Ledelsesudfordringer: innovation, implementering og drift
Facilitering af innovation:
Ildsjælene
- detekteres
- understøttes (funding, uddannelse, frikøb, prestige (ikke kun produktion))
- formaliseret ansættelse
- kompetencegivende
- skal kunne eje patenter, andele mm.
- netværk
- miljø
j

Ny kultur
- nye samarbejdspartnere (erhverv og industri)
- nye samarbejdsformer / tættere samarbejde tværsektorielt
- lovgivning
- patienten som medaktør (hovedaktør)
- nedbrydning af kulturbarrierer
- udvidede/ændrede kompetenceområder
-

Ledelsesudfordringer: innovation, implementering og drift
Implementering og drift:
Medarbejderengagement
- fornuftige og gennemtænkte innovationer/løsninger sælges nemt
understøttelse
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- brugervenlighed
- accept
- ejerskab
- information
- forandringsledelse (ledere sikres rette kompetencer)

Evidens
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- ”evidens før drift” (eller i hvert fald parallelt med)
- skab forståelse for evidens (specielt for nye samarbejdspartnere)
- patientsikkerhed en primær parameter
- graden
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Nøgletal
Potentiel reduktion af senge og investeringer
ved brug af Telemedicin på medicinske patienter i DK
Antal medicinsk indlæggelser pr. år
Sengedage
Antal senge
Brutto areal

484.000

Anlægsinvestering
Desuden forventes ambulante u/b reduceret

"Potentielle" medicinske patienter
Indlagt
Udlagt Reduktion
1.897.280
338.800 1.558.480 sengedage
5776
1031
4.744 senge
404.291
72.195
332.096 m2
8.894

1.588

Belægningsgrad af senge
Senge år
Netto areal til én‐sengsstue
Brutto/netto faktor
Brutto areal til senge
Bygnings omkostning
Anlægsinvestering

7.306 mill. kr

Påvirkning af sengedage ved anvendelse af Telemedicin på KOL patienter
1st
Normalt KOL forløb
Kritisk syge
Færdigbeh. på mindre end 1 dg.
"Normale"
Normale KOL patienter
Forløb med telemedicin
"Normale" KOL patienter udlagt med
telemedicin
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ved brug af Telemedicin på KOL patienter i DK
Antal KOL indlæggelser pr. år
Sengedage
Antal senge
Brutto areal

23.000

Anlægsinvestering
Desuden forventes ambulante u/b reduceret

"Normale" KOL patienter
Indlagt
Udlagt
Reduktion
90.160
16.100
74.060 sengedage
274
49
225 senge
19.212
3.431
15.781 m2
423 75

347 mill. kr

2,8

90%
328,5 sengedage/seng
35 m2
2
70 m2/seng
22.000 kr/m2
1.540.000 kr/sengeplads

