IT konvergens i

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden i overblik
Fusion af enheder fra 7 parter
Hoveddelen:
• H:S
• Frederiksborg Amt
• Københavns Amt
Herudover i mindre grad
• Bornholms Regionskommune
• Københavns Kommune
• Frederiksberg Kommune
• Hovedstadens Udviklings Råd
Bliver ca. 40.000 ansatte, budget på 25 - 30 mia. dkr.
Fusionsprocessen styres af en Administrativ Styregruppe

Sundheds delen i Region Hovedstaden
•
•
•

Skal samle 4 sygehusvæsener
til 1
Bliver landets største
sygehusvæsen
14 Sygehuse
•
•
•
•

•

Knapt 30.000 ansatte
Godt 6.000 senge
827.000 patientbehandlinger
2,1 mio. ambulante besøg

Psykiatrien
•
•
•
•
•

Senge, åbne afdelinger: 916
Senge, lukkede afdelinger: 296
Senge, Retspsykiatrien: 98
Senge, Gerontopsykiatrien: 142
Senge, andre: 238

IT-strategierne i fusionssituationen
Alle IT-aktiviteter arbejder efter følgende principper
•

Der skal fra første dag af den nye region dvs. pr. 1.1.2007 være etableret
en fælles identifikation (Region Hovedstaden)

•

Den overordnede IT-infrastruktur skal være koblet tilstrækkelig sammen
senest ved udgangen af 2006, således at den interne kommunikation i
regionen kan fungere ubesværet

•

Det skal fra starten af 2007 være muligt at etablere en tilstrækkelig
datamæssig gennemsigtighed omkring aktivitet og økonomi på alle
områder

•

Alle IT-systemer, som er en forudsætning for regionens fremtidige
finansieringsordning, skal som udgangspunkt være testet og sat i drift
senest med udgangen af 2006

•

Målet på IT-området vil i et flerårigt perspektiv være at høste de fulde
synergigevinster i form af en målrettet samkøring og forenkling

•

Der kan kun træffes konvergerende beslutninger i relation til de enkelte
IT-produktionssystemer og de generelle IT-standarder

Status for IT-fusionsarbejdet
•

2003: Starter formelt fælles udbud af Klinisk Proces Modul – med
efterfølgende fællesorganiseret anskaffelsesprojekt

•

November 2004: Regionsgruppen vedr. IT bliver nedsat

•

April 2005: Samlet statusrapport for IT-området i fusionsenhederne

•

Ledelsesgruppen dækkende sundheds-IT forsætter, og udvides med FA

•

August 2005: Handlingsplan 1 godkendes i den administrative
styregruppe

•

Efterfølgende startet 20 delprojekter, med projektledere og
projektorganisation

•

Fællesprojektportal med fælles dokumentation og projektmodel

•

Medio 2006: Handlingsplan 2 skal forlægges til godkendelse

