RSI pejlemærke- og projektporteføljestatus oktober 2017
ID
P15

Pejlemærke
Praksys.dk (sygesikringssystem)

Forventes
afsluttet

Nuværende
fase

Jun '18

Gennemførelse

Status
sidste
måned


P16
P17

P18

Modernisering af de kliniske
kvalitetsdatabaser (RKKP)

Okt '17

Beslutningsstøtte til medicinordination

Jul '20

ApoVision Opgradering

Analyse

3.4


N/A



Anskaffelse


Mar '19

Gennemførelse


Fuld anvendelse

Status denne
måned

Bemærkninger
Projektet oplever fortsat forsinkelser på en række væsentlige områder, hvilket påvirker projektets fremdrift.
Der arbejdes på at få løst udfordringerne.
Projektet blev besluttet lukket i RSI regi og de relevante aktiviteter ift. IT understøttelse og standardisering
videreføres i RKKP.



Projektet følger fortsat tidsplanen. Der har i november har været aktiviteter omkring gennemlæsning af revideret forløbeligt tilbud. Den 20.-22. December blev 2. dialogrunde afholdt med tilbudsgiverne.



Projektet melder i gul denne måned, hvilket skyldes at projektets økonomi for 2018 er under pres. Der vil i
december 2017 skriftligt blive fremlagt en RSI-sag, der vil bringe en budgettet for 2018 i balance såfremt
denne godkendes.



Regionerne lever endnu ikke op til pejlemærkets mål om en anvendelsesgrad på 95%. Udfordringen med at
sikre fuld anvendelse af FMK for både indlagte og ambulante patienter er løftet til Danske Regioners Bestyrelse, der har udbedt sig kvartalvis opfølgning på regionernes anvendelse med henblik på at sikre fremdrift.

Dec '13

Gennemførelse

Dec '17

Gennemførelse





FMK handlingsplan blev i december 2016 godkendt af Danske Regioners bestyrelse. Senest inden udgangen
af 2017 skal regionerne have realiseret målsætningen om 90% anvendelse af FMK i ambulatorier. En forudsætning for regionernes målopfyldelse er, at ajourføring også foretages i almen praksis.

Sep '17

Gennemførelse





Projektet melder fortsat i rød, da det der fortsat mangler regioner, der ikke leverer data til IBI. Projektet har
den 7. december 2017, skriftligt, fremlagt en ny tidsplan for IT5.

Patientrapporterede oplysninger
(PRO) til prioritering af ambulante
kontroller

Dec '19

Analyse





Projektet følger tidsplanen på både regionalt og fællesregionalt niveau.

AMK Vagtcentral

Feb '17

Analyse

Ledelsesinformation på medicin

Dec '17

Anskaffelse

Jan '17

Analyse

Mar ’18

Analyse

Fælles Medicinkort (FMK)



Ambulatorier
(FMK Handlingsplan)

3.7.2 Interregionalt Billedindeks (IBI)

Regionernes Patobank og Patologisystem
Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Arbejdet med proof of concept er i afslutningsfasen, og forventes fremlagt IT5-kredsen primo 2018.




Pilotdrift af Sygehusmedicinregistret forventes at foregå i perioden februar-marts 2018, med egentlig drift
primo april 2018. Projektet følger tidsplanen, og har meldt i ’grøn’ under både leverance og penge.
Projektet følger fortsat den nye tidsplan, og oplever ingen udfordringer på leverancer, ressourcer eller
penge.

N/A

N/A

Projektet har i oktober fået ny fællesregional projektleder.
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ID

Forventes
afsluttet

Nuværende
fase

Implantatregisteret

Jun '17

Gennemførelse

Kræftscreeningsprogrammet på
Sundhed.dk

Nov '17

Analyse

Henvisningshotellet

Maj '18

Anskaffelse

Sundhedsjournal 3.0

Dec '17

Idé

Pejlemærke

Status
sidste
måned

N/A



N/A

Status denne
måned

N/A



N/A

Bemærkninger
Projektets testfase er lettere forsinket, hvilket ikke forventes få betydning for den overordnede tidsplan.
Projektet er igangsat, og der er nedsat en styregruppe. Bemandingen af projektet pågår, ligesom projektet
udarbejder detaljeret tidsplan og ressourcebehov frem til foråret 2017, som herefter tilgår RSI-kredsen.
Projektet oplever fortsat fremdrift og følger planen. Projektet har offentliggjort udbudsmaterialet som er
åben for tilbud frem til (indsæt sidste dato). Kontrakten forventes tildelt (kendes der en løs tidshorisont på
dette?)
Projektet indgår som et initiativ i Den Fællesoffentlige Strategi for Digital Sundhed, der skal vedtages politisk
inden jul 2017.
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