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”Vision”

”Værditilvækst”

”Formål/indsats”

”Under delmål/indsats”

”Produkt fra projektet”

Patient oplevet kvalitet indført af sundhedssektoren
4 borgerprofiler
Skabe bedre indsigt i den enkeltes borgers sygdom (KOL,
diabetes, hjerteinsufficiens og den ældre medicinske
patient)

At skabe øget kvalitet i
sundhedsydelse

Service Design for fælles
sundhedsvæsen

Sikre bedre medicinhåndtering

Sikre god kommunikation i overgangen mellem alle aktører
(sundhedsfaglige)

Se faneblad
”Sundhedssektor”

Understøtte tværsektoriel organisationstilpasning
(kultur/processer / arbejdstider / Fælles ansvar)

Kravspecifikation til teknisk
løsning for at gå i udbud

Dele erfaringer og læring i projektet til gavn for
sygeplejersker og læger

At mennesker med en
kronisk sygdom kan
mestre deres liv baseret på
sammenhængende
sundhedsydelse og
teknologiunderstøttet
løsning

Dokumentere og afprøve
arbejdsgange til
sundhedvæsenet der
understøtter fremtig
samarbejdsform

Sikre god kommunikation mellem borger og
sundhedsfaglige
Sikre bedre oplevet livskvalitet
Som borger skal jeg kunne
mestre mit liv. Jeg er Tryg,
Kompetent og Motiveret

Sikre bedre oplevet opfølgning på egen sygdom

Afprøvet Service Center / den
4. aktør
(input til fælles service center)

Se faneblad
”Borger”

Ph.D. samfundsøkonomisk
rapport

www.horsenspaaforkant.dk
Sikre kompetenceudvikling af borgere (uddannelse)

Samfundsøkonomisk analyse (Ph.D.)
Håndtere den stigende
sundhedsbelastning med
bestående ressourcer

Lærings log
Behovsspecifikation

Logistikdatabasen.dk
Organisering og afprøvning i den normale daglige drift

Dele erfaringer og læring fra projektet til gavn for
samfundet (andre offentlige og private aktører)

Udviklet og afprøvet
Sundheds-hotspot jf. nationale
og internationale standarder

Fælles tværsektoriel database
Udvikling af FaktaCenter
Sikre adgang til viden om offentlig behov
Ph.D. Omsorg ved anvendelse
af teknologi (ny teori udvikles)
Skabe rammen for private
sundhedsløsninger der
sikrer optimal løsning til
offentlig part

Skabe muligheden for større markeder ved at sætte krav
om nationale retningslinjer og internationale standarder
Borgerpersonas
Udvikle og afprøve sundhedshotspot til at danne grundlag
for kravspecifikation
Vejledninger til borgere i at
tage måling korrekt
Dokumentere effektmåling af samlede udviklingsproces
Undersøgelse i kommuneregi hvor giver telemedicin mening

Rammen for projektet
MISSION
At møde serviceforpligtigelse på den mest effektive
måde
Opnå 4 millioners besparelse pr. år i drift (Horsens
sundhedsvæsen)
PLO og Apotekerne deltager i samarbejdet
OPI samarbejde

METODER
Risk log
Vejledende projektplan
Projektbudget
Organisations og rolle beskrivelse
Lærings loop og løbene evaluering for at sikre
forretningsmæssig værdi
OPI samarbejdsaftale
Ph.D. samarbejdsaftale
Brugerinddragelse

PRINCIPPER FOR UDVIKLING
Vi opbygger services med fokus på borgernes
egenmestring (inddragelse igennem hele projektet!)
Vi understøtter tværsektorielt samarbejde og
sektorovergange
Brugerdreven innovation (bruger=borger,
sundhedsfaglige og andre aktører)
Vi opbygger services efter LEON princippet
Vi udvikler ikke noget som findes i forvejen
Vi følger NSI principper
Alle delløsninger skal kunne stå alene (Vi bygger
komponenter der kan sættes sammen efter behov)
Vi ejer ikke data

Sundhedsfagliges indsatser
Orange boks betyder = indsats igangsat
Grøn boks betyder = indsats er afsluttet og del af projektet (rettelser kan forekomme)
Grå boks betyder = indsats afprøvet og afsluttet (ej emplementeret)
Se dokumentet ”Roadmap” for prioritering af indsatser
OU = Organisationsudvikling
KT = Kendt teknologi
KU = Konceptudvikling
Skabe bedre indsigt i den
enkeltes borgers mestring af
sygdom (KOL, diabetes,
hjerteinsufficiens og den ældre
medicinske patient)

Sikre bedre medicinhåndtering
(KT1 + OU2)

At skabe øget kvalitet i
sundhedsydelse

Målinger/ Data (sundhedsfaglige) – oversigt (KU4)

”Anden del af målingspakke under ”Borger”

Sikre kvaliteten af målinger / forhold for målinger i borgers
eget hjem (KU3)

Input til indsats:
Kobling til FMK
Samarbejde med apotekerforeningen
Opsamle erfaring fra andre projekter
Muligt at integrere apotekets eksisterende ydelser?
Personprofiler – hvor øger vi ejenmestring og får økonomisk
gevinst

Findes også under ”borger”

Fælles sprog (fælles ord på screening af borger) (OU8)

Tværsektoriel konsultation om/med borgere (kan vi dele
output / Hotline tidspunkter? (OU5)
Sikre god kommunikation i
overgangen mellem alle aktører
(sundhedsfaglige)

besked (borgerindsatser)
Fælles arbejdsgange på tværs igennem anvendelse af (fx
prøvehandlinger (OU1 + OU4)

Faglig sparring

Triagering /Hjerte ifht alarmer, antal borgere, overskue
borgere, TOBS (KU6)

Borgerprofil – stamdata på borger (KU1)

Rekvisition – bestilling af telemedicinsk service (KU2)
Understøtte tværsektoriel
organisationstilpasning
(kultur/processer /
arbejdstider / Fælles ansvar)

Kulturbærende (relationsudvikling/virtuelle grupper) (KT5)

Logistik (opsætning/nedtagning/teknisk support)

Dele erfaringer og læring i
projektet til gavn for
sygeplejersker og læger

Afhængig af KT2 / DEL AF INDSATSEN:
Skabe tilgængelighed + Kalender / pop-uo

Fælles auditering

Ph.D. Omsorg når teknologi bliver en del af sygeplejen

Måske som output fra OU1 Prøvehandlinger

Findes også under ”borger”

Borger indsatser
Orange boks betyder = indsats igangsat
Grøn boks betyder = indsats er afsluttet og del af projektet (rettelser kan forekomme)
Grå boks betyder = indsats afprøvet og afsluttet (ej implementeret)
Se dokumentet ”Roadmap” for prioritering af indsatser
OU = Organisationsudvikling
KT = Kendt teknologi
KU = Konceptudvikling
Sikre god kommunikation mellem borger og
sundhedsfaglige

Måling / Data - forstå data og handle
på dem som borger (KU8)

Fælles info på hotspottet samt til den
enkelte = skabe egenmesting (KU12)

”Første del af målingspakke under
”Sundhedsfaglig”

Fælles projekt information tilgængelig

Borgerprofil (KU1)

Træning / Fysioterapi (øvelse, komm,
video) (OU3+KT4)

Gaming / motivation (mål skal give
mening for den enkelte borger (KU9)

Som borger skal jeg kunne mestre mit liv. Jeg er
Tryg, Kompetent og Motiveret

Sikre bedre oplevet livskvalitet

Bring your own device (KU11)

Skabe tilgængelighed / kontakt til
sundhedssektor (KU5)

DEL AF INDSATSEN: Tværsektoriel
konsultation om/med borgere + Kalender /
pop-uo besked

Pårørende / korps af frivillige /
ressourcepersoner (KU10)

Triagering – Hjerte (ifht. alarmer,
antal borgere, overskue borgere,
TOBS) (KU6)

Findes også under ”Sundhedsfaglig”

Dagbog / noter 8 (KT7)

Sikre bedre oplevet opfølgning på egen sygdom

Kalender / pop-up besked (KU5)

DEL AF INDSATSEN: Tværsektoriel
konsultation om/med borgere + Skabe
tilgængelighed / kontakt til sundhedssektor

Sikre kompetenceudvikling af borgere
(uddannelse) (OU7)

Medicin / Apotek (KT1+OU2)

Findes også under ”Sundhedsfaglig”

Oplæring til egenmestring /
certificering (KT6)

Afhængig af KU6

