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Jeg skriver til jer i min egenskab af systemejer for Region Syddanmarks sundhedsapp ’Mit Forløb i Region
Syddanmark’.
Appen har siden lanceringen fået en større og større udbredelse i sygehusets kommunikation med de borgere og patienter, der har kontakt med vores sygehuse. Flere end 22.000 syddanskere har downloadet den,
og den har hjulpet dem med at holde styr på aftaler, behandlinger og deres samlede forløb. Senest er Mit
Forløb blevet udvidet med en brugervenlig videoløsning til konsultationer med sygehuset.
Nu får appen nyt navn.
Et andet firma har gjort krav på og fået tildelt rettighederne til navnet, og derfor kommer appen fremover til at
hedde ’Mit Sygehus’.
Det har været en vanskelig proces at finde et nyt navn. Ikke mindst, fordi der er en national løsning på vej
med navnet ’Min Sundhed’.
Navnet ’Mit Sygehus’ er valgt, fordi det tydeligt fortæller borgere og patienter, at sygehusene i Region Syddanmark i stigende grad er sin udadvendte rolle bevidst. Det gælder, når borgeren er derhjemme, i kommunalt regi eller hos den praktiserende læge.
Navnet ’Mit sygehus’ understreger, at løsningen understøtter dialogen mellem patienten og sygehuset, og at
sundhedsvæsenet er udadvendt og følger med patienten også uden for sygehusets mure. De syddanske sygehuse er billedligt talt ”med i lommen”, uanset om patienten befinder sig derhjemme eller et andet sted i det
tværsektorielle sundhedsvæsen.
Sygehusene i Region Syddanmark har således en styrket ambition om, hvordan ”Mit Sygehus” kan bidrage
til og understøtte det tværsektorielle samarbejde omkring de fælles borgere, der har kontakt med sygehuset.
Og vi vil fra regionens side fortsat invitere til at udvide det samarbejde, der har været med enkelte kommuner, hvor der er afprøvet eller etableret kommunikation via ’Mit forløb’ - nu fremover ’Mit Sygehus’. Det kan i
den forbindelse nævnes at Region Syddanmark har fået en tovholderrolle ift. den kommende nationale løsning ’Min Sundhed’, hvor vi i regionen har gode muligheder for at sikre koordinationen mellem de forskellige
borger-/patientløsninger.
Hvis I er blevet nysgerrige på, hvordan Mit Sygehus kan hjælpe borgerne i jeres kommune, så er I meget
velkommen til at kontakte Mit Sygehus-forvaltningen, ouh.kit.mit.sygehus@rsyd.dk.
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