It-arbejdsgruppe (it-SOU) under Psykiatrien samordningsudvalg
Baggrund

Tværsektoriel elektronisk kommunikation er et højtprioriteret
indsatsområde i Region Hovedstaden.
Den administrative styregruppe (DAS) i Region Hovedstaden
har besluttet at styrke implementeringen af den
tværsektorielle elektroniske kommunikation gennem et
tættere og mere forpligtende samarbejde i den etablerede
samordningsstruktur.
Til understøttelse af implementeringen af den tværsektorielle
elektroniske kommunikation, herunder anvendelse af
MedComStandarder har samordningsudvalgene en central
rolle. Med henblik på at understøtte samordningsudvalgenes
implementeringsarbejde nedsættes en arbejdsgruppe (itSOU) under Psykiatriens samordningsudvalg.

Formål og behov

Styrkelse af implementeringen af tværsektoriel
elektronisk kommunikation mellem de psykiatriske
centre/børne- og ungdomspsykiatriske centre,
kommunerne i centrenes optageområder og almen
praksis.
Optimering af anvendelsen af eksisterende
MedComStandarder og implementering af kommende
MedComStandarder.

Arbejdsopgaver,
leverancer og
produkter

Koordinere tids- og aktivitetsplaner i forhold til
implementering af anvendelse af tværsektoriel
elektronisk kommunikation.
Koordinere implementering af nye tværsektorielle
elektroniske meddelelser mellem de psykiatriske
centre/børne- og ungdomspsykiatriske centre,
kommunerne i regionen og alment praktiserende
læger.
Sikre fremdrift på implementering af elektroniske
meddelelser i hhv. psykiatri, kommuner og hos almen
praksis.
Opfølgning på og forankring af allerede eksisterende
elektronisk kommunikation. F.eks tidstro registrering,
forbedring af arbejdsgange og kvalitet i
registreringspraksis
Formulere evt. fælles ønsker til systemerne til videre
koordinering i it-udviklingsgruppen.
Viderebringe problematikker, der ikke umiddelbart kan
løses til it-udviklingsgruppen og Psykiatriens
samordningsudvalg.
Ansvarlig for at vurdere opdaterede data om
fremdrift/afvigelser.

Deltage på møder i Psykiatriens samordningsudvalg
ift. relevante dagsordenspunkter.

Statusrapport i forhold til fremdrift/afvigelser til tidsog aktivitetsplan, hver 3. måned til hhv. Psykiatriens
samordningsudvalg og it-udviklingsgruppen.
Det enkelte medlem af it-SOU har ansvar for at
informere hhv. egen kommune, psykiatriske
centre/børne- og ungdomspsykiatriske centre og
praksissektor om relevante beslutninger og drøftelser i
arbejdsgruppen.

Rapportering

Organisering og
ansvarsfordeling

Arbejdsgruppen har delt formandskab bestående af it
repræsentant fra Region Hovedstadens Psykiatri og en
klyngeformand.
Formandskabet i arbejdsgruppen er ansvarlig for;
Overholdelse af vedtagne kommissorium
Deltagelse i møder i Psykiatriens samordningsudvalg,
når der er emner fra arbejdsgruppen på dagsorden.
I it-SOU udarbejdes mødeplan.
Arbejdsgruppen fungerer indenfor rammerne af den til
enhver tid gældende lovgivning samt efter de retningslinjer,
som Psykiatriens samordningsudvalg udsteder.

Gevinster

Det forventes at it-SOU bidrager til at fremme koordinering,
problemløsning og effektiv implementering af tværsektorielle
elektroniske meddelelsestyper.

Tidsplan

It SOU nedsættes foreløbig for en 3 årig periode, med den
hensigt at gruppen kan blive permanent.

Kommissoriet vedlægges relevante bilag, bl a:
Bilag 1: Ansvarsfordeling i it-SOU grupperne
Bilag 2: Godkendt tidsramme
Bilag 3: Skema til afrapportering til SOU
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