Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag: Udvidede åbningstider på IT-service desk,
Sundhedsplatformen
Fremsat af: Det Konservative Folkeparti
Formål og indhold
For at øge medarbejdertilfredsheden med Sundhedsplatformen (SP) foreslås det at ansætte
ekstra it-supportere, så åbningstiderne for telefonisk hjælp (service desk) til problemer med
Sundhedsplatformen udvides. Ligeledes skal der på hospitalerne ansættes ekstra
lægesekretærer til at hjælpe klinikerne.
Hvilket problem vil I løse?
Med den nuværende ordning for telefonisk hjælp til SP-problemer er der åbent fra 8-16 i
hverdagene. Det kan derfor være en udfordring for klinikerne at få telefonisk support uden for
almindelig kontortid i både hverdage og weekend.
På samme måde kan klinikerne opleve udfordringer i den konkrete brug af
Sundhedsplatformen til fx korrekt registrering. Her vil hurtig hjælp på afdelingen kunne
hjælpe klinikerne til hurtigt at komme videre med patientbehandlingen.
Den udvidede åbningstid og nemmere tilgang til hjælp skal gerne understøtte klinikerne bedre
i deres arbejde med Sundhedsplatformen, så brugertilfredsheden øges.
Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?)
CIMT har i dag 24/7/365 betjening af den almindelige service desk, imens nummeret til
dedikerede opkald omkring anvendelse af Sundhedsplatformen har åbent hverdage mellem 8
og 16.
Det foreslås at udvide åbningstiderne for telefonisk hjælp med seks timer i hverdagene, så
åbningstiden bliver udvidet fra 8-16 til 8-22. På samme måde skal der åbnes for telefonisk
hjælp i weekenderne med åbningstider fra 8-18. Dette vil medføre at klinisk personale kan få
svar på spørgsmål omkring Sundhedsplatformen via telefonen også på ydertidspunkter og i
weekenderne.
Baseret på den anslåede sagsmængde på disse ydertidspunkter vil en udvidelse af
åbningstiden jf. ovenstående koste ca. 2 mio. kr. som i al væsentlighed er løn og vagttillæg til
flere telefoniske it-supportere. Det vil kræve ansættelse af yderligere to-tre supportere,
ligesom der vil skulle udbetales vagttillæg til i alt ca. 11 medarbejdere, som skal indgå i dette
vagtrul.
Ovenstående beregning baserer sig på, at der vil være én medarbejder på vagt i de udvidede
åbningstider, og at sagsmængden ikke ændrer sig væsentligt fra i dag. Brugerne kan således
ikke forvente ekspertsupport, men en fornuftig anvendelsessupport af SP på de angivne
tidspunkter. Udvidelsen baserer sig også på, at de faglige organisationer accepterer at
yderligere medarbejdere underlægges en aftale om vagtordning.
Ligeledes kan der på alle hospitaler ansættes flere lægesekretærer til at hjælpe klinikerne i
forhold til udfordringer med den konkrete brug af Sundhedsplatformen.
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Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

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
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