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Baggrundviden
Privathospitalet Skørping
- Har eksisteret i 20 år
- Privatejet – fortrolighed omkring priser, omsætning m.m. – manipulerede data
- Kan sammenlignes med en mellemstor ortopædkirurgisk afdeling – 45 ansatte
og ca. dobbelt så mange løst tilknyttede, herunder en del selvstændige læger
- 34 senge, 4 operationsstuer
- Op til 6000 nye ptt. pr. år
- Mange specialer, men primært ortopædkirurgi – ryg/neurokir, psykiatri, almen
kirurgi, helbredsundersøgelser, tværf. smertecenter, radiologisk center,
fysioterapi m.m. Højtspecialiseret rygbehandling – flere regionsfkt. i SST
specialeplan
- I fht. patienter og økonomi andre vilkår end offentlig hospitaler – 50%
offentlige ptt. fra DUF/udbud og 50% forsikring og private betalere
- 98,6% af vores patienter er tilfredse eller meget tilfredse med deres forløb
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Budskaber
• Det har været muligt at etablere en løsning, der
understøtter væsentlige krav til EPJ såvel som en
’integreret forretningsløsning’ – og LIS
• Det er muligt at få LIS implementeret på forholdsvis
kort tid log få værdifulde værktøjer til at styre økonomi,
aktivitet (og kvalitet)

• Det er muligt at generere realtids-ledelsesinformation
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Implementering af MyClinic og LIS
•

Beslutning om nyt EPJ efterår 2008

•

Krav: bl.a. standardsystem, workflowunderstøttelse,
LIS, indkøb/lager m.m.

•

MyClinic valgt i 2009

•

Standard rammesystem baseret på ERP (Axapta og
Dynamics) med overbygning af EPJ/kliniske løsninger
– integreret m. mulighed for registrering af stort set alle
relevante data – klinisk, adm., økonomisk

•

Drift fra 18.3.2010

•

LIS: 7 mdr. efter driftsstart muligt at generere relevant
viden og nøgletal - i realtid, ad-hoc, fremadrettet, og
bagudrettet - direkte på baggrund af de kliniske data
UDEN konverteringer og tilpasninger!!
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LIS – betydning i et privathospital
• Rettidig ledelsesinformation er livsvigtig – daglig opfølgning
–
–
–
–

Vi overlever ikke dårlig økonomi – hurtig indsats er nødvendig
Kapacitetsplanlægning – nøgleaktivitet, der kræver realtidsviden om patientflow
Hurtig opfølgning på forandringer i ’kundernes’ adfærd
Kvalitetsopfølgning ? Vigtig, men grundet høj kvalitet ikke hovedfokus i LIS

• Bagudrettet videns behov
–
–
–
–

Budgetopfølgning
Opfølgning på effekt af indsatser - udviklingsværktøj
Aktivitetsopfølgning – på behandlinger, diagnoser, ”kunder”
Tendenser i ”kundernes adfærd”

• Fremadrettet videns behov
– Kapacitetsbehov
– Antal tilkommende nye patienter – fordelt på diagnoser
– Omsætning – til enhver tid – realiseret og planlagt
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Automatiske Det enkelte
processer
patientforløb

Opsætning

Opbygning af MyClinic
•Betaler
•Ydelsespriser
Betalingsaftaler •Betalingsforhold

Betaler

•Kliniske forhold
(medicin, lab,
materialer ..)
Diagnosebaserede G-EPJ •Koder
forløbsskabeloner •Ressourcer og
personale
•Procedurer (DDKM) ..
Diagnose

Dynamisk G-EPJ
forløb m. workflow
understøttelse

Henvisning

Økonomi/
fakturering

LPR
indberetning

Aktivitet
Aktivitet
Aktivitet
Aktivitet
Aktivitet n

.....

LIS funktionerne - Udtræk, rapporter, datamining
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Hverdagens data bliver til LIS …
• Nancy Ann eksempel
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Hverdagens data bliver til LIS …
Dokumenter operation
operationspå
og skulderforløb
diagnosekoder….
....
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Eks 1 : Daglig ad-hoc opfølgning
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Eks 2 : Overblik – omsætning,
tendenser
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Budskaber
• Det har været muligt at etablere en løsning, der
understøtter væsentlige krav til EPJ såvel som en
’integreret forretningsløsning’ – og LIS
• Det er muligt at få LIS implementeret på forholdsvis
kort tid log få værdifulde værktøjer til at styre økonomi,
aktivitet (og kvalitet)

• Det er muligt at generere realtids-ledelsesinformation
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