Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag: Udviklingsmidler til øget digitalisering, herunder til den
fortsatte udvikling af Sundhedsplatformen - Patientinddragelse og innovation
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold
I et moderne sundhedsvæsen har patienterne en berettiget forventning om at være en del af sit
eget behandlingsforløb. Det stiller krav til, at der i takt med den teknologiske udvikling
løbende udvikles nye måder til inddragelse af patienterne. Det kan fx være i forhold til,
hvordan patienterne kontakter sundhedsvæsenet, eller hvordan sundhedsvæsenet får relevante
oplysninger til behandlingen.
Med Sundhedsplatformen har regionen fået et system, som fremadrettet kan understøtte
patientinddragelse i forhold til fx egen-behandling eller indtastning af oplysninger, der blandt
andet skal sikre større tryghed hos patienterne. Samtidig er forventningen, at øget inddragelse
af patienten kan medvirke til at skabe større sammenhæng mellem forskellige
behandlingstilbud, øget kvalitet, mere effektiv ressourceudnyttelse samt højere
patienttilfredshed.
Regionen har allerede igangsat mange initiativer til digital understøttelse af
patientinddragelse blandt andet på det telemedicinske område samt indenfor indrapportering
af patientrelaterede oplysninger for at understøtte det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen. Patientinddragelsen kan accelereres ved at prioritere området yderligere. Det
kan blandt andet omfatte videokonsultation, indrapportering af egne data fra medicinsk udstyr
hjemmefra, aktivitetsmålere på fx søvn og puls eller virtual reality til (genop)træning af
patienter.
For at understøtte udviklingen af disse og andre innovations- og forskningsaktiviteter på
hospitalerne, foreslås det at etablere et innovationsteam bestående af otte til ti personer.
Innovationsteamet skal have til opgave at være i dialog med hospitalerne om, hvordan ideerne
bliver udviklet, så de it-mæssigt er skalerbare og kan udbredes til andre afdelinger og
hospitaler. Ligeledes kan innovationsteamet rådgive om lovgivningskrav i forhold til fx
datasikkerhed.
Det foreslås derfor, at der afsættes i alt 8 mio. kr. årligt til et innovationsteam, fordelt med 5
mio. kr. årligt til at bemande og drive et innovationsteam samt 3 mio. kr. årligt fra 2020, til
idriftsættelse af aktiviteter.

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

2021
5 mio. kr.

2022
5 mio. kr.

2023
5 mio. kr.

Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

3 mio. kr.

3 mio. kr.

3 mio. kr.

3 mio. kr.

8-10 ÅV

8-10 ÅV

8-10 ÅV

8-10 ÅV

Samlet udgift

8 mio. kr.

8 mio. kr.

8 mio. kr. 8 mio. kr.

Løn til evt. nye årsværk

Angiv antal

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

