktionalitet omfatter bl.a. lokale
forbedringstiltag og bidrag til den samlede udvikling af Sundhedsplatformen, herunder udvikling og
implementering af regional funktionalitet på baggrund af drøftelse i de styrende organer, jf. § 12.
Bestyrelsen fastlægger, jf. § 12 stk. 6, nærmere retningslinjer for afgrænsning af disse opgaver i forhold
til de opgaver, som er fælles for begge regioner og som varetages af den ene region på begge parters
vegne.
Sikkerhedsmodel
§ 9. Parterne er enige om at fortsætte det hidtidige arbejde med den fælles sikkerhedsmodel for
Sundhedsplatformen. Heri indgår, at der i overensstemmelse med lovgivningens regler herom etableres
et fælles dataansvar mellem de to regioner, ligesom der indgås databehandleraftaler med leverandører til
Sundhedsplatformen og databehandleraftaler mellem parterne i det omfang den ene region behandler
den anden regions persondata. Myndighedsansvaret på sikkerhedsområdet ændres ikke heraf.
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Budget
§ 10. Forslag til budget og regnskab for varetagelse af opgaverne nævnt under §§ 4 – 7 samt de i § 8
nævnte bidrag til den samlede udvikling af Sundhedsplatformen forelægges for bestyrelsen efter høring
i Udvalg for Strategisk Driftsledelse, Udvalg for Klinisk Administrativt Indhold og Forretningsudvalget,
jf. § 12. Ved budgetlægningen anvendes samme fordelingsnøgle som i samarbejdsaftalen af november
2012, således at Region Sjælland afholder 25 % af de budgetterede udgifter og Region Hovedstaden 75
%. Bestyrelsen indstiller budgetforslaget til godkendelse i regionsrådene i forbindelse med behandling
af forslag til næste års budget.
Stk. 2. Programstyregruppen, jf. § 1 stk. 3, udarbejder for 2018 forslag til budget efter de i § 10 angivne
retningslinjer og den heri angivne fordelingsnøgle. Parterne er enige om, at bemandingen af de
funktioner, der varetages for begge regioner, fremadrettet skal søges tilpasset med henblik på så
omkostningseffektiv som mulig varetagelse af opgaverne nævnt i §§ 4 – 7 og de i § 8 nævnte opgaver
vedr. bidrag til den samlede udvikling af Sundhedsplatformen.
Regnskab og økonomistyring
§ 11. Der aflægges, som en del af regnskabsaflæggelsen for hver region, regnskab for varetagelse af
opgaverne nævnt under §§ 4 – 7 og for de i § 8 nævnte opgaver vedr. bidrag til den samlede udvikling
af Sundhedsplatformen. Region Sjælland og Region Hovedstaden oppebærer og afholder henholdsvis
25 og 75 % af mindreforbrug og merforbrug. Som en del af regnskabsaflæggelsen udarbejdes status for
forpligtelser, der påhviler parterne ultimo året med virkning for de følgende regnskabsår med en
oversigt over, hvornår forpligtelserne forfalder.
Styringsmodel for samarbejdet
§ 12. Samarbejdet i henhold til denne aftale styres efter følgende model, idet følgende administrative
styregrupper nedsættes:
a) En bestyrelse bestående af 12 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer udpeges af parternes
direktioner. Bestyrelsen kan lade andre end medlemmer deltage i møderne. Region
Hovedstaden udpeger formanden, Region Sjælland næstformanden, som varetager
formandens opgaver under dennes forfald
b) Et udvalg for Klinisk Administrativt Indhold (KAI) med et af bestyrelsen fastsat antal
medlemmer, bestående af ledende embedsmænd med indsigt i klinisk administrative
forhold. Region Sjælland udpeger formanden
c) Et udvalg for Strategisk Driftsledelse (SDL) med et af bestyrelsen fastsat antal
medlemmer bestående af ledende embedsmænd med strategisk indsigt i It-drift,
forvaltning og support af Sundhedsplatformen. Region Hovedstaden udpeger formanden
d) Et forretningsudvalg med 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges fra KAI og 2
medlemmer udpeges fra SDL. Udvalget har til opgave at forberede bestyrelsens møder.
Region Hovedstaden udpeger formanden, som deltager i bestyrelsens møder
e) En fællesregional koordinationsgruppe bestående af embedsmænd. Gruppen drøfter
løbende koordineringen af sekretariatsbetjeningen, jf. § 7, herunder budgetforslag og
bidrager til kvalitetssikringen af dagsordener for møder i organerne a – d forud for
dagsordenernes udsendelse.
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Stk. 2 Hver part udpeger sine medlemmer af styringsorganerne nævnt under a – e, idet Region
Hovedstaden, jf. fordelingsnøglen nævnt i §§ 8 og 10, kan udpege op til 3 gange så mange
medlemmer af organerne nævnt under a - d som Region Sjælland. Udpegning af medlemmer skal
dog foretages under hensyntagen til, at Region Sjælland i alle fora er repræsenteret med
tilstrækkelige og relevante kompetencer. Bestyrelsen og de øvrige udvalg udpeges og konstituerer
sig i andet halvår af 2017. Sekretariatsbetjeningen påbegyndes ved denne aftales indgåelse.
Stk. 3 Programstyregruppen, jf. § 1, stk. 3, kan beslutte at overføre opgaver til den nye
styringsorganisation inden den 1. januar 2018.
Stk. 4 Bestyrelsen refererer til de to regioners direktioner og ultimativt til de to regionsråd. De under
punkt b – d nedsatte udvalg refererer til bestyrelsen. Bestyrelsen kan delegere varetagelsen af
bestemte opgaver til udvalgene.
Stk. 5 Bestyrelsen og udvalgene og koordinationsgruppen har til opgave at koordinere de to
regioners arbejde på samarbejdsaftalens områder. Bestyrelsen afgiver således til brug for hver
regions beslutning om opgavevaretagelsen udtalelse om
a) Forslag til budget for varetagelse af opgaverne nævnt i §§ 4 – 7 og de i § 8 nævnte
opgaver vedr. bidrag til den samlede udvikling af Sundhedsplatformen,
b) Forslag til regnskab
c) Forslag til årlig aktivitetsplan (roadmap) med tilhørende overslag for de følgende 3 år for
de opgaver, som er omtalt i §§ 4 – 7 og de i § 8 nævnte opgaver vedr. bidrag til den
samlede udvikling af Sundhedsplatformen med angivelse af leverancer, økonomi og
ressourcer
d) Planer for udvikling og implementering af regional funktionalitet, jf. § 8, samt forslag til
dimensionering af personaleressourcer (årsværk), som hver parts lokale systemforvaltning stiller til rådighed for fælles projekter, herunder opgraderinger af Epics
systemleverancer
e) Øvrige spørgsmål af væsentlig interesse for varetagelsen af de opgaver, som er nævnt i §§
4–8
Stk. 6 Bestyrelsen fastlægger nærmere retningslinjer for
a) Opgavevaretagelsen i SDL og KAI.
b) Afgrænsning af lokal og central systemforvaltning,
c) Afgrænsning og fastlæggelse af de i § 8 nævnte opgaver vedr. bidrag til den samlede
udvikling af Sundhedsplatformen, og,
d) Retningslinjer for individuelle tilkøb af moduler til Sundhedsplatformen i den enkelte
region
Stk. 7 Bestyrelsen påser i forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse, at den ene region
ikke afholder udgifter eller oppebærer indtægter, som rettelig påhviler eller tilkommer den anden
region.
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Stk. 8 Bestyrelsen og udvalgene kan nedsætte undergrupper med repræsentanter for begge regioner.
Undergrupperne refererer til det udvalg, som har nedsat dem. Parterne er enige om, at der under SDL
nedsættes et forum for informations- og persondatasikkerhed i Sundhedsplatformen.
Stk. 9 Beslutninger i bestyrelse og udvalg træffes så vidt muligt ved konsensus. Kan enighed ikke
opnås afgiver bestyrelsen til brug for hver regions beslutning om opgavevaretagelsen udtalelse med
delt indstilling. Spørgsmålet drøftes herefter mellem de to regioners ledelser. Sager vedrørende
samarbejdet forelægges for regionsrådene i overensstemmelse med gældende regler.
Administrationshåndbog
§ 13. Hver part udarbejder efter drøftelse med den anden part en administrationshåndbog for de
opgaver, som er fælles for de to regioner og som parten varetager på vegne af begge regioner.
Deltagelse af andre regioner
§ 14. I henhold til punkt 2.6 i kontrakterne med Epic er andre regioner berettiget til at foretage
anskaffelser hos Epic. Parterne er enige om, at såfremt denne ret udnyttes, optager parterne
forhandling med den eller de nye regioner om deres deltagelse i samarbejdet i henhold til denne
samarbejdsaftale og om vilkårene herfor. I givet fald skal nye deltagere i samarbejdet etablere egen
lokal support og anvendelsesoptimering, jf. forpligtelserne omfattet af § 8. Nye deltageres
finansieringsandel fastsættes på baggrund af den fordelingsnøgle, som er fastsat for RSi –
Regionernes fælles Sundheds-it.
§ 15. Der indgås efter behov supplerende aftaler med eventuelle andre regioner om samarbejdet
vedrørende Sundhedsplatformen.
Revision af samarbejdsaftalen
§ 16. Hver part kan anmode om, at der optages forhandlinger om ændring af denne aftale.
Bestyrelsen skal evaluere aftalen inden udgangen af 2021.
Opsigelse
§ 17. Hver part kan opsige denne samarbejdsaftale med 2 års varsel til et kalenderårs udløb. Ved
udtræden opgøres restværdien i henhold til det i § 11 nævnte regnskab af de aktiver, som er anskaffet
af hver part til brug for de opgaver, som er nævnt i §§ 4 – 6. Restværdien fordeles med 25 % til
Region Sjælland og 75 % til Region Hovedstaden.
Stk. 2 Såfremt den ene part opsiger sin kontrakt med Epic, er den anden part kun forpligtet til at
varetage sine forpligtelser i henhold til denne samarbejdsaftale over for den opsigende region efter
ophør af den opsigende regions kontrakt med Epic i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til
begge regioners varetagelse af lovpligtige opgaver efter sundhedsloven. Parterne er forpligtet til at
forhandle om vilkårene herfor. Ophør af regionernes gensidige forpligtelser efter denne
samarbejdsaftale forud for det i stk. 1 nævnte tidspunkt forudsætter, at der er opnået enighed mellem
parterne om driften af Sundhedsplatformen i perioden indtil samarbejdsaftalen kan bringes til ophør
uden sundhedsmæssige risici for patienter i begge regioner.
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Stk. 3. Aftaler om tredjepartssoftware, datakommunikation, vedligeholdelse af hardware og lignende
aftaler med tredjeparter, som hver part indgår med henblik på varetagelse af de opgaver, der er
nævnt i §§ 4 – 7 og de i § 8 nævnte opgaver vedr. bidrag til den samlede udvikling af
Sundhedsplatformen skal så vidt muligt indgås på vilkår, hvor aftalen dels kan opsiges med højst 2
års varsel, dels på vilkår af, at den ikke-opsigende part er berettiget til at indtræde i aftalen.
Stk. 4. Den udtrædende part hæfter efter udtræden med sin forholdsmæssige andel for udgifter til
forpligtelser, som følger af aftaler, som en af parterne har indgået til brug for varetagelse af opgaver i
henhold til §§ 4-6, og de i § 8 nævnte opgaver vedrørende bidrag til den samlede udvikling af
Sundhedsplatformen, i det omfang aftalen ikke kan ændres, så den efter den ene parts udtræden alene
er bindende for den anden part, jf. stk. 2.
Stk. 5. Uenighed mellem parterne om det økonomiske opgør ved udtræden eller ophævelse af
samarbejdet behandles i henhold til § 17.
Tvister
§ 18. Uenighed om forståelsen af denne samarbejdsaftale eller om varetagelsen af opgaverne nævnt i
§§ 4 – 7 skal søges løst i mindelighed ved forhandling mellem parterne.
Stk. 2 Hvis enighed ikke kan opnås ved forhandlinger mellem parterne kan hver af parterne
indbringe tvisten til endelig afgørelse ved voldgift, hvor tvisten afgøres efter ”Regler for behandling
af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Stedet for voldgiftsretten er København.
Misligholdelse
§ 19. Misligholdelse af denne samarbejdsaftale behandles efter dansk rets almindelige regler.
Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen, er den anden
part berettiget til at gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende, forudsat at denne part har
opfordret den misligholdende part til at afhjælpe det misligholdende forhold. Opfordring hertil skal
rettes skriftligt til den misligholdende part med en frist på minimum 2 uger til at afhjælpe det
misligholdende forhold. Af hensyn til varetagelse af de lovpligtige opgaver efter sundhedsloven, skal
parterne til enhver tid straks søge at afhjælpe en eventuel misligholdelse.
Stk. 2 En eventuel ophævelse kan først effektueres, når der er opnået enighed mellem parterne om
driften af Sundhedsplatformen, således at en ophævelse kan ske uden risici for patienter i begge
regioner.

Hillerød den

Sorø den

……………………………………………

…………………………………………

Sophie Hæstorp Andersen / Hjalte Aaberg

Jens Stenbæk / Per Bennetsen
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Web www.regionh.dk
Dato: 23. maj 2017

Bilag til sagsfremstilling om økonomiske gevinster ved Sundhedsplatformen i
2018
Dette notat drejer sig om de økonomiske gevinster ved Sundhedsplatformen. Der er
ikke i notatet taget mulighederne for økonomiske gevinster i Center for IT, Medico og
Teknologi (CIMT) med, fordi disse beror på, hvordan de gamle systemer afvikles, og i
hvilken grad de fortsat skal fungere. Der foregår i CIMT et såkaldt ”sunsetting”arbejde med dette.
Gevinsterne indenfor henholdsvis faglig kvalitet og patientoplevelse vil også have positive økonomiske effekter– f.eks. vil mulighederne for en bedre tværsektoriel kommunikation kunne spare tid i klinikken, men hovedgevinsten er et bedre patientforløb
på tværs, der på sin side vil mindske risikoen for genindlæggelse. Disse effekter er ej
heller belyst nedenfor, hvor der fokuseres på direkte tidsbesparelser blandt de kliniske
medarbejdere.
Der er ikke sat beløb på de økonomiske gevinster. Der er ingen tvivl om, at potentialet
er stort og mest hensigtsmæssigt vil skulle indfries over flere budgetår. Det spiller ind
her, at en række af effektiviseringsmulighederne forudsætter optimeringer af selve systemet. Programorganisationen prøver i videst muligt omfang at frigøre ressourcer til
disse optimeringer. En række af disse optimeringer må forventes at foreligge inden
udgangen af 2017, og nogle vil først kunne nås i 2018. Indhentelse af gevinster forudsætter derfor en intensiv indsats fra såvel programorganisationen som hospitalerne.
Det spiller også ind, at implementering af anvendelsen og den arbejdsmæssige omstilling til systemet, særligt for lægegruppen, endnu ikke er på plads og måske ikke når at
komme det for alle inden udgangen af 2017.
Grundlæggende tidsbesparelser
Region Hovedstaden har i høj grad været digitaliseret i dokumentation og kommunikation i det kliniske arbejde. Dette har foregået i en række forskellige systemer.
I første omgang er der i Region Hovedstaden med implementering af Sundhedsplatformen taget beslutning om nedlukning af de største fem systemer, som ligeledes er de
økonomisk tungeste systemer. Det drejer sig om:
-

Grønt System (patientadministration)
Opus (journalnotater)
KISO (sygeplejedokumentation)
EPM (medicinering)
Orbit (operationsplanlægning)
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Sundhedsplatformens drift er meget mere stabil end de systemer den erstatter. Der er
færre nedbrud og dermed mindre spild af tid ved at gå over på midlertidige procedurer
og efterfølgende opsamling af dokumentationen.
Med Sundhedsplatformen afskaffes mange log-ins i forskellige systemer, som selv i
situationer, hvor det har fungeret optimalt, har været tidskrævende. Besparelsen på tid
omfatter alle 30.000 brugere og for log-ins vedkommende flere gange i løbet af en arbejdsdag.
Med Sundhedsplatformen kan alle kliniske medarbejdere hurtigere danne sig et overblik over dagens opgaver igennem dynamisk visning bl.a. gennem opgave- og patientlister, og der skal ikke længere bruges papirlister. Ligeledes er det lettere at danne et
overblik over patientens situation. Tidsbesparelsen er betydelig, men kan kun estimeres lokalt, fordi den er afhængig af, hvor mange nye patienter klinikeren møder i løbet
af en dag, hvorfor de nye muligheder for overblik bl.a. spiller en stor rolle i akutmodtagelserne.
Undersøgelsesresultater genbruges overalt i Sundhedsplaformen, hvorfor der reduceres i tid til at lede efter resultater og eventuelt bestille nye undersøgelser.
Ændret dokumentation med Sundhedsplatformen
Det er et grundlæggende princip i Sundhedsplatformen, at hvor der allerede er gennemført dokumentation, genbruges den, hvor det er relevant – og som det er udtrykt
indenfor sygeplejedokumentationen – der skal kun dokumenteres ved afvigelser.
Sygeplejedokumentationen bliver med Sundhedsplatformen i langt højere grad end
tidligere gennemført i struktureret form samtidig med, at navigeringen igennem de enkelte dokumentationer understøttes. Dansk Sygeplejeråd offentliggjorde i marts 2014
en analyse af sygeplejerskernes dokumentation i det daglige arbejde. Undersøgelsen
var foretaget blandt samtlige basis- og specialsygeplejersker med patientkontakt og
nåede frem til, at den enkelte sygeplejerske i gennemsnit brugte 1 time og 43 minutter
dagligt på dokumentation. Som det ses, er der et voldsomt potentiale i blot en nogenlunde reduktion af dette.
Ud over reduktion af dokumentation ved bedre overblik og genbrug af dokumentation
er der for sygeplejersker på sengeafdelinger indført den mobile løsning Rover, som
indebærer, at der let kan dokumenteres straks ved patientens seng – f.eks. ved medicinadministration og måling af patientens vitale værdier (EWS), der minimum skal foretages på alle patienter i Region Hovedstaden hver 12. time. Der blev i 2015 afviklet
1.480.537 sengedage i Region Hovedstaden. Spares der blot få minutter per dokumentation giver dette en stor samlet tidsreduktion.
For lægerne er der blevet meget mindre grad af gentagelse i dokumentationen, fordi
allerede gennemført dokumentation er tilgængelig umiddelbart i Sundhedsplatformen.
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Integration direkte mellem Sundhedsplatformen og medikoteknisk udstyr
Med Sundhedsplatformen er indført mulighed for at data overføres direkte fra medicoteknisk udstyr til journalen. På operationsafdelingerne indebærer integrationen, at
anæstesisygeplejersken ikke længere skal dokumentere på papir, idet anæstesiapparaturet overfører dokumentationen direkte. Dette indebærer bortfald af opgaver og en
tidsbesparelse, men om denne kan udmøntes i likviditet er nok vanskeligere at bedømme, idet anæstæsisygeplejerskens tilstedeværelse alligevel kræves under operationer.
Frigivelse af tid gennem ændrede processer for bestillinger og ordinationer
Der bliver frigivet betydelig tid, først og fremmest hos lægesekretærer, fordi lægerne
selv bestiller analyser og undersøgelser i Sundhedsplatformen. Antallet af bestillinger
og ordinationer, der afgives af lægen, ligger stabilt omkring 90 % af de mulige. Samtidig skal bestillingsfunktionen optimeres med hensyn til at pakke relevante samhørende bestillinger sammen således, at lægerne hurtigt kan udføre dem jf. afsnittet nedenfor om potentielle tidsbesparelser i de kommende år.
Tidsbesparelser ved lettere tværsektoriel kommunikation
Patientens forløb på tværs af praktiserende læger og kommunernes omsorgsforanstaltninger kræver kommunikation på tværs af sektorerne og mellem vidt forskellige systemer. Dette er i Danmark løst gennem et velfungerende nationalt sæt af standarder
under navnet MedCom. Det drejer sig f.eks. om:
•
•
•
•
•

Epikriser og ambulatorienotater
Genoptræningsplaner
Udskrivelsesadvis
Udskrivningsrapporter
Plejeforløbsplaner

De nævnte meddelelser går til patientens læge og/eller kommune. Kommunikation
gennem MedCom-standarderne vil i høj grad blevet lettet med Sundhedsplatformen,
dels fordi der vil kunne dannes kladder til meddelelserne, og dels fordi arbejdet er integreret i den almindelige arbejdsgang. Der kommer en mindre tidsbesparelse pr. styk,
men der er mange meddelelser, og de fem ovenfor dækker blot i marts 2017 over
230.000 meddelelser i Region Hovedstaden.
Potentielle tidsbesparelser – de kommende år
En række forskellige effektiviseringsfordele ved Sundhedsplatformen kræver som sagt
optimering af systemet. Mange optimeringer gennemføres i 2017, men andre vil først
blive nået i 2018.
En vigtig funktion i systemet er best./ord.-sæt. Best./ord.sæt er pakker af bestillinger
og ordinationer, der kan anvendes ved en bestemt diagnose og/eller funktion f.eks.
akut indlæggelse med apopleksi. Best./ord.-sæt, der findes både til indlagte og ambulante patienter, gør det langt lettere for lægen at gennemføre et givet sæt af ordinatio-
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ner. Det kan f.eks. dreje sig om fysioterapi, røntgenundersøgelse, blodprøver og medicin og indlæggelse på et givet sengeafsnit i en og samme arbejdsgang. Sættene er bygget i tæt samarbejde med kliniske eksperter fra de enkelte specialer, og giver derfor
samtidig lægen et billede af, hvad der er den kliniske standard for en given diagnose.
Sættene indebærer således en effektiv måde at arbejde på for lægerne, men har i praksis vist sig at tage for lidt hensyn til lokal fysik og logistik på de enkelte hospitaler,
hvorfor de ikke er taget i brug i ret stort omfang. Der bliver nu uddannet 55 kliniske
byggere fra hospitalerne, hvis hovedopgave bliver at rette best./ord.-sæt til, så de fungerer efter hensigten.
En noget lignende problemstilling gør sig gældende for onkologiens protokoller, hvor
hele behandlingsserier af kræftpatienter er tilrettelagt.
Der er betydelige potentialer ved flyttefunktionerne i Sundhedsplatformen. Hvor afdelingerne tidligere afsluttede patienten ved overflytning til anden afdeling eller andet
hospital, forbliver patientens dokumentation nu i Sundhedsplatformen. Det er indlysende, at der er tidsmæssige gevinster ved et sådant system, men også dette har været
vanskeligt at få til at fungere i praksis, og der arbejdes nu med optimering af anvendelsen.
I Sundhedsplatformen registreres langt flere data end tidligere i struktureret form –
dvs. gennem klik og afkrydsninger. Herved kan data gemmes i databaser og bringes
frem, hvor de er relevante. Dette betyder også, at en langt større del af den kliniske aktivitet er registreret i forhold til tidligere og kan genbruges i statistikker og rapporter.
Til at vise disse data indeholder Sundhedsplatformen et helt system af skærmbilleder.
Der er en betydelig tidsgevinst ved oversigter, der viser her og nu situationen – f.eks.
hvilke patienter, der indenfor en afdelingssygeplejerskes ansvarsområde har fået medicin. De mere styringsbetonede data, der kræver beregninger, foreligger for manges
vedkommende endnu ikke i en form, der er valideret på hospitalerne, hvilket er en
igangværende proces. Når disse data foreligger i en funktionel form, er mulighederne
for processtyring og procesforbedring meget stort.
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Ajourført notat: Udvikling i det administrative personaleforbrug i Region Hovedstaden fra 2014 til 2016

Sammenfatning


I notatet anvendes to forskellige metoder til opgørelse af såkaldt administration.
For hospitaler og Psykiatrien er der foretaget en konkret opgørelse (optælling) af
ansatte i stabsfunktioner omkring direktionerne. For koncerncentre anvendes kun
en opgørelse på udvalgte stillingsgrupper – HK’ere og ansatte på såkaldt administrativ AC-overenskomst (DJØF’ere, magistre mv) som en indikation af udviklingen i administration.



For regionen samlet er der i perioden 2014-16 sket en mindre stigning på i alt netto 110 årsværk i antallet af HK’ere og administrative AC’ere. Det dækker over to
bevægelser: Der er dels tale om et mindre fald på 45 årsværk for HK’erne, mens
antallet af administrative AC’ere er øget med 155 årsværk.



For regionens hospitaler er der tale om et betydeligt fald i antal ansatte i administrationen på de to store fusionshospitaler (Rigshospitalet og Herlev-Gentofte hospitaler), og et mindre fald eller et uændret niveau i administration for øvrige hospitaler.



For Region Hovedstaden Psykiatri er der tale om status quo i antal ansatte i administrationen.



Regionens tværgående virksomheder har forskellig udvikling i perioden. På Apoteket et uændret personaleforbrug, mens Den Præhospitale Virksomhed, der har
været i en opbygningsfase, har øget andelen af administrativt ansatte. Den Sociale
Virksomhed har haft et mindre fald, hvilket skyldes afgang af institutioner.



Koncerncentrene har samlet haft en stigning i personaleforbruget i perioden på
176 årsværk. Det skyldes primært, at CIMT, CRU og CØK har haft et øget antal
ansatte, mens CSU har haft et fald.



Region H har ikke forholdsmæssigt flere administrative chefer end andre regioner.
Sammenlignet med de øvrige regioner fremtræder regionen umiddelbart med forholdsmæssigt flere administrative chefer bl.a. i Rigsrevisionens rapport. Årsagen
er dog primært, at regionen konsekvent ansætter alle chefer på den administrative
chefaftale - også sektionschefer. Øvrige regioner ansatte chefer både efter admini-
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strativ chefaftale samt efter aftale med DSR og FAS. Desuden ansætter andre regioner sektionschefer efter vilkår som chefkonsulenter.


En opgørelse over antal medarbejdere opsagt i regionen på grund af budgetbeslutningen siden 2014 viser, at antallet af administrative medarbejder, der er opsagt, er
’overrepræsenteret’ i statistikken. Administrative medarbejdere, der er blevet opsagt og søgt omplaceret udgør omkring 40 % af de medarbejdere, der er blevet
søgt omplaceret i regionen til andet job.

1. Baggrund for notatet og metode
I september 2015 udarbejdede Center for HR en opgørelse over Kontor- og ITpersonale samt administrative AC’ere. Formålet var at belyse baggrunden for, at der i
perioden fra 2009 til 2014 var sket en stigning i antallet af ansatte i regionen inden for
HK’ere og administrative AC’ere.
Der er nu til internt brug efterspurgt en ajourføring af denne opgørelse for perioden fra
2014 til 2016. Ajourføringen foretages for de administrative funktioner på hospitaler
og virksomheder samt for de nævnte to stillingskategorier i koncerncentrene.
I lighed med opgørelsen i 2015 skal det understreges, at en optælling over de to stillingsgrupper (HK’ere og administrative AC’ere), ikke kan sættes lig med en opgørelse
over ”administration”.
Der findes ikke nogen entydig definition af såkaldt ”administrativt arbejde”. De udvalgte stillingsgrupper betragtes derfor kun som en indikation af, hvordan antallet af
ansatte inden for administrativt prægede arbejdsfunktioner har udviklet sig.
Endvidere skal det understreges, at der i koncerncentrene er andre personalegrupper
ansat end medarbejdere som HK’ere og administrative AC’ere. Disse personalegrupper er ikke med i denne opgørelse.
Opgørelsen i dette notat vil derfor heller ikke kunne sammenlignes med den kommende benchmarking rapport fra Danske Regioner af såkaldte fællesfunktioner i de fem
regioner.
Dette notat gennemgår heller ikke hvilken forbindelse, der er mellem udvikling i personaleforbruget i regionen på den ene side, og så udviklingen i regionens ’produktivitet’ samt omstillingsaktiviteter og styringsbehov m.v.
Vanskelighederne ved opgørelsesmetoden er mere udførligt beskrevet i det oprindelige notat fra september 2015.
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2. Den regionale udvikling i antal HK’ere og administrative
AC’ere fra 2014 til 2016
Gennem de tre seneste kalenderår er der samlet sket en mindre stigning på 110 årsværk i antallet af HK’ere og administrative AC’ere.
Denne udvikling rummer dog både et mindre fald på 45 årsværk for ansatte HK’erne,
mens antallet af administrative AC’ere er øget med 155 årsværk.
Hele regionen
(årsværk/fuldtidsstillinger)

Forskel
2014 til 2016

2014

2015

2016

Kontor- og IT personale

2073

2066

2028

-45

Administrative AC’ere

1657

1723

1812

155

I alt

3730

3789

3840

110

Der er tale om en fortsat udviklingstendens i regionens personalesammensætning, man
har kunne iagttage gennem flere år: Nemlig at der efterspørges stadig flere højtuddannede medarbejdere, mens efterspørgslen efter kortuddannede medarbejdere, både på
sundhedsfaglige funktioner, men også inden for støttefunktioner og administrative
funktioner, er vigende.

3. Udviklingen i administrativt personaleforbrug på hospitalerne
Opgørelsen over administrative ressourcer på hospitalerne er ikke udarbejdet efter stillingstyper. Opgørelsen er baseret på hospitalernes optælling af ressourcer til de dedikerede stabs- og administrationsfunktioner. Det vil sige enheder som direktionen, sekretariat, personalefunktion, kvalitet- og planlægning, økonomi-, budget og regnskabsfunktion og kommunikation.

2014

2015

2016

Forskel
2014 til 2016

Amager-Hvidovre Hospital

77

84

67

-10

Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

72

62

62

-10

Bornholms Hospital

23

23

20

-3

130

90

91

-39

77

74

73

-4

Rigshospitalet

276

208

199

-77

Region Hovedstadens Psykiatri

110

115

111

1

I alt

765

656

623

-142

Fuldtidsstillinger i administration

Herlev-Gentofte Hospitaler
Nordsjællands Hospital

For Rigshospitalet dækker opgørelsen også administrativt personale ansat i de enkelte
centre på hospitalet. For Region Hovedstadens Psykiatri er medarbejdere i det enkelte
psykiatriske center ikke medregnet.
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For Rigshospitalet og for Herlev og Gentofte hospitaler viser opgørelsen effekterne af
den besluttede fusion fra januar 2015, hvor der også blev fastsat en række måltal for
reduktion i administrationen.
Opgørelsen medtager det nuværende personale. Det vil sige den besluttede og igangværende flytning af opgaver og personale på hospitalerne mv. vedrørende regnskab og
bogholderifunktioner til Center for Økonomi er endnu ikke gennemført. Det sker først
i efteråret 2017.
Overordnet er der tale om et fald i antal ansatte, som primært skyldes de gennemførte
hospitalsfusioner. Sekundært er der tale om en mindre reduktion af de administrative
enheder.

4. De tværgående virksomheder
Opgørelsen over de tværgående virksomheder viser nogle forskellige udviklingstendenser.
Virksomheder

2014

2015

2016

Forskel
2014- 2016

Region Hovedstadens Apotek

20

19

17

-3

Den Sociale Virksomhed

85

90

85

0

Den Præhospitale Virksomhed

17

33

32

15

Den præhospitale virksomhed opgør pr. ultimo 2016 det administrative antal medarbejdere til 32 årsværk. Udviklingen skal primært forstås i forhold til, at virksomheden
i 2014 endnu var i en etableringsfase med opbygning af organisation.
I forhold til det administrative forbrug er det væsentligt at få understreget, at den
Præhospitale Virksomhed for det første har en meget stor andel af timelønsansatte og
konsulenter. Disse indgår ikke i opgørelsen over årsværk, og giver derfor et misvisende billede af forholdet mellem antal ansatte i driften og administrativt personale.
For det andet har den Præhospitale Virksomhed det sundhedsfaglige ansvar for ca. 600
reddere ansat hos hhv. Falck og Hovedstadens Beredskab. Virksomheden understøtter
dette administrativt.
Den Sociale Virksomhed er fordelt mellem en central administration og de lokale administrative enheder, der understøtter arbejdet på de respektive centre og bosteder
mm.
Virksomhedens personale, herunder de administrative ressourcer, er fuld ud finansieret eksternt gennem driftsaktiviteterne. Det har derfor ikke aktivitetsmæssig relevans
at vurdere DSV i forhold til regionens øvrige administration.
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Region Hovedstadens Apotek opgør ultimo 2016 det administrative antal medarbejdere til ca. 17 årsværk.

5. Udviklingen i koncerncentrene
I Region Hovedstadens Koncerncentre er antallet af HK- og AC-stillinger i alt vokset
med 176 fuldtidsstillinger i perioden 2014 til 2016. Fordelingen ser således ud:

Fordeling i koncerncentrene

Forskel
2014 til 2016

2014

2015

2016

Center for HR

293

301

296

3

Center for IMT

620

715

752

132

Center for Kommunikation

47

42

40

-7

Center for Regional Udvikling

171

200

212

41

Center for Sundhed

238

240

214

-24

Center for Økonomi

154

163

175

21

Koncerndirektion og Sekretariat

25

28

35

10

1548

1689

1724

176

Koncerncentre i alt

Stigningen er primært sket inden for tre centre: CIMT, CRU og CØK. Flere centre har
på den anden side også haft et fald, bl.a. CSU og CKO.
Neden for kommenteres enkelte ændringer.
Center for IMT oplyser, at hovedparten af stigningen skyldes opgaver i forbindelse
med sundhedsplatformen (dette blev allerede bemærket i notat fra 2015). Endvidere er
der ansat medarbejdere til anvendelses- og driftsoptimering samt analysefunktioner.
Center for Regional Udvikling oplyser, at der især er ansat ekstra personale inden for
områderne Mobilitet og i enhederne Teknologi samt Vækst og Viden. Opgaver er bl.a.
blevet hjemtaget i dette område, hvor der tidligere har været eksterne leverandører.
I Center for Sundhed oplyser man, at der er der tale om bortfald i perioden af en række funktioner som fx. IT, økonomi og indkøb.
I Center for Økonomi skyldes stigningen i ansatte en udbygning af supportfunktionen
(SAP kompetence- og Supportcenter og Lager support) samt ansatte til kontrakter og
forretningsstøtte.
I koncerndirektionen skyldes stigningen, at enheden for Lean og Strategi (tidligere i
Center for Økonomi) blev overført il Sekretariatet ved årsskiftet 2015/2016.
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6. Opgørelse over administrative chefer i regionen
ADMINISTRATIVE OG LÆGELIGE CHEFER I REGIONERNE I 2016
(Antal)

Region
Hovedstaden

Region
Midtjylland

Region
Nordjylland

Region
Sjælland

Region
Syddanmark

I alt

Administrative
chefer

281

106

61

90

129

667

Lægelige chefer

291

262

163

137

264

1.117

I alt

572

368

224

227

393

1.784

Note: Antallet af chefer omfatter chefer, som er ansat under henholdsvis ”Aftale for chefer” og ”Aftale
vedrørende lægelige chefer” pr. 1. oktober 2016. Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra
regionerne.

I Rigsrevisionens rapport om chefløn i regioner fremgår det tilsyneladende, at Region
Hovedstaden har forholdsvis mange administrative chefer ansat set i forhold til antallet af lægelige chefer.
Forskellen bunder dog først og fremmest i forskellig praksis med hensyn til ansættelsesformer:


I Region Hovedstaden er alle medlemmer af hospitalsdirektionerne ansat på ’Aftale for chefer’ på baggrund af deres ledelsesmæssige kvalifikationer.



I Region Midt og Region Sjælland er det udelukkende hospitalsdirektørerne, som
er ansat på chefaftalen, hvor de lægefaglige vicedirektører er ansat på den lægefaglige chefaftale. I Region Midt er de sygeplejefaglige vicedirektører desuden ansat på ’Overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område’.



Region Hovedstadens praksis betyder derfor, at direktionsmedlemmer med lægefaglig baggrund ’tæller dobbelt’ i forholdet mellem administrative chefer/lægelige
chefer i sammenligningen med de øvrige regioner. Tilsvarende gælder for centercheferne i Psykiatrien, hvor de fleste har lægefaglig baggrund, men er ansat på
’Aftale for chefer’.



I Region Hovedstaden har antallet af trin 49-chefer været stigende de senere år.
Det skyldes hovedsagelig en beslutning om, at medarbejdere med et egentligt personaleansvar i koncernadministrationen skal indplaceres på chefaftalen, og stigningen kan især tilskrives laget af sektionschefer. På dette område adskiller Region Hovedstaden sig også fra de øvrige regioner, som på dette ledelsesniveau f.eks.
anvender HK’s lederoverenskomst, ansættelse på basisoverenskomster og ansættelse som chefkonsulenter, som også tillader personaleansvar i begrænset omfang.
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Hvis Region Hovedstaden havde anvendt samme ansættelsespraksis som øvrige regioner for sektionschefer samt lægefaglige og andre sundhedsfaglige vicedirektører m.fl.,
ville andelen af administrative chefer i hele regionen være på ca. 37 %. Dette svarer
stort set til andelen af administrative chefer i de øvrige regioner.

7. Opsagte medarbejdere i perioden
Regionen har over flere budgetår gennemført et betydeligt antal afskedigelser af ansatte på grund af besparelser. Senest er det sket i forbindelse med vedtagelsen af budget
2017.
Antallet af egentlig afskedigelser er dog noget lavere end antallet af stillingsnedlæggelser, fordi der både op til budgetvedtagelsen gennem bl.a. ansættelsesstop og i perioden efter budgetvedtagelse lykkes at omplacere en betydelig del af de overtallige
medarbejdere.
Center for HR har opgjort antal opsagte medarbejdere for de faggrupper, der har været
omfattet af afskedigelser siden efteråret 2014 – det vil sige for a) budget 2015 og genåbning af budget 2015, b) for efteråret 2015 for budget 2016 og c) endelig efteråret
2016 ved vedtagelsen af budget 2017.
Opgørelsen viser, at der for perioden er sket en stigning i det administrative personales
andel af de varslede opsagte medarbejdere.
Antal varslede opsagte fordelt på faggrupper
Faggruppe

2014/
2015

2016

I alt

Lægepersonale

0

3

3

Tandlægepersonale

0

1

1

Læge- og tandlægepersonale

0

4

4

Sygeplejerskepersonale

11

9

20

SOSU-personale

14

15

29

Fysioterapeutpersonale

3

1

4

Ergoterapeutpersonale

4

1

5

Bioanalytikerpersonale

9

4

13

Andet sundhedspersonale

5

4

9

46

34

80

Pædagogisk personale

5

5

10

Pædagogisk personale

5

5

10

27

16

43

Rengøringspersonale

0

2

2

Portørpersonale

4

1

5

Plejepersonale

Servicepersonale
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Teknisk personale

7

1

8

Service- og teknisk personale

38

20

58

Kontor- og IT-personale

45

46

91

Administrativt AC-personale

24

34

58

Administrativt personale

69

80

149

Lægesekretærpersonale

21

49

70

Socialrådgiverpersonale

4

2

6

Lederpersonale

0

3

3

Lederpersonale

0

3

3

183

197

380

I alt

Ser man på hele perioden udgør medarbejdere knyttet til administration tæt ved 40 %
af de varslede opsagte medarbejdere. Det vil sige, at de er overrepræsenteret med en
faktor på 4-6 gange deres forholdsmæssige andel i regionen.
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Arbejdsplan for It- og afbureaukratiseringsudvalget - 1. halvår 2017
21. JUNI 2017
Status på SP

Orienteringssag

Driftsmålsrapportering på
kongeindikatorer og driftsmål
Værdibaseret styring

Fast hvert kvartal

Overordnet status på drift og
udvikling (CIMT)

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

Rigshospitalets Hjertecenter

Orienteringssag: Opfølgning

Temadrøftelse: Internet of Things
(IoT)

Drøftelsessag

Orienteringssag

Arbejdsplan for It- og afbureaukratiseringsudvalget - 2. halvår 2017
5. SEPTEMBER 2017
Status på SP

Orienteringssag

Telenetværket

Orienteringssag

Udviklingshospital Bornholm

Orienteringssag

E-Henvisninger

Orienteringssag

Afbureaukratisering i Københavns
Kommune
Handlingsplan for
informationssikkerhed
RIS/PACS

Oplæg fra Københavns Kommune om erfaringer med afbureaukratisering
Beslutningssag
Orienteringssag

3. OKTOBER 2017
Status på SP

Orienteringssag

Driftsmålsrapportering på
kongeindikatorer og driftsmål
Overordnet status på drift og
udvikling (CIMT)
Udviklingstendenser på
medicoområdet
7. NOVEMBER 2017

Fast hvert kvartal

Status på SP

Orienteringssag

Tværsektoriel kommunikation

Drøftelsessag

Anvendelsen af data

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

Anvendelsesmuligheder for SP

Patientrapporterede oplysninger
(PRO)

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

Det løbende arbejde med at udbygge Sundhedsplatformens anvendelsesmuligheder,
sådan platformen i større og større grad kan understøtte forbedringer i klinikken.
En bred drøftelse af de mange anvendelsesmuligheder i Patientrapporterede
oplysninger samt opfølgning på tidligere behandling hvor udvalget blev lovet en
status på implementeringen.

29. NOVEMBER 2017
Status på SP

Orienteringssag

Overordnet status på drift og
udvikling (CIMT)
It- og medicoteknologi i
kvalitetsfondsbyggerierne

Meddelelse - Kvartalsvis orientering fra CIMT vedr. status på drift og udvikling
Præsentation af arbejdet med it- og medicoteknologi i kvalitetsfondsbyggerierne.
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Temadrøftelse: Erfaringer med
store offentlige it-projekter
Afrunding på udvalgsarbejdet i ITA

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.
Drøftelse
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