Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag: Forbedring af Sundhedsplatformen
Fremsat af: Det Konservative Folkeparti
Formål og indhold
Der skal igangsættes en undersøgelse, som har til formål at afdække, hvorvidt og eventuelt
hvordan man kan integrere nye intensiv- og medicinmoduler i Sundhedsplatformen. Udgifter
til undersøgelsen foreslås afholdt inden for CIMT’s rammebevilling.
Hvilket problem vil I løse?
Vi vil gerne understøtte klinikerne bedre i deres arbejde med Sundhedsplatformen, således at
medarbejdertilfredsheden forhåbentligt kan øges. Intensivmodulet og medicinmodulet har fået
stor kritik. Derfor ønsker vi at undersøge, hvordan man kan integrere systemer, som allerede
er testet i brug i Danmark i Sundhedsplatformen.
Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?)
Vi ønsker et tekststykke til budgettet om igangsættelse af en undersøgelse/rapport til
belysning af, hvorvidt man kan integrere CIS modulet med Sundhedsplatformen og Midt
EPJ’s medicinmodul med Sundhedsplatformen.
Undersøgelsen skal igangsættes med henblik på at afdække, om vi kan udskifte de moduler,
som ikke fungerer, og derved få et mere brugervenligt system uden nødvendigvis at skulle
afskaffe Sundhedsplatformen.
Administrationen bemærker, at både intensivmodulet og medicinmodulet er underliggende
funktionalitet, som er integreret i hele Sundhedsplatformen. Det betyder, at en eventuel
udskiftning vil betyde tekniske ændringer i alle arbejdsgange i Sundhedsplatformen og ikke
”blot” en integration til et andet modul. Hertil kommer, at der sandsynligvis også vil være
påvirkning af arbejdsgange i det kliniske arbejde, hvilket vil stille krav til implementering,
herunder undervisning.
Det skal endvidere bemærkes, at driften af Sundhedsplatformen i dag sker i samarbejde med
Region Sjælland. Hvis Region Sjælland ønsker at fastholde de to moduler, så skal driften af
Sundhedsplatformen opdeles i to organisationer.
Endelig skal det bemærkes, at en eventuel udskiftning af intensivmodul og/eller
medicinmodul vurderes at have et sådant omfang, at det vil medføre pligt til EU-udbud. Det
kan dermed ikke på forhånd bestemmes, at en eventuel ny løsning bliver CIS og/eller Midt
EPJ’s medicinmodul.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020

2021

2022

2023

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x

