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Oplægget vil omhandle:

 Hvad er klinisk logistik?

 Vision med Klinisk Logistik

 Implementering af Klinisk Logistik på Hospitalsenheden 
Horsens

 Understøttelse af Sikkert Patientflow (Real time Demand
Capacity)

www.hospitalsenheden-horsens.dk
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Hvad er klinisk logistik?

Nøgleord
 Overblik
 Kommunikation
 Koordination/logistik

Interaktive skærme

AnyWhere
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• Klinisk Logistik: flow gennem sundhedssystemet

• ’Det lange og gennemsigtige hospital’ - fokus på 
videndeling gennem hele patientforløbet

• It-løsning der giver realtidsopdateret her-og-nu overblik 
over patienter, ressourcer, behandlingsplaner og opgaver

• Medier; interaktive tavler, pc, smartphones, tablets etc.

• Undgå spild- og ventetid for både personale og patienter

• Opnå mærkbare forbedringer i produktivitet, effektivitet og 
kvalitet

• Øgede muligheder for lettere samarbejde på tværs af 
hospitalsenheder

VIGITGT – ikke en NY EPJ!!!!!  

Vision - Klinisk Logistik

www.hospitalsenheden-horsens.dk
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Implementeringen

 Fra Ph.D til Regional løsning

 Fra 3 systemer til 1 system

 Udrulning på alle hospitaler i Region Midtjylland

 Udrulning på HEH afsluttet juni 2013 (varet 10 år)
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Klinisk logistik kan understøtte 
nye muligheder

Sikket Patient Flow:

 Behov for at kunne ”styre” indtaget, udskrivelser, 
overflytninger mellem afsnit og overbelægninger 
anderledes gennem forudsigelser

 ”Sikkert patient flow” skal medvirke til at gøre 
Akuthospitalet mest mulig forudsigeligt - time for time 
døgnet igennem - 24/7/365

 Understøtte fokus på og optimering af de gode 
patientforløb, det rigtige patient-flow samt den bedste 
personaleanvendelse
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Indsatsen på nuværende tidspunkt: 
Sikkert Patient Flow

 Daglig kapacitetskonference på husniveau ift. belægning, 
udskrivelser, overflytninger

 Nye funktioner på HEH
 Flowkoordinator

 Skal have overblik over hospitalets samlede 
sengekapacitet inkl. buffersenge

 Skal have det samlede overblik over forventede 
udskrivelser og indlæggelser i alle afsnit i løbet af

 Etc.

 Kliniske koordinatorer
 Være ansvarlige for at patienterne i afsnittet har kendt 

udskrivelsesdato og tidspunkt sat på klinisk logistik i 
forløbet

 Etc.
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Tæller komponent:
Overblikket skræddersyes til afdelingens 
behov eller koordinatorerne

Overblik over 
patienter og aktiviteter

Overblik over belastning

Overblik over ledige senge

Overblik over kvalitetsmål

…

Tilgængelige på storskærme

PC’er - Anywhere

Mobil og tablet

Nye løsninger i Klinisk Logistik
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Hvad vil vi fremadrettet med 
Sikkert patient Flow

 Udarbejde et program for ”Sikkert Patient Flow” på 
Hospitalsenheden Horsens som understøtter hospitalets 
overordnede strategi 2013-2016

 Tavlemøder i egen afdeling

 Fokus på udskrivelsesdato og klokkeslet på alle patienter

 TOKS

 Optimering af kapacitetskonferencer

 Waste runder

 BI- understøttelse (Klinisk logistik)
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Gevinster ved Sikkert Patient Flow 

Med Sikkert Patientflow i Akuthospitalet og klinisk logistik 
forventer vi:

 Sikre overgange mellem afdelinger
 Gennem digital overflytning og advisering

 Reduceret indlæggelsestid
 Ved større fokus på udskrivelse og sengeudnyttelse

 Færre fejl
 Ved digitalisering af patientflowet på tværs af afdelinger

 Bedre ressourceudnyttelse
 Gennem bedre overblik og transparens i akuthospitalet


