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Hvor står vi?
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Hvad er sammenhæng?
Sammenhæng i den kommunale sagsbehandlingSammenhæng i den kommunale sagsbehandling

•For medarbejderen i den enkelte forvaltning

•For medarbejdere på tværs af forvaltninger

•For borgeren

Sammenhæng ved mobilitet

• Sammenhængende arbejdsprocesser ”ude i marken”• Sammenhængende arbejdsprocesser ude i marken

• Inddragelse af borgeren

Sammenhæng med samarbejdspartnere
•Kommunikation med sygehuse, praktiserende læger, apoteker 

•Sundhedsaftaler

•På sigt fælles services
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•På sigt fælles services



Sammenhæng i den kommunale 
sagsbehandlingsagsbehandling

Udb d l  f IT t•Udbredelse af IT systemer

•IT understøttelse af arbejdsprocesser

•Konsolidering af IT systemer

•Borgersagsportal•Borgersagsportal
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Strategisk sammenhæng i IT strategier med 
betydning for social- og sundhedsområdetbetydning for social og sundhedsområdet

Socialministeriets 
it t t i

Fælles-offentlig digitaliseringsstrategi (Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde)

Sundhedsministeriets /
SDSD’ *

Kommunernes digitale strategi (KL)

it-strategi SDSD’s* 
it-strategier

KL’s it-strategiske anbefalinger på social- og sundhedsområdet

RSD’s og kommunernes 
fælles it-strategi til 
understøttelse af 

Odense Kommunes it-strategi og it-arkitektur

sundhedsaftalerne
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Odense Kommunes it-strategi for social- og sundhedsområdet



Digitaliseringstrin i Odense Kommune

Strategisk udvikling
(understøttelse af direktørgruppens strategiplans sigte 

IT-understøttelse af den procesorienterede 
arbejdsplads

(både mht. arbejdsgange/-processer og ledelsesinformation)
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IT-arkitektur

IT-systemer
(fag- og administrative systemer)

Dig
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Teknologiske forudsætninger
(sikkert og stabilt driftsmiljø bestående af pc'ere, fysisk netværk mv.)

(sikring af sammenhæng mellem systemer, som understøtter den 
procesorienterede arbejdsplads)
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Fra national strategi til lokal handling

Den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi

Odense Kommunes 
Digitaliseringsstrategi 

2009-2012

Tværgående it-
handleplan 

SAF it-handleplan BUF it-handleplan ÆHF it-handleplanBKF it-handleplanBMF it-handleplan
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Masterplan – digitalisering 2009-2012
Odense Kommune – masterplan for tværgående digitaliseringsstrategi 2009 - 2012

   e2012 – Digital Borger- og virksomhedskommunikation i 2012

   NemSMS og Digital Dokumentboks

   Ny digital Signatur

  Fællesoffentlig brugerstyring

   Borgernes adgang til egne sager

   Borgersagsportalen – sammenstilling og procesunderstøttelse

æ eso e t g b uge sty g

   Brugerstyring i kommunen

   Datasikkerhed i kommunen

   Styrkelse af evne til at høste digitaliseringsgevinster

   Mobilitet

   Grøn IT

  FESD II-standardisering af kommunes ESDH-systemer

   Sammenhæng mellem Borger.dk, Virk.dk og Odense.dk

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.
2009

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.
2012

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.
2010

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.
2011

   Sammenhængende IT-understøttet kommunikation
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Forpligtende fællesoffentlige initiativer

Initiativer der håndteres via web-strategiarbejdet

Tegnforklaring

Nødvendige egne initiativer af hensyn til den fælles offentlige strategi

Supplerende egne initiativer



Handleplan for informations- og 
velfærdsteknologi ÆHFvelfærdsteknologi - ÆHF

Odense Kommune – ÆHF 
Handleplan for informations- og velfærdsteknologi 2009 - 2010

Plejebolig – implementering af Care

Sagsstyringsmodul

ArbejdsprocesserDen mobile arbejdsplads, pilotforsøg i Sygeplejen, Aktivitet- og Træning og Hjemmeplejen

Pilottest, valg og implementering af nye PDA’er

Selvejende institutioner - implementering af Care

Tværgående ledelsesinformation på portal til chefgruppen

Boligdata på Odense Kommunes hjemmeside

H&P, valg og implementering af fagsystem

Automatisk besøgsplanlægning - ABP

Kommunikation

S
ys

Data fra Care i borgersagsportal

SAMBO - sygehuskommunikation

Dokumenter

SEI indberetning af sundhedsdata

Fælles Medicinkort 

Sundhedsaftaler og sundhedsdata

LÆGE - blanketter

Velfærdsteknologi
Genbestilling af medicin og korrespondance med lægepraksis

MedCom

Korrespondance med apoteker 

Sengealarm

Omsorgstelefon

Patientgenoptræning i eget hjem

Styrkedragten

Sundhedsaftaler og sundhedsdata

9 2. kvt 2009 1. kvt 20103. kvt 2009 4. kvt 2009

Låseenheder

Persona

Patientvending

Videokonference



Borgersagsportal – alle aktører
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Det samlede sagsoverblik

Rambøll KMD sag

OIOXMLFagsystemer -
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Sammenhæng ved mobilitet
PDA 

Besked om borger indlagt/udskrevet

Udskrivningsrapport fra sygehuset

Dokumentation og kommunikation

•Udvidelse af PDA brug, elektronisk nøglesystem, ID-kort, telemedicin m.m.

Bærbar PC ved arbejdsprocesser ”ude i marken” 
Visitatorer, offline siden 2001, online fra 2007

Sundhedsplejersker, offline siden 2008

•Sygeplejersker online pilottest afsluttet, planlægger implementering i 2010

•Terapeuter i online pilottest pt.

•Social- og sundhedsassistenter i online pilottest i 2010

•Pædagoger i 2010-11

Ø i  d  d d  l b d  d k ff l  f PC’•Øvrige vurderes desuden løbende ved genanskaffelse af PC’ere

Trådløst net og bærbare PC’ere på plejecentre, bosteder og institutioner
Alle nye installationer
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•Løbende ved genanskaffelse af PC’ere



Sammenhæng med samarbejdspartnere

K ik ti  d h•Kommunikation med sygehuse

•Kommunikation med praktiserende læger og special læger

•Kommunikation med apotekerKommunikation med apoteker

•Kommunikation med private klinikker

•Sundhedsaftaler

•På sigt flere fælles standarder

•På sigt fælles services
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25000
Indlæggelses- og udskrivelsesrapport samt varsling i MedComstandard, samme rapporter plus 

Kommunikation med sygehusene veludbygget
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Kommunikation med øvrige samarbejdspartnere

Praktiserende læger
•Elektronisk medicinbestilling pilottest pt.e o s ed c bes g p o es p

•Korrespondance omkring borgere pilottest pt.

Apoteker og øvrige samarbejdspartnere
•Korrespondance omkring borgere i 2010
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Sundhedsaftalerne
Ud k i i f løb f   ld  ti tUdskrivningsforløb for svage ældre patienter

Indlæggelsesforløb

G t i åd tGenoptræningsområdet

•Hjælpemiddelområdet

•Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patient 
rettet forebyggelse

•Indsatsen for mennesker med sindslidelser•Indsatsen for mennesker med sindslidelser

•Utilsigtede hændelser, ny fra 2011
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Mere sammenhæng og livskvalitet for borgeren

•Interne udviklingsprojekter

T l di i   id k f  •Telemedicin og videokonference 

•Velfærds- og robotteknologi

•Intelligente boliger
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Spørgsmål?Spørgsmål?
Tak for opmærksomheden

IT strategi og handleplaner – Timm Frank – tif@odense dkIT strategi og handleplaner Timm Frank tif@odense.dk

Borgersagsportalen – Morten Friis Dall – mfd@odense.dk

Henriette Jakobsen – hjak@odense.dk
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