Borgeren - Ret til og mulighed for digital kontakt til sundhedsvæsnet.
Initiativ
Udvikling af ”Mit
Forløb”

Digital selvbooking
Fælles stamdata/
aftaleoversigter

Beskrivelse
App’en ”Mit Forløb” udvikles således, at borgeren/patienten på en let og enkel måde får
mulighed for telemedicinsk kontakt til sygehuset. Herudover skal app’en udvikles, så den
blandt andet omfatter aftaleoversigt, patientrapporterede oplysninger og kommunikation
mellem patient/borger og sundhedsprofessionelle. ”Mit forløb” skal yderligere udbredes på
sygehusene og flere afdelinger skal tage flere funktioner i brug. Der sættes konkrete mål for
udbredelse m.v. Implementeringsressourcer på de enkelte sygehuse med henblik på
yderligere udbredelse af app’en. 5 mio. kr. finansieret fra implementerings- og
innovationspuljen (budget 2019)
Udvikling af koncept for selvbooking på de kliniske afdelinger. Udviklingen ledes af SVS med
bistand fra OUH. På baggrund af konceptudvikling og erfaringer i 2019 sættes konkrete mål
for selvbooking. Målene skal sættes under hensyntagen til udrulning af EPJ SYD
Implementeringsplan for national løsning om tværgående overblik over stamdata og
aftaleoversigt. Planen skal være udarbejdet senest maj 2019. Implementeringsplanen skal
omfatte sammenhæng til tilgrænsende løsninger, samarbejde med andre aktører, økonomi
m.v.

Sammenhæng
Videreudvikling af
eksisterende løsning
Danske regioners ”Trygt,
nært, nemt”

Danske regioners ”Trygt,
nært og nemt”
Økonomiaftale 2019
National strategi for digital
sundhed 2018-2022

Forenkling, effektivisering og udvikling af arbejdsgange
Initiativ
Strategi for
logistikområdet

Beskrivelse
Udvikling af strategi med henblik på yderligere indsatser på logistikområdet, herunder f.eks.
indkøbssystemer samt styrkelse af infrastruktur på logistikområde. Forudsætning for bl.a.
sporing, wayfinding m.v.

Sammenhæng
Videreførelse af allerede
igangsat analyse.
Nyt OUH

Automatisering og
kunstig intelligens

Der etableres en pulje til understøttelse af initiativer vedrørende automatisering og kunstig
intelligens. Med henblik på at understøtte såvel de initiativer, der udspringer af
innovationsstrategien, som de initiativer, der udspringer af nationalt og lokalt fokus på
kunstig intelligens, foreslås således en pulje på 15 mio. kr.

Innovationsstrategi
Budgetforlig 2019
Danske regioners ”Trygt,
nært nemt”

Der skal sikres overblik over nuværende RPA-løsninger og udvikling af tværgående
kompetence på området. Der afsættes dedikerede sygehusspecifikke ressourcer til
implementering 5 mio. kr. finansieret af digitaliserings- og innovationspuljen (budget 2019)

Tværsektorielle løsninger og viden på tværs
Initiativ
Beskrivelse
Alle eventuelle initiativer skal afstemmes med sundhedsvæsenets parter.
Fællesoffentlig
I strategiperioden skal det nationale KOL-projekt udvikles og implementeres. Projektets
telemedicinsk
omfang og implikationer, effekt m.v. monitoreres
infrastruktur
Evt. tilkobling af yderligere sygdomsområder
Udbredelse af KOLprojektet
Udvikling af SAM:BO
Genoptraen.dk
Telemedicinsk
udskrivningspakke
Tværsektoriel
prædiktionsløsning
Tværsektoriel
logistikløsning

TeleKol projektets finansiering er delvist besluttet. Resterende finansiering forventes
håndteret i 2019
Der er blandt sundhedsvæsenets parter stor tilfredshed med samarbejdsaftalen, og det
lægges til grund, at aftalen fortsat udvikles og vedligeholdes.
Såfremt der kommunal interesse herfor, kan Genoptraen.dk videreudvikles og anvendes som
regional løsning
Såfremt der er interesse for det blandt sundhedsvæsenets parter, kan eksisterende
telemedicinske udskrivningspakker udvikles, så det bliver lettere for involverede parter at
tilgå løsningen. Der skal i den forbindelse sikres organisatorisk implementering af løsningen.
Såfremt der er interesse for det blandt sundhedsvæsenets parter, udvikles der i løbet af
strategiperioden en prædiktionsløsning, der kan bidrage til at forudsige, hvornår borgeren har
risiko for at udvikle sygdom der kræver indlæggelse.
Såfremt der er interesse for det blandt sundhedsvæsenets parter, udvikles en eller flere
prototyper på sammenhængende logistikløsninger, som kan sikre sammenhæng mellem
sygehuse, praksis og kommuner (”produktionsstøtte” til understøttelse af tværsektorielle
forløb). Løsninger vurderes at kunne udvikles i regionens eksisterende logistikløsninger

Sammenhæng
ØA 2019

Eksisterende løsning. 2
sygehus og 5 kommuner
Videreudvikling af
eksisterende løsninger
Videreudvikling af
eksisterende projekter
(Bl.a. Geri kuffert)
Videreudvikling af lokale
projekter

(CETREA).

IT-sikkerhed, data og digitale kompetencer
Samlet investeringsramme 10 mio. kr
Initiativ
Implementering af
persondataforordning

Beskrivelse
Der vil i strategiperioden ske fortsat implementering af retningslinjer og andre tiltag til
efterlevelse af persondataforordning.

Cybersikkerhedsstrategi

I 2019 udarbejdes en samlet strategi for regionens arbejde med cybersikkerhed. På basis af
strategien og den løbende risikovurdering udmøntes hvert år et roadmap, som specificerer
de konkrete indsatser.
I strategiperioden udarbejdes analyse af mulighederne for at anvende open source fremfor
MS Office-pakken.

Analyse af open source

Cloud-strategi

Medarbejderpolitik
Indarbejde digitalisering
i eksisterende HR
initiativer

Sammenhæng
National cyber- og
informationssikkerhed i
sundhedssektoren
National cyber- og
informationssikkerhed i
sundhedssektoren

I strategiperioden analyseres og udarbejdes således en strategi for regionens fremtidige
anvendelse af kontorværktøjer - herunder særskilt med fokus på, om regionen skal bevæge
sig væk fra en ren Microsoft-strategi til en mere diversificeret strategi, hvor f.eks. opensource alternativet medtages i analysen.
Der etableres en regional strategi for koordineret anvendelse af cloud-ydelser i Region
Syddanmark.
Cloudstrategien skal give et bud på anvendelse af forskellige typer af cloudløsninger
Cloudstrategien skal også give bud på prioriteringsmekanismer ved valg eller fravalg af
cloud.
Hovedudvalget vurderer behov for yderligere retningslinjer/politikker, herunder sporing,
registerring m.v., som opstår som resultat af anvendelsen af nye digitale teknologier.
Digitalisering og digitaliseringskompetencer indarbejdes i de HR-tiltag, der allerede pågår,
herunder lederuddannelse, kursusaktiviteter, seminarer m.v.

Budgetforlig 2019

IT-landskab, principper, ejerskab og styring
Initiativ
Porteføljestyring og
prioritering

Beskrivelse
Prioriteringsproces for projekter og initiativer udvikles yderligere og der etableres årshjul og roadmaps for nationale
initiativer som en del af porteføljestyringen.

Strategi for data

Målet er bedre overblik og mere fokuseret portefølje, som understøtter digitaliseringsstrategien.
Som grundlag for styring og prioritering etableres i strategiperioden således blandt andet fælles roadmaps for EPJ, logistik,
billed- og laboratorieområdet, booking m.v. Roadmaps skal også tjene som redskab og governance for udvikling,
opsamling og deling af data, sikring af indarbejdelse af nationale tiltag.
I 2019 udarbejdes analyse af og strategi for dataområdet (Masterdata management).

Digital bæredygtighed
Infrastrukturstrategi
Samarbejde nationalt og
med andre regioner

Masterdata management-initiativet skal bl.a. sikre: 1) At vores data er i orden, delbare og af god kvalitet – også i
tværsektoriel sammenhæng. 2) At det fastlægges, hvordan og hvor opsamles, placeres og gemmes rigtigt. Formålet er at
sikre, at data udnyttes bedst muligt og skaber værdi for borgere, patienter og medarbejdere.
Der laves i 2019 en pakke, som inkluderer bæredygtighed, verdensmål etc. til brug for udbud, som supplerer regionen
eksisterende udbudsretningslinjer.
I strategiperioden udarbejdes en særskilt strategi (målbillede) for IT- infrastruktur, herunder integrationsplatformen og
den fremtidige anvendelse. Strategien indarbejder resultaterne af den nationale analyse af den fællesoffentlige itinfrastruktur på sundhedsområdet.
Både i regi af Danske Regioner og i regi af relevante ministerier er der nedsat en række samarbejdsfora og bestyrelser.
Regions Syddanmark deltager-lige som øvrige regioner- i disse foraer og løser efter behov opgaver på vegne af alle
regioner.
Samarbejdsforane og bestyrelserne har til opgave dels at formulere relevante tværgående initiativer, dels at sikre
koordination og vidensdeling mellem regionerne.
Set i lyset af at der henover de kommende år kan forventes samme EPJ løsning i de Vestdanske regioner, vurderes, at dersupplerende til det nationale samarbejde - kan være et særligt behov for at udveksle viden og erfaringer i Vestdanmark

