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Sundheds-it i økonomiaftalen for 2011
Med økonomiaftalen for 2011 slås det fast, at regionerne har ansvaret for it i, og på tværs af
sygehusene, herunder for at realisere en række ambitiøse milepæle – fx i at hver region har en fuldt
konsolideret elektronisk patientjournal, og fælles log-in inden 2013.
For at understøtte, at regionerne i fællesskab løfter ansvaret for it-udviklingen på sygehusene, har
regionerne etableret Regionernes Sundheds-it (RSI). Regeringen og Danske Regioner er enige om, at
RSI danner grundlag for et tæt og forpligtende samarbejde på alle relevante områder i regionerne. Der
etableres en central pulje til fælles RSI-projekter, og i den anledning hæves regionernes
anlægsramme.
Med aftalen er Regeringen, Danske Regioner og KL enige om at etablere en ny organisatorisk
struktur, hvor den samlede sundheds-it udvikling koordineres og prioriteres på nationalt niveau. Den
nye organisering skal sikre klar arbejdsdeling, sammenhæng og fremdrift i forhold til politisk aftalte
mål og milepæle.
Aftalen indebærer, at Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) nedlægges, og der
etableres en klarere beslutningsstruktur for tværgående sundheds-it. Blandt andet adskilles de
bestillende funktioner fra de udførende.
Konkret betyder det, at staten fastsætter nationale standarder, udmønter prioriterede tværgående
initiativer, sikrer, at it-udviklingen sker i overensstemmelse med it-strategien for sundhedsvæsenet og
en sammenhængende data- og it-arkitektur. Endvidere arbejder staten for at sikre det bedst mulige
regelgrundlag mhp. at understøtte en effektiv og sikker digitalisering af sundhedsvæsenet.
Til den fremadrettede koordinere etableres en ny national bestyrelse for sundheds-it med deltagelse af
KL og Danske Regioner. Bestyrelsen skal rådgive indenrigs- og sundhedsministeren, drøfte udvikling
på området og sikre, at der etableres tilstrækkelige beslutningsgrundlag (business cases) for nye
tværsektorielle sundheds-it tiltag.
Med aftalen slås det fast at gevinster ved digitaliseringsprojekter indgår i regionernes årlige
produktivitetsforbedringer på 2 pct. og dermed ikke afleveres særskilt. Endvidere betyder aftalen, at
finansiering af tværgående it-projekter påhviler den eller de parter, som opnår gevinsterne.
Til støtte for det tværregionale samarbejde afsættes i 2011 en pulje på 50 mio. kr. til fælles sundheds-it
investeringer. Puljen er en del af regionerne bruttoanlægsniveau. Den er fratrukket regionernes
bloktilskud for 2011 og reserveret på finansloven for 2011. Frigivelse af puljen baseres på en nærmere
politisk aftale.
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