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Vore ønsker og mål
 Region Midtjylland ønsker en it understøttelse baseret
på forretningens behov!
 Den overordnede strategi består derfor af følgende
strategiske fokusområder:

Standardisering

Harmonisering

Konsolidering
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Standardisering - at gøre ensartet

 Governance tiltag
 Stærk ledelsesforankring i it-governancestruktur
 Definition og implementering af en systemejerrole til at sikre
forretningsfokus og faglig forankring

 Standardisering på det sundhedsinformatiske område
 Regionsperspektiv på udarbejdelse af Sundhedsfagligt indhold og
standardplaner

 Standardisering på
å det it-tekniske område
å







Standardisering af regional infrastruktur
Indførelse af regionsdækkende service desk
g
standard it-arbejdsplads
j p
Indførelse af ”full managed”
Fastlæggelse af tekniske standarder i forbindelse med ny-etablering
Fastlæggelse af standarder i forbindelse med interoperabilitet
Fastlæggelse af en enterprise arkitektur for Region Midt
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Harmonisering

- bringe til at samstemme!

 Udfordringen







7 EPJ systemer
4 PAS systemer
3 Klinisk biokemi-systemer
2 patologi
patologi-, RIS/PACS og Blodbank systemer
1 mikrobiologisystem
…….







At
At
At
At
At

 Hvad er opgaven

sikre effektive
effektive, sammenhængende patientforløb
understøtte de kliniske arbejdsgange
muliggøre videndeling
understøtte muligheden for hurtig og effektiv personalerokader
udnytte de økonomiske ressourcer optimalt

 Hvad er løsningen

 At ”synge fra samme stykke papir” i harmoni og samklang
 At forretningen driver processen – ikke IT
 At der fokuseres på funktionalitet frem for systemer

 Eksempel : Region Midtjyllands proces på EPJ området

 Step 1: Indsnævring af de 7 EPJ systemer til 3 EPJ-spor
 Step 2: Evaluering af de 3 spors bæredygtighed
 Step 3:
3 Fremstilling
F emstilling af mulige
m lige strategiske
st ategiske udviklingsveje
d iklings eje for
fo Region
Midtjylland
 Step 4: fremlæggelse af indstilling til Regionsrådet om valg af
5 ▪ www.regionmidtjylland.dk
strategisk vej på EPJ området for Region Midt

Konsolidering

- samle til et solidt, fast hele

 Samle den besluttende kraft i en IT-Governance
model, der sikrer prioritering og økonomi
 Sikre
Sik maksimal
k i
l genbrug
b
på
å ttværs aff regionens
i
sektorer
 Forankre løsninger/systemer i systemejerrollen
således
ål d d
der opnås
å entydighed
t di h d i udviklingsd ikli
og
beslutningsstruktur
 Samle den faglige kompetence på tværs af løsninger
med
d det
d t formål
f
ål att medvirke
d i k til standardisering
t d di
i
og
harmonisering
 Sikre it-faglig bæredygtighed gennem dels
centralisering
t li
i
og stordrift
t d ift og d
dels
l ffaglige
li
vidennetværk
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Hvor langt er vi nået?
 På standardiseringsområdet
 Fælles IT infrastruktur er under opbygning
 Regional Sundhedsinformatisk forum for Sundhedsfagligt
indhold er etableret

 På harmoniseringsområdet
 Følgende områder er i proces:





EPJ
RIS/PACS
Klinisk Biokemi
Patologi

 På konsolideringsområdet
 Governancestruktur på plads
 Systemejerskab under opbygning
 Etablering af løsningsområder som vidennetværk under
etablering
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Den videre rejse

Standardisering
Harmonisering
Konsolidering

 Forudsætninger for at nå målet er:
 Økonomi
 Tid
 Kontinuert samspil mellem regionale og nationale tiltag
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