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Rigshospitalets IT-strategi
2005-2007
Rigshospitalets IT-strategi består af tre
spor:
– Indførelse af EPJ og anden IT-baseret
effektivisering
– Optimering af Rigshospitalets IT
– IT for brugerne af hospitalet

Indførelse af EPJ m.m.

Optimering af Rigshospitalets IT

• EPM

• Trådløst netværk

• LABKA II

• Hurtigere og nemmere på nettet

• Klinisk Proces

• Øget mobilitet

• Forsker IT støtte

• Døgnsupport

• Elektronisk fakturering

• Fælles Drift af H:S systemer

IT for brugerne af
hospitalet …..

IT for brugerne af hospitalet
Det tredje spor er endnu kun i støbeskeen
…..
Hvorfor satse på brugerne af hospitalet?
–

Fordi vi skal opfylde brugernes berettigede forventninger

Hvordan skaber vi bedre forhold for
patienter, pårørende og andre læger?
–
–
–
–

Søgning af information før, under og efter indlæggelsen
Bevare forbindelsen til hjem, arbejde og omverden
Dialog om behandlingen
Personlig stillingtagen

bedste
(3) ”Danmarks
hjemmeside”

3 Info- standere
(3) Internetadgang for patienter
(3) Delt netadgang
Tryg indlæggelse

(3) På hospitalet hjemmefra
Second opinion

3

Telemedicin

3 Organdonation på nettet
(3) Livstestamente på nettet

”Danmarks bedste hospitalshjemmeside”
Nyt værktøj: Moderne redigeringsværktøj
(CMS) - Aptrix fra IBM
Nyt design: Mere overskueligt og
tidssvarende design
Ny informationsstruktur: Tematisk
opbygning af hjemmesiden – fokus på
sygdomme og behandlinger som supplement
til organisatorisk struktur
Handicapvenlighed: Oplæsning af sider, valg
af skriftstørrelser, tydeligere menuer mv.

Tidsplan
November-december 2005:
Nyt design, sygdomsindgang,
elektronisk kalender
Forår 2006:
Temasider, information om
behandlingsforløb, billedguides,
instruktionsvideoer mv.

Infostandere
• Projektet afsluttet i
foråret.
• 10 faste
infostander
• 1 handicap/børneegnet
• Placeret i forhal og
andre steder, hvor
der kommer
mange patienter og
pårørende
• Kun adgang til
udvalgte sites på
Internettet

Rigshospitalet som ét stort hotspot
Rigshospitalets trådløse net er med
knapt 1.600 accesspunkter verdens
største trådløse net i
sundhedssektoren
Vi vil skabe adgang for patienter og
pårørende overalt på hospitalet….
……..Hvis vi kan løse 2 problemer:
– Sikkerhedsudfordringen
– Prioritering af båndbredden

• Opstart af
pilotprojekt
planlægges ultimo
2005
• Hvis det er en
succes, så kan der
udrulles i løbet af
2006

Hvad mener brugerne?
Har internet-adgang nogen betydning ved ophold på
Rigshospitalet? (fordelt på opholdskategori)

Hvis du tænker på de sidste 3 måneder – hvor mange gange har du så
opholdt dig på Rigshospitalet i mere end en ½ dag?
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• Brugerundersøgels
e i samarbejde
med
patientforeninger
• 24% af besvarelserne via web,
76% som skemaer

Delt adgang
En flad PC
Trykfølsom skærm
Væg- eller loftshængt
Webkamera
Kortlæser, som skifter fra patient- til klinikerbrug

For patienten
IP-telefon evt. m. video
Internetadgang
Fjernsyn
Alarm- og servicekald

For klinikeren
Adgang til kliniske systemer (bærbar og PDA kan undværes)
Intelligent alarmering

•

Pilotprojekt til januar

•

Business case skal
udarbejdes
• Økonomi/finansiering
• Teknik
• Organisation
• Arbejdsgange

På hospitalet hjemmefra
Skal kunne
• Indberette egne data og se egen
udvikling
• Autorisere egne behandlere
(eller pårørende?) til datadeling
• Se på egen log

Skal kunne
• Oprette brugerlinks på basis af
CPR/KDB indberetninger
• Viderestille session til KMS:AP
• Vise patienten hvem der har
kigget

Praktiserende
læge

Patient

”SSO”

Hospital

Skal kunne
• Indberette hospitalets
observationer
• Autorisere patienters
egenindtastning

Skal kunne
• Se egne patienter
• Indberette egne observationer
• Udpege andre behandlere, som
må se statistik

”Connector”

• Hvad kan det bruges til?
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Selvregistrering
... evt. automatisk
Formidling
Egne warnings
Beslutningsstøtte
Dialog med behandler
Behandlerwarnings

• SST’s kronikerprojekt
• Potentiale for mange
kroniske sygdomme
• Potentiale ift. EPJ’erne

Organdonation på nettet
Det er en del af strategien at støtte
befolkningen i at tage stilling til vigtige
sundhedsrelaterede spørgsmål
I april i år gik Donorregistret på nettet i
kraft af et samarbejde mellem
Rigshospitalet, Sundhedsstyrelsen,
Sundhedsministeriet og sundhed.dk
En vis vækst i tilslutning….
…. men et radikalt skift til webbaseret
selvbetjening
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Livstestamente på nettet
Et andet centralt forhold at tage stilling
til er spørgsmålet om at fortsætte
udsigtsløs behandling
Sundhedsministeriet har bedt
Rigshospitalet og sundhed.dk om at
levere et oplæg til også at få
Livstestamentesystemet på nettet
Ikke besluttet endnu, men teknisk
muligt i 1. halvår af 2006

Nye udfordringer i det tredje spor
Brugerne er ikke klinikere og
administratorer
Nye og flere samarbejdspartnere
Finansiering er mere vanskelig og
sammensat
Etiske overvejelser spiller en større
rolle i overvejelserne
Spørgsmål…..?

IT-strategi 2005 – 2007
støtter Rigshospitalet som …..

…..
Danmarks førende
hospital for patienter
med behov for
højt specialiseret
behandling

