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Oplæg på
EPJ observatoriets årsmøde 2008
Projektchef Ivan Lund Pedersen

Digital Sundhed
– den man elsker tugter man!

Jeg vil have
flere penge
og en
gove
governancece
struktur !
Må jeg ikke
komme til
Canada !

PENGENE !
Kodeord:
Business case og ansøgning til puljer

Har EPJ observatoriet en
positiv business case ?
En lille øvelse

Gevinsterne ved deltagelse
1 Hvorfor deltager jeg på EPJ observatoriet ?
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å
EPJ observatoriet ?
3 H
3.
Hvor mange ti
timers arbejde
b jd kan
k
du
d spare ved
d att
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Omkostninger ved deltagelse
4.

Hvor længe deltager jeg i EPJ observatoriet

5.

Hvad koster du pr. time

6.

Hvis dit arbejde udføres af en anden medens du er væk

7.

Bruttoomkostning for din deltagelse læg nedenstående
sammen

Angiv antal timer du er væk fra din arbejdsplads (har du taget
fri fra arbejde for at deltage så skriv 0 timer)

Angiv timepris INKL. feriepenge, pension og tillæg
hvad koster det for din arbejdsgiver

Deltager gebyr kr. 4000,Festmiddag kr. 645,Transport kr. ____,Overnatning kr.
kr _____;;
Mistet arbejdstid for arbejdsgiver (Pkt. 4 x 5 + 6) kr. _____,I ALT kr. __________,-

Skal vi holde EPJ obs. næste år ?
D
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Hvordan kan
sundhedsvæsenets
di it li
digitalisering
i
styres
t
(1)?
Business Cases + Ansøgning = penge
“Money talks”

☺

Hvordan kan
sundhedsvæsenets
di it li
digitalisering
i
styres
t
(2)?
Vilje +
B l
Beslutningskraft
i
k f +
Risikovillighed =
Governance struktur

Baggrund for Digital Sundhed (2)

Pol. 28/10-05

“Jeg vil derfor snarest fremlægge en samlet plan og indbyde regionerne
til en drøftelse,
drøftelse så vi – forhåbentlig i fællesskab - får lagt det bedste og stærkeste
fundament for udviklingen af den elektroniske patientjournal”
Lars Løkke Rasmussen på ARF’s generalforsamling 23. marts 2006
“Regeringen
Regeringen og Danske Regioner er enige om,
om at det for at fremme udviklingen og
udbredelsen af elektroniske patientjournaler i sundhedsvæsenet er nødvendigt,
at der gennemføres en reorganisering af arbejdet.
Den ny organisation skal varetage udviklingsopgaver, som har betydning
for kommunikationen på tværs af sektorgrænserne i sundhedsvæsenet.
sundhedsvæsenet ”
Økonomiaftalen 10. juni 2006

Baggrund for Digital Sundhed (1)
Afslutningen af en meget handlingsorienteret strategi
med meget store ambitioner.
Mange initiativer uden financiering, uden
sanktionsmuligheder eller central governance
Fagprofessionel drevet udvikling ift. udviklingen af en
national
i
l EPJ standard
d d uden
d
en reell implementeringsplan
i
l
i
l
I
en svag governance struktur
Implementeringen af den danske EPJ standard G-EPJ
mislykkes og korthuset falder

Samtidigt store organisationsændringer som følge af
kommunal reformen, med refordeling af opgaver.

“Tidspunktet er optimalt til en justering I
strategien”
t t i ”

Interessenter er der nok af!

Bestyrelsen

Etablering af Digital Sundhed
Dannet i juni 2006 som led i økonomiaftalen mellem
regeringen, regionerne, kommunerne
Bestyrelse 3:2:1
Budget 30 mio.kr.
mio kr pr.
pr år,
år
financieres 45%, 45%, 10%
Virtuel organisation
Ansat enten i DR eller SST
SST, derfra udstationeret til
Digital Sundhed.
Bestyrelsen nedsat efteråret 2006
Direktør startet marts 2007
Projektchef startet juni 2007

Konklusion efter det første år
Ad. Governance struktur
Ad
At der endnu ikke er en tilstrækkelig modenhed i de
magtstrukturer vi har i DK, hvilket medfører at
beslutningskraften uddelegeres i små trin til Digital
Sundhed, på basis af
den tillid hos parterne vi kan oparbejde.
Forhåbentlig så har vi veletablerede governance
strukturer inden strategiperioden er over 2012 ☺

Vil du vide mere ?
Gå til sessionRealistisk
B1 og hør så vedbliver beslutningsevnen at være
vores achilles hæl i en periode endnu
Jan Kold
Eller spørg
• Otto Larsen
• Ivan Pedersen

Status på handlingsplanerne

Digitalisering LOKALT
i FÆLLESSKAB
Sundhedsdomænets
“Forretnings” behov

Lokal digitalisering
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Modernisering
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Handliingsplan 2
F
Flere
servicess til egenomsorg
for paatienterne

Handlingsplan 4
•Monitorering
•Vidensdeling
Vid d li

Handliingsplan 1
V
Værktøjer
til medarbejdeerne
til øget effekttivitet og kvaalitet

Handlingsplan 3
•Arkitektur
•Sikkerhed
•Standardisering
S a da d se g

Handlingsplan 1 og 2
De centrale services

HP 1 – Et værktøj for medarbejderne til at skabe kvalitet
og produktivitet

Program 1 – Nationalt Patient Index (NPI) ☺
Program 2 – Fælles Medicinkort (FMK)
Map
p of Medicine p
proof of concept
p ☺

HP 2 – Borger service og inddragelse

Patientadgang til NPI og FMK
Program 5 - Telemedicin og hjemmemonitorering

Projekter under FMK
Program
styregruppen
Lægemiddel
styrelsen

Medcom

Digital Sundhed
Øvrige

Regionerne
X5

KL

Digital Sundhed
Arkitektur &
Sikkerhed

Driftsmodning af
FMK service

Faste forbindelser
På SDN

Jura og bekendtgørelse

Kravspecifikation &
Kontrakt på integration

EOJ integration

Sign-on service

Udvikling af borger
og web grænseflade

Udbygning af
SDN ift. opkobling af
praksis
p

Medicin terminologi

Regional udbredelse af
FMK I praksissektor

Kommunal
udbredelse

Bemyndigelse og delegering

Etablering af tek.
testgrundlag

Praksislev. system
integration

Anbefalinger til
Brugergrænseflader
i Med. moduler

Drift af testmiljø
og bistand til lev.

Regional udbredelse af
FMK på sygehusene

Nationalt driftsmiljø

Formidling og
mobilisering

Forrretningsarkitektur og
ref. arkitektur

Evaluering og
Nytteværdi måling

Certificering af systemer

Udbredelse af FMK
Til øvrige dele
af sundhedsvæsenet

Overordnet milepælsplan – FMK
1.10.08

31.12.08

1.4.09

1.7.09

1.10.09

1.1.10

1.4.10

1.7.10

1.10.10

31.12.10

Afslutning af Pilot
Bevilling afsluttet
Lovgivning vedr. brug af FMK på plads
Udvikling af Bølge 1 LPS og EPJ systemer
samt cert. af MedCom afsluttet
Medicinafstemning af læger i bølge 1 på plads
Alle LPS og EPJ systemer i bølge 1 teknisk og
organisatorisk implementeret
Udvikling af Bølge 2 LPS og EPJ systemer samt
certificering af MedCom afsluttet
Udvikling af øvrige systemer afsluttet
Medicinafstemning af læger i bølge 2 på plads

Vil du vide mere ?
Gå til session C1 og C2
Eller spørg
• Ann Parker
• Thomas Sonne Olesen
• Morten Thomsen
• Ivan Pedersen

Alle LPS og EPJ systemer i bølge 2 teknisk og
organisatorisk
i t i k implementeret
i l
t t
Udvikling af øvrige systemer afsluttet
Øvrige systemer implementeret
FMK fuldt implementeret
Evalueringsrapport vedr. nytteværdi
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Projekter under NPI
Pilotafprøvning af index på eksisterende
datakilder (det næste år)
Business case (Februar 2009)
Arbejdsgangsanalyser
Analyse af eksisternde data kilder
Internationale erfaringer

Analyser ift. nye datakilder

(det næste år)

EKG repository
Nationalt billedarkiv

EPSOS projektet

(frem til 2010)

Vil du vide mere ?
Spørg:
•Susie Bondorff
•Kirsten Bredegaard
•Jan Petersen
•Ole Terkelsen

Projekter under
Telemedicin programmet
Vid k f
Videokonference
til alle
ll
Tolkning online som case

Hjemmemonitorering
Hj
it
i
kl
klargøring
i
og
koordinering
KOL
AK behandling
Di b t
Diabetes
Vil du vide mere ?
Spørg
• Lars Hulbæk
• Ivan Pedersen

Handlingsplan 3
Infrastruktur

Handlingsplan 3 består af

En faglig rådgivnings struktur

Program 3 – Arkitektur & Sikkerhed
Fase 1 projekter = grundlag for
Fælles Medicin Kort
Fase 2 p
projekter
j
= understøtter
“resten”

Program 4 Standardisering

Internationalisering
Semantik (Sundterm og Nationalt
Begrebsråd)
Struktur (SFI, Arketyper)

Hør mere om arktektur og interoperabilitet:
• session A1 og A2 i eftermiddag
• session A3 i morgen formiddag

Spørg:
•Esben Dalsgaard
•Esben G. Poulsen
•Pia Jespersen
•Henrik
H ik Ni
Nielsen
l
•Kirsten Bredegaard
•Ida Tvede
•Ole Terkelsen
•Lene Asholm
•Palle Petersen
•Camilla
Camilla Danielsen
•Kell Greibe

Handlingsplan 4

Monitorering og vidensdeling

HP 4 – Monitorering og støtte til
digitalisering hos den enkelte aktør
Monitorering af digitaliserings indsats og
takt
Støtte og rådgivning til lokal digitalisering
Fælles projekter
Vil du vide mere ?
Netværksdannelse og vidensdeling

Eller spørg
• Jonas Tyle Petersen
• Kristoffer Lange
• Birte Andersen
• Kenneth Ahrensberg
Eller din lokale IT-chef

Projekter under
Arkitektur og sikkerhed
National Service Infrastruktur (ESG)
•
•
•
•

Opgradering af sundhedsdatanettet (Medcom)
Webservice testcenter og Driftoperatør (Kåre)
Alignment mellem DGWS/S2S og FOBS/B25 (EAD)
SOSI ‐ færdiggørelse og evaluering

Referencearkitektur
•
•

Arkitektur
A
ki k principper
i i
Bibliotekt over arkitekturprodukter

Sikkerhedsanalyse
•
•

Grundlag for sammenhængende brugeradministration (PHJ)
Analyse vedrørende informationssikkerhed (PHJ)

Sikkerheds Infrastruktur
•
•

Identitetsbeskyttelse og anonymisering
OCESII Digitale Signaturer (ESG/PHJ)

Sign On (Jan)
Bemyndigelse, delegering, lægens medhjælp (TSO)
Løbende rådgivning
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning til Sundhed.dk (EAD/ESG)
Struktureret indberetning for Primærsektoren – SIP
ePortal og DPSD2
Implementering af SOR
gg
ogg evalueringg
SOSI ‐ færdiggørelse
Arkitekturrådet (EAD)
Sikkerhedsråd (PHJ)

Stifinder projekter
Telemedicin og Hjemmemonitorering,
Version 1 til n

Fælles
indsats

Fælles medicin kort
version 1

Nationalt Patient Index
V i 2
Version

Fællles
servicces

Nationalt Patient Index
V i 1
Version
Fælles medicin kort
version 2

Fælless
Infrastrukktur

Fase 4
Fase 2

Fase 3

Fase 1
F
Fase 0 - National infrastruktur: Arkitektur, Sikkerhed, Standardisering

Styring, Drift og Vedligeholdelse af national fælles infrastruktur
Fase 1

Fase 2

Lokal
indsats

Fase 3
Fase 4

2008

2009

2010

2011

2012

Decentral
tilppasning

Fase 0 – Decentral tilpasning af infrastruktur, systemimplementering, drift og vedligehold

