RSI er gået ind i et
nyt år – med tanker
om året, der gik og
tanker om, hvad 2018
vil bringe med sig
2017 – året der gik!
2017 blev et år fyldt med en masse spændende begivenheder. Det danske kvindelandhold vandt sølv ved EM i
fodbold, Sundhedsplatformen gik live i Region Sjælland,
og danskerne gik til stemmeurnerne til kommunal- og
regionsrådsvalget den 21. november.
2017 har også været et begivenhedsrigt år for RSI og
sundhedsdigitaliseringen i Danmark. Der er igangsat nye
tiltag og afsluttet flere projekter, der alle bidrager til, at
sundhedsdigitaliseringen bliver bedre og stærkere til
gavn for patienter og medarbejdere i sundhedsvæsenet.
På årets generalforsamling i Danske Regioner blev der
lanceret nye udspil om ”Sundhed for Alle”, ”Sundhed for
Livet”, ”Vision for Almen Praksis” og lanceret en ambitionen om en betydelig satsning på nye teknologier.
De nye visioner og udspil er alle med til at vise vejen
frem mod et mere sammenhængende og digitalt sundhedsvæsen, hvor borgerne og patienterne sættes i centrum, og hvor der sikres skræddersyede tilbud til alle,
hele livet.
2017 cementerede ligeledes, at digitaliseringens omskiftelige strømninger blæser og interessen for - og hypet
om - kunstig intelligens, big data, robotter, sensorer blev
om muligt endnu større - teknologier der allerede møder en i dag, når vi træder ind ad døren på et af regionernes hospitaler, behandles hjemme eller ”on the go”. Det
vil vi bl.a. benytte denne nytårshilsen til at fortælle om.
I 2016 blev Dorte Stigaard udpeget som ny RSI formand.
Også i 2017 har Dorte fået sat regionernes fælles samarbejde om digitalisering på landkortet med budskaber
om, at it og digitalisering er et helt afgørende middel til
at sikre bedre sundhed nu og i fremtiden. Dorte har ved
flere lejligheder talt varmt for nødvendigheden i at se
ind i de nye teknologier. ”Robotterne kommer”, og regionerne er indstillet på at tage dem i brug. Vigtigst af alt
har Dorte igen og igen fremhævet, at skal vi digitalisere,
så SKAL vi gøre det sammen! #SammenErViBedst

2017 blev også året, hvor RSI måtte sige farvel til Dorte
og sende hende afsted mod nye udfordringer i universitetsverdenen.
Også på en anden måde sluttede en epoke, da der efter
grundige overvejelser og drøftelser ved årets udgang
blev truffet beslutning om en ny fællesregional governance omkring regionernes samarbejde på digitaliseringsområdet.
”Regionernes Sundheds-it” bliver til ”Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation”. Hermed er fundamentet
lagt for et nyt, bredere og stærkere samarbejde med fokus på digitale og teknologiske dagsordener.

Klinisk Logistik, Sundhedsdata, informationssikkerhed, FUT udbud og meget mere
RSI-porteføljen har været igennem et travlt,
men begivenhedsrigt år. I øjeblikket er der
14 aktive pejlemærker i porteføljen og ti
idriftsatte systemer i systemforvaltningen.
I løbet af 2017 er der samlet set afsluttet
tre væsentlige pejlemærker som bl.a. Klinisk
Logistik, hvor regionerne nu kan glæde sig over,
at der er opsat overblikstavler på alle større akutmodtagelser, operationsgange og kirurgiske sengeafsnit.
I 2017 blev der endvidere taget tre afgørende skridt i
den rigtige retning inden for sundhedsdata og informationssikkerhed.
For det første fik vi fjernet den kunstige forsinkelse på
borgernes adgang til prøvesvar m.m. i sundhedsjournalen. Det betyder, at borgerne fra september 2017 har
kunnet se deres oplysninger samtidig med, at de er tilgængelige for lægen. For det andet fik vi med en lovændring fra foråret 2017 skabt en klar hjemmel til det
vigtige kvalitetsarbejde i regionerne, der understøtter
behandlingskvaliteten og patientsikkerheden.
For det tredje blev pejlemærket for informationssikkerhed afsluttet. Pejlemærket har været med til at løfte og
ensarte regionernes niveau for informationssikkerhed.
Samtidig har arbejdet vist sig at være langtidsholdbart.
Der er skabt en model for et fremtidig samarbejde mellem regionerne om informationssikkerhed, hvor opgaver
løses fællesregionalt, når det giver værdi. Det fortsætter
vi med - også i de kommende år.
Pejlemærket ’Ledelsesinformation på medicinering’ er
i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen også nået
et vigtigt skridt længere i arbejdet med etablering af
’’Det nationale Sygehusmedicinregister’’. Registeret skal

give et mere komplet billede af patienternes medicinering på hospitalerne. Udgifterne til medicin stiger årligt,
og med bedre data på området er målet at gøre det
nemmere at se, hvilke patienter der får hvilken medicin,
og hvad det koster – med henblik på blandt andet at understøtte mere omkostningseffektive indkøb og rationel
brug af medicin.
2017 har alt i alt budt på både udfordringer og successer for RSI – men også noget, der kan beskrives som et
egentligt gennembrud. Med FUT-udbuddet er det lykkedes at samle alle fem regioner og 98 kommuner i et
fælles udbud af telemedicin, populært forkortet FUT.
Med projektet realiserer regioner og kommuner målsætningen om, at borgere med KOL har mulighed for at
blive behandlet hjemme – en mulighed man på sigt også
håber på, kan komme andre sygdomsgrupper til gode.
Konkret er der tale om to udbud: Et udbud af en fælles
national telemedicinsk infrastruktur og et samlet udbud
for telemedicinske løsninger for henholdsvis medarbejdere og borgere. I 2018 forventes de to udbud afsluttet,
og projektet vil tage endnu mere form og gøre klar til,
at man i løbet af 2019 kan påbegynde udrulning af hjemmemonitoreringen til borgere over hele landet.
FUT er et gennembrud i forhold til at sikre et sundhedsvæsen, der reelt hænger sammen på tværs af sektorer.
Med projektet og udbuddet lægges, forhåbentlig, trædestenene for, at adskillige sygdomsgrupper på sigt kan
blive tilbudt behandling i eget liv. Ligesom projektet
ligeledes demonstrerer en vilje – og evne – til at samarbejde på tværs af sektorer og med borgeren i centrum.

Omorganisering af RSI samarbejdet
Regionernes Sundheds-it (RSI) blev i sin tid
nedsat som opfølgning på økonomiaftalen
for 2010 for at styrke det fællesregionale
samarbejde om sundheds-it. Målet for RSI
har bl.a. været at konsolidere de regionale
elektroniske patientjournaler (EPJ-systemer). Dette
er nu lykkedes fra 23 EPJ’er i 2007 til 4 i 2017.
Siden 2010 har regionerne gennem RSI-samarbejdet
gennemført over 40 projekter, herunder bl.a. udrulning
af den Præhospitale Patient Journal. RSI er lykkedes med
at skabe rammerne for en fællesregional organisering
med en enstrenget governance og en fælles projektog systemforvaltningsmodel, der tilmed er inspiration
for en fællesoffentlig model for systemforvaltning (FSI i
daglig tale). Hertil kommer et veludviklet arbejde med
it-arkitektur gennem det fælles forum RITA.
Etableringen af RSI har vist, at regionerne er i stand til at

indgå i et forpligtende samarbejde om digitaliseringsindsatsen.
Efterspørgslen og behovet for digitale løsninger er dog accelereret siden 2010. Dette skyldes bl.a., at antallet af nye teknologier og digitaliseringsmuligheder vokser stærkt og skaber
nye forventninger fra borgere, klinikere og politikere til, hvad
det offentlige sundhedsvæsen skal kunne levere, og hvor hurtigt det skal kunne levere. Dette gælder også, hvad regionerne
skal levere inden for en bredere digitaliseringsdagsorden. Der
er således efterspørgsel på – og behov for - at regionerne i endnu højere grad kan sikre en synergi og øget effektivitet i deres
indsatser, kan imødese den stigende efterspørgsel efter digitale
løsninger samt matche det højnede ambitionsniveau for udrulningen af løsninger.
For at favne de nye ambitioner og mål for regionernes samarbejde på digitaliseringsområdet blev 2017 derfor også året,
hvor Regionernes Sundheds-it direktørkreds og Regionsdirektørerne besluttede, at der i 2018 skal etableres et nyt strategisk
forum og et nyt eksekverende forum.
”Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI)” vil have
fokus på en bredere digitaliseringsdagsorden, mens ”Regionernes teknologi- og eksekveringskreds (R-TEK)” vil fokusere på en
styrket og forenklet implementering af fællesregionale og fællesoffentlige digitaliserings- og teknologi-initiativer.

Hvad vi ser ind i 2018?
2018 vil med sikkerhed byde på både nye muligheder og udfordringer. Når databeskyttelsesforordningen træder i kraft til
maj vil der fx være mange krav og forventninger til sikker håndtering af sundhedsdata – et fokus der fortsat vokser, ligesom

der er et voksende fokus – også politisk – på cybersikkerhed.
Regeringen lancerer efter planen til marts en national strategi
for cyber- og informationssikkerhed, og senere på året skal der
vedtages en sektorstrategi på sundhedsområdet, så året tegner
allerede særdeles spændende på denne front.
Her i årets begyndelse arbejdes der også frem imod at kunne
søsætte de to nye fora og få dem godt fra start. Der venter allerede mange spændende drøftelser og beslutninger, der skal
tages fat på.
Digitalisering er en helt central brik for, at vi kan indfri målet
om fx at sikre, at borgerne oplever et sundhedsvæsen, der er til
rådighed, når de har behov for det, som samarbejder på tværs,
og som følger op efter endt behandling.
Vi glæder os til i 2018 sammen at arbejde på at komme nærmere indfrielsen af denne vision.

Tak for et godt samarbejde i 2017.

Med venlig hilsen
Tommy

