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I 2015 har vi i Region Midtjyllands it-afdeling 

(It) ikke kun arbejdet med it. Vi har arbejdet 

med kommunikation og samarbejde. Vi har 

lyttet, åbnet op og rakt ud mod dem, vi er her 

for. Samarbejde giver de bedste it-løsninger.

Vi har også dygtiggjort os til det, vi er gode 

til. Nemlig at levere landets bedste it til 

landets bedste hospitaler. It er overalt og i 

alt. Fundamentalt for vores sundhedsvæsen. 

Efterspørgslen vokser hver dag, behovene står 

i kø, og vi er klar på at levere, også i 2016.

Vi er stolte af i denne publikation at kunne 

opsummere et udpluk af det, vi har lavet i 2015.

FORORD

Lars Ole Dybdal
It-direktør, Region Midtjylland
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I 2015 kom Business Intelligence for alvor på 
dagsordenen i Region Midtjylland. Dataland er 
stort, og Region Midtjylland har kompetencerne 
og kreativiteten til at få data til at skabe værdi. 
Kombinér for eksempel antallet af bookinger i 
Region Midtjylland på et år med patienttyper, 
køn eller en økonomisk statistik. Anvendelse af 
data skaber læring, kvalificeret dialog, effektivt 
beslutningsgrundlag og nye muligheder. Det er 
organisationens måde at forstå, fremstille og 
effektivisere sig selv på.

BUSINESS INTELLIGENCE 
HJÆLPER PATIENTERNE
I 2015 har kontoret for Business Intelligence i 
It for eksempel leveret lister i BI-portalen, som 
hjælper læger og sygeplejersker med at regi-
strere udredningsret for patienter korrekt og 
indkalde patienterne inden for tidsgrænsen. 
Leverancer, der konkret og direkte hjælper de 
kliniske afdelinger. BI bidrager desuden i 2015 til 
at opfylde mål, såsom at 90% af patienterne skal 
være udredt inden for 30 dage. På medicinområ-
det er der nu data, der hjælper afdelingerne med 
at vælge det billigste af flere præparater med 
samme virkning.

I 2015 har Region Midtjylland sat et omfattende 
datawarehouse i drift. It oplever stor interesse 
for Business Intelligence, og har også udviklet 
flere nye muligheder for datavisualisering i 2015. 
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BEDRE SVARTIDER, 
MERE REDUNDANS, 
ØGET TILGÆNGELIGHED

Region Midtjyllands elektroniske patientjournal 
(EPJ) har i 2015 haft en oppetid på 99,97%. Det 
er højt, og det gavner hospitalernes produktivitet. 

Ny storage-teknologi i det redundante EPJ-drifts-
miljø er indsat, og der indsættes i starten af 2016 
nye servere, som skal styrke EPJ’s performance, 
når den anvendes via Citrix-teknologi – Region 
Midtjyllands nye it-platform.

I 2015 har it-løsningen til røntgenområdet i den 
østlige del af regionen udfordret it-afdelingen og 
hospitalerne. Det er et højt prioriteret fokusområ-
de. Der er indkøbt nye servere og en opgradering 
er i gang. Der er tale om storage af gigantiske 300 
terabyte billedmateriale fra CT-, MR- og ultralyds-
scanninger samt røntgenbilleder.

MODERNE DRIFTSPLATFORM NU I BRUG HOS 4000
Region Midtjylland er i 2015 gået i gang med at im-
plementere en ny, fælles og moderniseret it-plat-
form, som skal give alle brugere ensartet og fleksi-
bel adgang til it. I 2015 er platformen taget i brug af 
4000 af regionens i alt 30.000 brugere. Platformen 
er baseret på virtuel teknologi (Citrix), der gør, at 
programmerne følger brugeren i hendes arbejds-
gange, frem for at være låst til en computer.

FRA 32.000 TIL 26.000 SAGER 
I 2015 er antallet af sager i it-afdelingen faldet fra 
32.000 (2014) til ca. 26.000. Basisdriften er blevet 
bedre. Der opleves simpelthen færre fejl.  

Ventetiden i telefonen hos regionens Service Desk 
har i flere måneder været under 60 sekunder i 
gennemsnit. It’s kontinuerlige brugertilfredsheds-
måling via et kort spørgeskema, når en sag fra en 
bruger lukkes, ligger i slutningen af 2015 et godt 
stykke over middel tilfredshed.

EPJ’s performance er ikke et 
tema længere. Den driftssta-
bilitet og de svartider, vi har 
haft det seneste års tid, har 
givet en anden stemning om-
kring EPJ-systemet. 

Vores hovedudfordring er nu 
de mange muligheder, der åb-
ner sig for bedre funktionalitet, 
og som efterspørges kraftigt af 
klinikken. Her bliver det afgø-
rende, at vi kan lave realistiske 
planer for, hvornår de væsent-
lige ønsker indfries. 

GERT SØRENSEN, 
HOSPITALSDIREKTØR, 

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL
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Region Midtjylland nåede i 2015 alle de nationa-
le mål for projektet telemedicinsk sårvurdering. 
Samarbejdet på tværs af sektorer er styrket, og 
kompetencerne i den kommunale sårbehandling 
er blevet løftet. 

Projektet Klinisk Integreret Hjemmemonitore-
ring blev afsluttet i 2015, hvor de midtjyske del-
projekter leverede  både høj kvalitet og økono-
miske gevinster — sidstnævnte især for gravide 
med komplikationer.

I 2015 er arbejdet med en fælles infrastruktur til 
telemedicin i Region Midtjylland kickstartet. Den 
nye infrastruktur skal skabe bedre sammenhæng 
på tværs af løsninger og sektorer, og skal spille 
sammen med de nationale initiativer. Det bliver 
et vigtigt projekt i 2016.

Region Midtjylland har også i 2015 taget initi-
ativ til en fælles logon-løsning til telemedicin i 
Danmark.

I 2016 står telemedicin til borgere med lungesyg-
dommen KOL på den nationale dagsorden.

Besøg telemedicin.rm.dk

SUNDHEDS-IT DER NÅR 
HELT UD 
I PATIENTENS HJEM

BEDRE SVARTIDER, 
MERE REDUNDANS, 
ØGET TILGÆNGELIGHED
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EN INTEGRERET 
IT-PLATFORM 
MED ÅBNE 
SNITFLADER

Region Midtjylland vil have it, der understøtter 
arbejdsgange. Det skal ske på tværs af sammen-
hængende systemer - ikke  isoleret i systemerne 
hver for sig. 

2015 har budt på øget integration mellem it-løs-
ninger. Mindre it-systemer til specialeområder, 
såsom systemet til scanninger af gravide, er 
blevet integreret i den elektroniske patientjour-
nal — som igen integreres i stigende grad med 
løsningen til klinisk logistik. It kigger udad i valg 
af snitflader til integrationer. Den internationale 
snitfladestandard HL7 udbredes i stigende grad. 
Vi vil ikke lukke os om vores egne løsninger og vi 
arbejder for leverandøruafhængighed.

Flere opdateringer af EPJ og Klinisk Logistik er 
gennemført planmæssigt i 2015 — og roadmap-
pet for 2016 er lagt. Sammen med regionens nye 
fælles it-platform, som giver alle brugere ens-
artet og fleksibel adgang til at anvende it, og et 
effektivt Identity Management-system er vi godt 
på vej mod et stærkt, fleksibelt og sammenhæn-
gende samlet it-fundament.

It i Region Midtjylland
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SIKKERHED OG 
INNOVATION 
GÅR HÅND I HÅND

De nye hospitalsbyggerier virker som motor for 
innovation og udvikling af it. Nye fysiske rammer 
og nye it-løsninger giver synergi. Samtidig kom-
mer nye teknologier, flere mobile it-løsninger 
(apps) og større hastighed på udviklingen. 

I 2015 er et løsningsdesign med arkitektur og 
driftsmiljø etableret til servicelogistik (sporbar-
heds-it) på det nye universitetshospital i Skejby. 
Tagging af senge, vogne, klinisk udstyr og per-
sonale skal løbende integreres i den nuværende 
klinisk logistik-løsning (touch-storskærme), som 
i 2015 er blevet forberedt til integration. 

Design af en samlet it-løsning til pakning, leve-
ring, returnering og lagerstyring af sterilt udstyr 
til operationer er i 2015 påbegyndt. En høj grad 
af automatisering skal sikre, at personalet kan 
bruge tiden på kerneopgaven, nemlig operation 
af patienten.

SIKKERHED VIA SYSTEMER OG ORGANISATION 
Teknologiens indpas i vægge, lofter, ting og men-
nesker stiller krav til informationssikkerheden. 
Region Midtjylland vil til enhver tid overholde 
lovgivning og beskytte patientens personlige 
data, samtidig med at vi vil anvende data og 
tværgående it-løsninger til at skabe et bedre 
behandlingsforløb for patienten. 2015 har budt 
på skærpet opmærksomhed på sundhedsper-
sonalets adgang til patientdata, og It har flere 
projekter i gang, som skal justere på roller og 
rettigheder til systemerne.

Region Midtjyllands Identity Management-system 
— styring af brugere, roller og rettigheder til sy-
stemer — sikrer fortsat integration af sikkerheds-
perspektiver, minimering af dobbeltindtastning 
og effektive arbejdsgange omkring brugeradmini-
stration. Eksterne parter viser jævnligt interesse 
for regionens løsning til Identity Management, 
bl.a. fra udlandet. 

I 2015 har Region Midtjyllands tværgående infor-
mationssikkerhedsfunktion styrket sin struktur 
og koordination omkring opgaveløsning. Der er 
bl.a. etableret en ny proces for databehandler-
aftaler i 2015. Databehandleraftaler gælder for 
eksterne parter, vikarer, konsulenter mv., som har 
adgang til regionens systemer. 

It-afdelingen har i 2015 styrket processen for 
håndtering af utilsigtede hændelser i forretnin-
gen, hvor forretningsmæssige konsekvenser 
integreres stærkere i prioritering af løsninger. 

It i Region Midtjylland
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STORE 
NATIONALE IT-PROJEKTER  
I HUS MED SUCCES

Region Midtjyllands ihærdige indsats på at øge anvendelsen af det nationale 
fælles medicinkort har båret frugt. Anvendelsen på hospitalerne er steget 
markant i slutningen af året, og der er dialog mellem hospitalerne og de 
praktiserende læger om den fælles opgave. En ny udgave af medicinkortet 
gik i luften i november med succes. Alene i oktober måned steg brugen af 
medicinkortet med 12%.

I 2015 gik den nationale Præhospital Patientjournal i luften i alle fem re-
gioner. Løsningen er blevet en stor succes, hvilket også afspejler sig i den 
omfattende og positive mediedækning.

Region Midtjylland spiller også i 2015 aktivt ind i Regionernes Sundheds-it 
(RSI). Flere it-medarbejdere og –ledere deltager i de fællesregionale it-pro-
jekter. It’s chefarkitekt har desuden formandsskabet i Regionernes It-arki-
tekturråd (RITA). 

Lige om hjørnet i 2016 venter projekt Praksys: afregningssystem til at udbe-
tale honorar til læger, speciallæger og apoteker. Det bliver det første projekt 
i Danmark, hvor alle regioner og kommuner er sammen om at udvikle en 
fælles it-platform, som skal understøtte praksissektoren, og hvor det også 
driftes samlet. Region Midtjylland er i slutningen af 2015 gået i gang med at 
forberede sig på rollen som systemforvalter af Praksys.dk for hele landet.
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Projekter og prioritering har været et fælles fo-
kusområde i It i 2015. Modenheden er vokset, nyt 
værktøj til porteføljestyring er taget i brug, og 
der er skabt mere konkret sammenhæng mellem 
strategi og opgaver.

Der er udarbejdet en prioritering for 2016 i regi-
onens it-styregruppe. It har i 2015 anvendt regi-
onens såkaldte udviklings- og afregningsramme 
som styrings- og prioriteringsmekanisme mellem 
It og forretningen, hvilket har givet endnu bedre 
budgetoverholdelse, nye anlægsinvesteringer og 
styrket finansiel styring. 

Projekter, der falder uden for it-styregruppens 
prioritering, kaldes for mindre udviklingsopgaver. 
En proces for disse har i 2015 knækket kurven, så 
beholdningen af ubehandlede ønsker til mindre 
it-udvikling er faldet. 

Regionens it-arkitekter har i 2015 udviklet et me-
todegrundlag for udvikling og implementering af 

it-arkitektur, som er en hjælp til regionens mange 
it-projekter, udbud og indkøb. 

Governance for nationale it-projekter er desuden 
blevet organisatorisk styrket og forankret i et de-
dikeret team i It i 2015 i Region Midtjylland via 
it-afdelingen. 

GOVERNANCE FOR IT SERVICE MANAGEMENT 
I 2015 har It lagt grundlaget for implementering 
af et nyt værktøj til IT Service Management i Re-
gion Midtjylland, ServiceNow. Samtidig arbejder 
It kontinuerligt på at implementere og styrke 
processerne for service-håndtering (ITIL-base-
ret). En samlet governancestruktur er etableret i 
2015, hvilket skal sikre koordinering mellem pro-
cesmodning og værktøjsimplementering. I maj 
og juni blev 250 it-medarbejdere introduceret 
til ServiceNow og samspillet med It’s processer.

En øget kompetence i kompleks sagsbehandling 
og styrket governance-fokus har i 2015 givet sig 
udslag i, at vi er blevet bedre til at kommunikere 
om, hvilken service vi leverer, forventningsaf-
stemme og prioritere, hvilket giver en tryghed 
i organisationen. 

KENNETH BECKER, 
IT-SOUSCHEF, REGION MIDTJYLLAND

It i Region Midtjylland
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  NÅR DRIFTEN 
ER TRUET

Stabil drift er en medfødt kerneværdi i en it-afdelings DNA. Når drif-
ten er udfordret, arbejder akutte tværfaglige taskforces i It i døgn-
drift og under stort pres på at diagnosticere, analysere, fejlrette og 
forebygge. I 2015 har It haft skærpet fokus på samarbejde og kommu-
nikation, hvilket også har forplantet sig i It under kritiske situationer. I 
starten af 2016 gennemføres workshops, der skal styrke samarbejde 
og relationer under Major Incidents.  

I 2015 er der etableret en it-beredskabsorganisation og en strategi 
for it-beredskab i Region Midtjylland. 

2015 har budt på oprustet Release Management i It, hvilket skaber 
færre forstyrrelser i forretningen, når it-systemerne skal lukkes mid-
lertidigt ned for at blive opdateret. Test Management er etableret i 
2015, som også spiller en vigtig rolle i den stabile drift.

(7-9-13)
It i Region Midtjylland / 2015
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MENNESKER, 
KOMMUNIKATION 
OG KOMPETENCER

It udgiver denne publikation, fordi vi gerne vil 
kommunikere. I 2015 har kommunikation været 
et vigtigt fælles fokusområder i It — og vil fortsat 
være det i 2016. 

I 2015 har It arbejdet med at integrere kommuni-
kation endnu stærkere i processer og kompeten-
cer. Medarbejdere og ledere i It er alle kommuni-
katører. Den enkeltes bidrag til kommunikationen 
er vigtigt i den samlede værdikæde, der i sidste 
ende skaber en mere effektiv produktion. Dét har 
It arbejdet med at synliggøre og realisere i 2015.

Strategisk kompetenceudvikling har styrket It’s 
vigtigste ressource yderligere i 2015. It har im-
plementeret et nyt HR-system sammen med en 
proces, som skaber en konkret sammenhæng 
mellem mål og strategi og den enkeltes uddan-
nelsesplan. It har desuden selv udviklet nye kur-
sustilbud i 2015 og har afholdt uddannelsesdage, 
hvor medarbejderne kan komme og blive inspi-
reret til faglig og personlig udvikling. 

It i Region Midtjylland
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