
Status for pejlemærkerne for sundheds-it
E-sundhedsobservatoriets konference 2010

v/ IT-chef Lise Wormstrup

Tirsdag den 12. oktober 2010



Agenda

• Region Nordjyllands styring og 

prioritering i forhold til pejlemærker

• Den kliniske it-arbejdsplads 

• Fællesregional booking udbud



Styring og prioritering i forhold til RSI pejlemærker

• Kommunikation til politisk, sygehus og administrativt niveau

• Rådgivende udvalg og Regionsråd

• Udvidet direktion og it-koordinationsudvalg

• Øvrige sygehus- og administrative ledelser 

• IT-afdeling

• Prioritering af efterlevelse af pejlemærkerne

• Integreret i budgetforlig 2011 og flerårlige investeringsplaner

• Ejerskab forankret udenfor it-organisationen

• Integreret i projekt- og porteføljestyring

• Review af intern beslutnings- og styringsmodel (governance)



Den kliniske it-arbejdsplads

• Skift i fokus fra epj til den kliniske it-arbejdsplads

• Bredere forståelse af de kliniske behov for it-understøttelse

• Udgangspunkt for konfigurering af brugergrænseflader og 

integrerede arbejdsprocesser på tværs af faglige grænser er 

Sundhedsfagligt Indhold (SFI)

• Realisering af EPJ pejlemærket

• ”Hver region har et konsolideret epj-landskab (notat, medicin, 

rekvisition/svar, booking og PAS) inden udgangen af 2013”

• Review af regionens implementeringsstrategi for den 

kliniske arbejdsplads

• Fremlægges til beslutning i it-bestyrelse ultimo december 2010



Tværregionalt booking udbudsprojekt

• Projektet understøtter det fælles pejlemærke om ét 

konsolideret epj-landskab pr. region. Projektets formål er

• at gennemføre et fælles regionalt udbud af bookingsystem til 

somatiske og psykiatriske hospitaler. 

• Som det første udbudsprojekt startet i regi af RSI 

samarbejdet har projektet indirekte målsætninger

• være foregangsprojekt for afprøvning og tilpasning af RSI’s

forretnings- og samarbejdsmodel

• levere et forslag til en generel samarbejdsmodel for, hvordan 

fællesregionale udbud kan gennemføres (administrativt og juridisk)

• tilvejebringe ”grundmateriale”, som efterfølgende tænkes 

genanvendt i andre (udbuds)projekter



Tværregionalt booking udbudsprojekt

• Projektet er opdelt i tre faser

• ”Forberedelse af udbud” - hvor alle fem regioner deltager

• ”Gennemførelse af udbud”

• ”Forberedelse af implementeringsprojekt”

• Projektet ledes af en styregruppe bestående af 

ledelsesrepræsentanter fra de fem regioner med Region 

Nordjylland som formand

• Foreløbig tidsplan

• Udbud Q1-Q2 2011 

• Leverandørvalg Q4 2011


