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Region Hovedstaden 
– en af Danmarks største koncerner

• 40.000 medarbejdere

• Ca. 29 mia. kr. i omsætning

14 
virksomheder

• 827.000 årlige 
patientbehandlinger

• 2,1 mio. årlige ambulante 
besøg

12 hospitaler

• Samlet investerings- og driftbudget
ca 550 mio.kr.

• Koncern IT har ansvaret for al IT drift 
og fælles systemer i regionen

• Virksomhederne har ansvaret for det 
anvendelsesorienteret 

Koncern IT



Overordnet budskab: Regionen gør det 
den er bedst til - i forpligtende 
samarbejde med de andre regioner

Koncern IT baserer de ledelsesmæssige budskaber 

og den fastlagte kurs på tre væsentlige principper:

•Følg eller forklar, hvor RSI har et pejlemærke

•Udnyt eksisterende erfaringer og løsninger fra 

regionerne, i det omfang det er muligt

•Nye større satsninger sker via en afstemt og aftalt 

arbejdsdeling mellem regionerne



Konsolidering af de store it-systemer og af 

it-driftsmiljøet i Region Hovedstaden er nået langt:

• Patientadministrative systemer

• Blodflödet

• Elektronisk Patientmedicinering

• Laboratoriesystem – klinisk kemi

• Patologi

• Røntgen (RIS og PACS)

• Mikrobiologi

En funktion – et system
Baner vejen for en del af RSI pejlemærkerne



Budskab 1: 
Følg eller forklar

Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nord 

gennemfører 4 pilotprojekter om 

Effektiv systemadgang – eller ”fortsæt hvor du slap 

funktionalitet”. 

Resultaterne af pilotafprøvningen lægger kursen for at 

opfylde pejlemærket 

”Regionernes sygehuse har alle inden udgangen af 

2013 nem og hurtig adgang til de væsentlige systemer 

fra den kliniske it-arbejdsplads”



Budskab 2: Udnyt eksisterende erfaringer 
og løsninger fra regionerne

Udveksling af erfaringer er nutid

–

Not invented here syndromet er fortid

Eksempel:  

Region Sjælland har stor erfaring med Opus Portal. 

På den baggrund viderudvikler Region Hovedstaden 

Opus Portal til H-EPJ Portalen

H-EPJ Portalen lægger kursen for at opfylde 

pejlemærket: Hver region har udbygget sit epj-

landskab til en klinisk it-arbejdsplads, hvorfra der er 

adgang til de væsentligste parakliniske informationer 

(RIS/PACS, mikrobiologi, klinisk/kemisk og patologi) 

inden udgangen af 2013



Patientens 

journal Patientadministration

Patientens 

prøvesvar

Single-sign-on

Patienten 

følger med



Budskab 3: 
Nye større satsninger sker via en afstemt 
og aftalt arbejdsdeling mellem regionerne

RSI har igangsat et projekt, som skal udbyde og anskaffe et fælles 

booking modul til regionerne

For patienterne betyder det effektiv booking af undersøgelser og 

indlæggelser/ ambulante besøg

For medarbejderne betyder det bedre flow og planlægning

Region Hovedstaden deltager aktivt i projektet, og indpasser RSI 

projektet i regionens strategi for booking.

Booking projektet er væsentligt for at opfylde pejlemærket

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

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



Organisatorisk implementering

Opfyldelse af RSI pejlemærkerne er en stor opgave

både teknisk og organisatorisk

• Kvaliteten af den organisatoriske implementering er 

central ifht. brugertilfredshed og 

effektiviseringsgevinster

• Brugernes stigende IT erfaring og kendskab giver 

flere muligheder for at tilpasse metode og omfanget 

af undervisningsindsats til forventede efterspørgsel 

og kompleksitet i løsningerne



Ex. på andre projekter

Digital diktering

Potentiale for samarbejde om it-

driftscentre

Sundhedsfagligt indhold (SFI)

IP telefoni og Call center



?
• Niels Reichstein Larsen

• nrl@regionh.dk

• Læs mere på om Region Hovedstaden på www.regionh.dk

mailto:NRL@regionh.dk
http://www.regioner.dk/
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Udbygning af kommunikationen med borgeren og 
på tværs af sektorer

• Fortsætte med forsøg med selvmonitorering i eget 

hjem 

• Etablering af chatrooms 

• Hjemmesider 

• Udbrede indlagte patienters adgang til Internettet 

• Elektronisk ambulancejournal 

• Kommunikation af genoptræningsplaner 

• Udvide anvendelse af Medcom-meddelelser

• Fælles brugerstyring og sikkerhed på sundhed.dk


