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Parathedsvurdering for implementeringen af
Sundhedsplatformen i Region Sjælland
Dette notat beskriver kort formålet med de parathedsvurderinger der foretages i
forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen. Samtidig gives der en
vurdering af det netop gennemførte 90 dages parathedsmøde for Region Sjælland.
Parathedsvurderingerne, også kaldet Go Live Readiness Assessment (GLRA), er en
del af leverandøren Epics, koncept og iværksættes for at skabe et fælles billede af og
ansvar for fremdriften i forhold til klargøring af aktiviteter og leverancer forud for en
implementering, blandt, de berørte hospitaler/virksomhedsområder, Regionens
egenleveranceprogram og det fællesregionale program for Sundhedsplatformen.
Parathedsmøderne afholdes 120, 90, 60 og 30 dage før Go-live, og der har således
været afholdt to parathedsmøder i forbindelse med Go-live i Region Sjælland – 120
dage (som dog blev afholdt 150 før Go-live grundet sommerferien) og senest 90
dages parathedsmødet, der blev afholdt den 23. august 2017.
Det er programmets vurdering, at paratheden i Region Sjælland er yderst
tilfredsstillende. I forhold til de tidligere implementeringsbølger i regions Hovedstaden,
har man det største andel færdiggjorte tjeks og færrest tjekpunkter der er givet gul
eller rød status, jf. nedenfor.
Baggrund
Før parathedsmøderne udarbejdes der i samarbejde med Epic, en tjekliste for en lang
række centrale områder. Tjeklisten drøftes og opdateres månedligt for at sikre
fremdriften henimod Go-live. Dette sker i samarbejde med
KIT/Egenleveranceprogrammet i Region Sjælland, sygehusene, Epic og programmet
for Sundhedsplatformen. Derved sikres gennemsigtighed om beslutninger og kritiske
områder synliggøres for de involverede parter, således at nødvendige tiltag kan
aftales.
Med parathedsmøderne skabes der et overblik på en lang række områder af
systemet; bl.a. systembyg (konfiguration af løsningen), den tekniske færdiggørelse,
herunder status på integrationer, og forberedelse af uddannelse af brugerne. Dertil
kommer status på fremdriften på sygehusene, og Egenleveranceprogrammets
klargøring af alle de leverancer der er en forudsætning for implementeringen af
Sundhedsplatformen.

Det skal bemærkes, at det ikke nødvendigvis er kritisk for implementeringen at alle
tjeks bliver færdiggjort inden Go-live. Formålet med GLRA møderne er at skabe
overblik over opgaver og ansvar – det er naturligvis hensigten at alle opgaver
færdiggøres, men mindre udestående opgaver vil ikke være udsættende for Go-live.

Status på parathedsarbejdet i Region Sjælland
Nedenfor ses status på den samlede fremdrift i projektet 150 og 90 dage før
implementering i Region Sjælland.

Det betyder farverne:
Rød: Plan udestår. Der er en risiko for ikke at nå planlagt Go-live.
Gul: Leverancer er forsinket, men der er en revurderet plan, der får os tilbage på planen.
Grøn: Aktiviteter følger tidsplanen og bliver klar til Go-live
Blå: Aktiviteter er færdig og klar til Go-live.
N/A: Indikere, at aktiviteten ikke er relevant her.

I forhold til det første parathedsmøde for Region Sjælland var lige over 100 opgaver
færdiggjort frem til 90 dages parathedsmødet. Der var en mindre reduktion af
tjekpunkter som fortsat krævede bevågenhed (gul status), mens der var 2 tjekpunkter
af i alt 706 tjekpunkter, der var i rød. Under selve parathedsmødet blev det afklaret at
der i begge tilfælde var tale om manglende kommunikation, hvilket betød at de to røde
tjeks (ønske om endnu et testmiljø og en problematik omkring licenser) kunne lukkes.
Der var under mødet ingen tjeks der blev vurderet til at skulle gå fra grøn eller gul
status til rød status. Der er således pt. ingen røde tjekpunkter for Region Sjælland.
Til sammenligning kan det oplyses, at der ved 90 dages GLRA forud for
implementeringen af det første hospital i Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte
Hospital, var 85 røde og 307 gule tjeks ud af 853 tjeks, mens der på Rigshospitalet
konstateredes 9 røde og 67 gule tjeks ud af 681 tjeks.
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Denne nedadgående udvikling i røde og gule tjeks, er fortsat i de efterfølgende
implementeringsbølger 3 og 4, og er udtryk for, at en lang række udfordringer er
blevet løst undervejs, sideløbende med implementeringerne, og at der i programmet
er oparbejdet erfaring og viden, som der trækkes på i samarbejdet omkring
implementeringen i Region Sjælland.
Programmet vurderer på den baggrund, at der er en god fremdrift i forhold til den
kommende implementering i Region Sjælland.
Programmet vil i samarbejde med sygehusene/virksomhedsområderne og
KIT/Egenleveranceprogrammet, fortsat have fokus på at eventuelt kommende røde og
nye eller eksisterende gule tjekområder blive løst, således at disse også bliver klar
forud for Go-live den 25. november 2017.
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