
Sammenhængen mellem de fire prioriterede hovedområder og 

Ekspertrådets anbefalinger og konklusioner 

Skemaet viser i oversigtsform sammenhængen mellem de fire prioriterede hovedområder og Ekspertrådets 

anbefalinger og konklusioner.  

Skemaet skal ses som en første bruttoliste, hvor koncerndirektionen lige nu arbejder med at få prioriteret 

initiativer og få udfoldet dem så konkret, så de kan arbejdes med på et operationelt niveau med klart 

placeret ansvar og plan med deadlines. 

Skemaet rummer de mest centrale initiativer, som er beskrevet i sagsfremstillingen om fælles overordnede 

mål og governance for de to regioner, tættere leverandørstyring, medicinering, brugeroptimering og 

transformationen af Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT). Samtidig rummer skemaet også initiativer, 

der endnu ikke er igangsat eller færdigbeskrevet.  

På den måde vil skemaet kunne forandre sig i takt med, at Ekspertrådets anbefalinger og konklusioner 

konkretiseres. 

   

Hovedområder iværksat af 
administrationen 

Ekspertrådets anbefalinger under 
hovedområdet 

Bruttoliste med initiativer 

Strategisk styring og 
governance 

1. Strategisk porteføljeprioritering og -
styring 
2. Ledelse og Governance 
3. Strategisk styring af forbedring  
af Sundhedsplatformen 
4. Kommunikation og kultur 
 

Styrket og forenklet fælles governance med 
Region Sjælland 

Entydig ansvarsfordeling mellem hospitaler 
og CIMT 

Styrkelse og tydeliggørelse af hospitalernes 
rolle og ansvar i den fortsatte udvikling og 
implementering af SP: Konkrete projekter 
forankres på hospitalsniveau 

Løbende opfølgning på konkrete 
målsætninger på ledelsesmøder mellem 
koncerndirektionen og de enkelte 
hospitalsledelser  

Tættere leverandørstyring: ny 
governance/mødestruktur for samarbejdet 
med Epic. Epic har desuden forpligtet sig til 
at afsætte flere ressourcer til løsning af 
konkrete forbedringsønsker, herunder bl.a. 
medicinering 

Styrkelse af digitale ledelseskompetencer 
som en del af kompetenceudvikling på 
ledelsesniveau 

Serviceeftersyn på tværs af centre og 
hospitaler 

Strategisk tilgang til digitalisering 

Ramme for teknologisk og organisatorisk 
udvikling af Sundhedsplatformen i en 
version 2 



Styrkelse af intern kommunikation og 
projektkommunikation 

Styrkelse af en bredere fortælling om et 
digitalt sundhedsvæsen 

Organisatorisk 
implementering i klinisk 
praksis 

5. Organisatorisk implementering i 
klinisk praksis 
7. Forløbstræning 
8. Min Sundhedsplatform 
9. Effekt af SP18/LPR3 og FU-plan 
 

Optimeringsprojekt for øget 
brugertilfredshed igangsat 

Bedre vidensdeling og spredning af 
opnåede forbedringer (model for 
udbredelse) med hospitalsledelserne i front 

Udbygning af klinisk byg 

Tydeliggørelse og afklaring af ansvar for 
tværgående vidensdeling og ibrugtagning 
af klinisk byg 

Afdækning af de afledte problemer ved 
adskilte moduler for indlagte og ambulante 
patienter 

Øget fokus på brugervenlighed, herunder 
Talegenkendelse 
Færre klik 
Brug af mobile devices 

Opfølgning på brugerundersøgelse, så 
projektporteføljen afstemmes med 
brugernes ønsker 

Projekt for videre udbredelse af brugen af 
”Min sundhedsplatform” i forlængelse af 
den kampagne, der starter i oktober 2019 

Interessenthåndtering med henblik på at 
udarbejde en sammenhængende strategi 
for patientnære løsninger, herunder brug 
af nationale, tværregionale løsninger samt 
MinSP 

Løbende efteruddannelse i brugen af 
sundhedsplatformen for alle 
medarbejdere, herunder også 
superbrugere og nøglepersoner 

Medicinering 6. Medicinering Taskforce nedsat på Rigshospitalet mhp 
løsning af centrale medicinudfordringer 

Prioritering af de ti vigtigste 
medicineringsforbedringer i samarbejde 
med Epic 

Epic har afsat flere ressourcer til 
fejlrettelser og medicinforbedringer 

Center for IT, Medico og 
Telefoni 

10. Ændret rolle og styrkede IT-
kompetencer og - discipliner i CIMT 

Styrkelse af ressource og kapacitetsstyring 

Udarbejdelse af forretningsplan for CIMT, 
herunder centrets rolle i forhold til 
hospitalerne 

Beskrivelse af karriereveje og 
fastlæggelse af rekrutteringsstrategi for 
CIMT 



Projekt omkring håndtering af 
hospitalernes prioriteringsønsker 
fremadrettet 

Øget tempo i fejlretning 

Revideret releaseproces og 
releaseplanlægning i samarbejde med 
Region Sj. 

Forbedret testmanagement 

 


