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Resume
Til orientering forelægges en redegørelse for seneste status på
Sundhedsplatformen, herunder en kort beskrivelse af 90 dages
parathedsvurderingen.
Sagsfremstilling
Overordnet set skrider programmet frem som planlagt, og
forberedelserne til Go-live følger de planer, der er vedtaget i
programmet, og som Regionsrådet tidligere er orienteret om.
I det følgende orienteres om udvalgte områder.
90 dages parathedsvurdering
Ultimo august er der gennemført 90 dages parathedsvurdering forud for
Go-live. Formålet med parathedsvurderingen er at foretage en
vurdering af hele organisationens parathed til implementeringen af
Sundhedsplatformen på alle organisatoriske niveauer.
Den samlede vurdering fra programmet 90 dage før Go-live, er således,
at der er en god fremdrift i forhold til den kommende implementering i
Region Sjælland, og programmet følger planen.
I parathedsvurderingen er 2 ud af 706 tjekpunkter røde, mens 27
punkter kræver fortsat bevågenhed (gule). Den efterfølgende dialog
under selve parathedsmødet afklarede dog, at der var tale om uklar
kommunikation, så de 2 kritiske opmærksomhedspunkter kunne
lukkes. Der er således ingen røde tjekpunkter hos Region Sjælland.
Der gennemføres nye parathedsvurderinger 60 og 30 dage før Go-live
den 25. november 2017.
Der vedlægges notat om parathedsvurderingen i Region Sjælland.
Notatet er udsendt til Regionsrådet den 1. september 2017.
Integration til radiologien
Egenleveranceprogrammet i Region Sjælland og det fælles program
med Region Hovedstaden arbejder i fællesskab efter en plan, der skal
sikre den endelige og fulde integration den 25. november 2017.
Projektet følger planen.
Integrationen til radiologisystemet har en vigtig betydning for at
udnytte potentialerne i Sundhedsplatformen.
Der er to måder at implementere denne integration på. Den ene model
er en simpel (Ccow) integration, som kræver dobbelt indtastning af
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klinikerne i hhv. Sundhedsplatformen og radiologisystemerne. Denne
model er færdigudviklet, testet og klar til implementering, men
betragtes som en backup løsning. Det var denne model Region
Hovedstaden gik i produktion med på de første hospitaler i Region
Hovedstaden.
Den anden løsning har en dyb integration til Sundhedsplatformen, som
bevirker at klinikerne ikke skal dobbeltindtaste. Det er denne model
Region Sjælland ønsker at anvende ved Go live. Løsningen er
færdigudviklet, men er meget mere kompleks end den simple løsning og
er aktuelt i test. Arbejdet med løsningen holder tidsplanen og det er
forventningen at denne løsning tages i anvendelse ved Go live.
Der er udarbejdet omfattende uddannelsesmateriale til begge løsninger.
Mere materiale om Sundhedsplatformen
På Region Sjællands hjemmeside er der oprettet en temaside om
Sundhedsplatformen, hvor fakta og spørgsmål/svar er tilgængelige. Der
er desuden en omfattende beskrivelse af de ændringer,
Sundhedsplatformen medfører for patienter og fagfolk.
http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/Sundhedsplatformen/Sider/d
efault.aspx
På regionens intranet kan Regionsrådet løbende følge med i
forberedelserne til Go-live og finde yderligere materiale, herunder en
række korte film.
http://intra.regionsjaelland.dk/samarbejde/samarbejdeproje
kter/Projekter/sundhedsplatform/KoncernSP/Film/Sider/Fo
rside.aspx
Forretningsudvalget vil resten af 2017 få forelagt en status på
Sundhedsplatformen.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at status tages til efterretning.
Sagen afgøres af Forretningsudvalget.
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