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Indhold 

• It-understøttelse af sundhedssamarbejdet – formål og 

ramme 

• It-strategien 2007 – resultater og læring 

• It-strategien 2012 – principper og handleplan 

• Organisering 
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Sundhedssamarbejde mellem mange 
parter i Region Syddanmark 

 

5 sygehusområder 

på 17 matrikler 

22 kommuner 

300 lægepraksis 
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It-understøttelse af 
sundhedssamarbejdet 

• Redskab til understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 

• Understøtter kvalitet og patientsikkerhed 

• Medvirker til at optimere arbejdsgangene 

• Sikrer at de rette data om patienten aktuelt er tilgængelige 

for den behandler, der har ansvaret for patienten 

• Datadeling: data skal kun indtastes én gang  
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It-strategien 2007 - resultater 

• Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning (Sam:BO) er it-

understøttet og kommunikation og information mellem 

hjemmepleje og sygehusafdeling foregår primært elektronisk 

• Genoptræningsplaner sendes elektronisk 

• Fødselsanmeldelser er afprøvet i et pilotprojekt 

• Der er opbygget et fælles elektronisk informationssystem i form af 

VisInfoSyd 

• Lægepraksis og den kommunale hjemmepleje kommunikerer 

elektronisk 

• Kommunikationsbehov indenfor det psykiatriske område er kortlagt 
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It-strategien 2012 - principper 

• Forskellige teknologier til forskellige 

behov 

• Rette data til rette instans på rette tid 

• Anvendelse af nationale standarder 
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Indsatsområder 

• Pleje- og omsorgsområdet 

• Børneområdet 

• Genoptræning og rehabilitering 

• Forebyggelse 

• Indsats for kronisk syge 

• Psykiatriområdet  

• Handicap- og socialområdet 

• Arbejdsmarkedsområdet 

• VisInfoSyd - tværsektoriel informationsplatform  
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Behov og 

analyse 
Udvikling 

Pilot og 

demonstr. 
Udbredelse 

Dok. (efter relevans / behov): Ex. business case, MAST, forskning 

Tværsektoriel elektronisk 

kommunikation 

Rehabiliteringsnotat 

Reviderede Sam:Bo 

Sociale institutioner 

Sygehus-hjemmepleje 

Genoptræning 

Fødeplan 

Psykiatri 

Kommune – praksis 

Henvisning til forebyggelse 

Drift 
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Dokumentation: Ex. business case, MAST, forskning 

Tværsektoriel velfærdsteknologi og telemedicin 

Borgernær teknologi 

Behov og 

analyse 
Udvikling 

Pilot og 

demonstr. 
Udbredelse Drift 
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Organisering  

• Projektgrupper med deltagelse af alle 

parter 

• Hver part er ansvarlig for oprettelse af 

egen implementeringsfunktion i sin 

organisation samt udpegning af lokal 

repræsentant til den fælles 

projektgruppe 

• Hver part er ansvarlig for udvikling af 

eget it-system 
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Fælles it-sekretariat 

• Igangsætter de enkelte projekter og inviterer til deltagelse 

• Koordinerer og understøtter den tekniske og organisatoriske 

implementering hos alle parter. Dette gælder særligt fælles 

tidsplan, fælles møder i implementerings- og 

projektgrupperne, fælles initiativer f.eks. overfor 

leverandører, fejlfinding og teknisk test, formidling, 

afholdelse af temamøder, etablering af netværk mv.  

• Statusrapportering til Det Administrative Kontaktforum 
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 Spørgsmål? 

 

 

  

 

Tak for opmærksomheden! 

  

 

 

  


