Resumé
Aftale om sundheds-it
Med Aftale om regionernes økonomi for 2011 er der udstukket en klar og forpligtende kurs for udvikling af sundheds-it de kommende år. Aftalen fastlægger ambitiøse milepæle for bl.a. sygehusenes elektroniske patientjournaler (EPJ).
Milepælene skal realiseres indenfor rammerne af en ny organisering med en stærkere koordinering og prioritering på nationalt niveau.
Fuld konsolidering og udbygning af regionernes EPJ i 2013
It-systemerne i sundhedsvæsenet skal hænge bedre sammen, så sundhedspersonalet til enhver tid kan finde alle relevante patientoplysninger elektronisk. Med aftalen er der bl.a. enighed om:
•
•

at hver region har en fuldt konsolideret elektronisk patientjournal (EPJ)
med fælles log in til alle relevante systemer inden udgangen af 2013.
at sundhedspersonalet og borgerne skal kunne se alle væsentlige patientoplysninger via et Nationalt Patientindeks som udbygges fra 2011.

Stærkere statsligt engagement vedr. sundheds-it
Aftalen fastlægger en ny organisering af sundheds-it indsatsen på tværs af stat,
regioner og kommuner. Dermed er der skabt en klar beslutningsstruktur og en
entydig arbejdsdeling, som betyder:
•
•
•

Det overordnede ansvar for koordinerende opgaver forankres i staten.
Der etableres en national sundheds-it bestyrelse med deltagelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL.
Det slås fast, at sundheds-it på sygehusene er regionernes ansvar.

Fælles pulje på op til 200 mio. kr. til fælles it-investeringer i regionerne
•
Der er enighed om at regionerne skal sikre en øget koordinering og prioritering af investeringer i sundheds-it på sygehusene.
•
Indenfor regionernes anlægsbudgetter etableres en pulje til fællesregionale
it-investeringer på 50 mio. kr. i 2011, 150 mio. kr. i 2012 stigende til 200
mio. kr. om året i 2013 og frem.
•
Midler skal regionerne bruge i fællesskab til at indkøbe og udvikle sammenhængende it-systemer, der understøtter effektive arbejdsgange på sygehusene, bedre patientforløb og høj kvalitet i behandlingen.

Læs mere i Aftale om regionernes økonomi for 2011.
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