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Disposition 

• Governance for sundheds it 

– Tværregionalt (RSI)  

– Fællesoffentligt 

• Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it 

• MedCom og sundhed.dk 

• Sundhedsdata og datasikkerhed 

 



Regionernes sundheds-it (RSI) 

• 5 retningsgivende regioner 

• 5 udførende regioner – nøglen til RSI’s succes 

• Samarbejde, hvor det giver mening  

• Følg eller forklar – det bærende princip 
Projektledende region med det overordnede ansvar 
for gennemførsel af pejlemærke 

• Pejlemærkerne er den primære leverance 

• Fælles regionalt mandat til nationale strategier og 
handlingsplaner 

 



RSI Direktørkredsen 

• RSI er et forpligtende fællesregionalt samarbejde 

• Regionerne er repræsenteret ved et medlem af 
regionsdirektionen og it-direktøren 

• RSI direktørkredsen sætter en strategisk retning på 
arbejdet med sundheds-it i regionerne 

• Regionerne har som autonome organisationer ansvar for 
deres eget systemlandskab 

• RSI er regionernes samlede stemme inden for det 
tværsektorielle samarbejde med stat, kommuner og 
almen praksis. 





Vision og seks strategiske 
målsætninger 

Vision 
Vi styrker mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende, effektive og 

ensartede digitale muligheder  
 

Seks strategiske målsætninger skal sikre, at vi realiserer visionen  
 

1. Vi gør det nemt for borgerne at have en aktiv og ligeværdig rolle i patientforløbet 
2. Vi gør det nemt for sundhedspersoner at passe deres kerneopgaver 
3. Vi udvikler it-infrastrukturen for at skabe sikker og stabil drift 
4. Vi samarbejder om at få mest muligt ud af sundhedsvæsenets ressourcer  
5. Vi tager teten på at skabe sammenhængende patientforløb  
6. Vi skaber klare aftaler for det digitale samarbejde i partnerskab med stat, kommuner og 

praktiserende læger  
 





”Bermudatrekanten” 

  

Politik 

Forretning Digitalisering 

RSI 



Mål  

• Oprindeligt 24 pejlemærker 

• Flere er kommet til undervejs (såkaldte 
samarbejdsprojekter) 

• Regionernes fælles strategi for digitalisering af 
sundhedsvæsenet i perioden 2013-2019  

• 16 pejlemærker for 2014-2016 

• Flere på vej…. 



RSIs forretningsmodel 

• Formålet er at finansiere og gennemføre it-
investeringer, som går på tværs af fem store og 
selvstændige regioner 

• Det fordrer nogle på fastlagte rammer for 
projektstyring, fællesregional systemforvaltning og 
koordinering af regionernes investeringer i sundheds-
it 

• Se organisering på næste slide 



Pejlemærke status tilgængelig på nettet 

10-12-2015 Danske Regioner 



EPJ-udvikling i Danmark 

EPJ-konsolidering 
– Før regionerne var der 23 EPJ landskaber 
– Alle regioner har i dag ét EPJ landskab – på nær Region 

Syddanmark 
– Syddanmark forventer konsolidering ultimo 2015 

Sundhedsplatformen 
• Formål: 

– Sikker og sammenhængende behandlingsforløb 
– Aktive patienter 
– Lettere arbejdsgange 
– Bedre styring og kvalitet 

•  Tidsplan: 
– Fuld implementering december 2017  

 

 



Deling af data på tværs af regioner og sektorer 

• HIMSS 

– Danmark fik en score på 5,3 ud af 7 mod et 
europæisk gennemsnit på 2,4. 

– Det betyder, at vi er nr. 2 i verden kun overgået af 
Singapore 

– Fokus på interoperabilitet, hvilket betyder at der er 
sammenhæng mellem de enkelte systemer internt på 
et hospital. Derudover er der fokus på tværsektoriel 
deling af data. 

 

10-12-2015 Danske Regioner 

HIMSS-måling 



10-12-2015 Danske Regioner 



Fællesoffentlig governance 

National bestyrelse for 

sundheds-it 

[Sundhedsministeriet] 

Fællesoffentlig 

porteføljestyregruppe 

FMK Telesår … 

Regional og kommunal 

organisering 

Fællesoffentlig 
digitaliseringsstrategi 2011-

2015 
[Digitaliseringsstyrelsen] 

Digital 

Post 

Telemedi

cin 
… 

Regional og kommunal 

organisering 



Den nationale bestyrelse for 
sundheds-it 

• rådgive den ansvarlige ressortminister (SUM) vedr. 
sundhedsvæsenets it-strategi, overordnet it-arkitektur, 
standardisering m.v. med henblik på ministeriets fastsættelse af 
nationale krav og standarder for sundheds-it. 

  
• drøfte udviklingen på området og forestå den løbende koordination 

og årlige opfølgning til regeringen (og Danske Regioner), herunder 
vedr. fremdrift og gevinstrealisering i forhold til mål/milepæle aftalt 
i de årlige økonomiaftaler.  

 
• foranledige og kvalitetssikre forslag til nye tværsektorielle 

investeringer, bl.a. som grundlag for drøftelser i de årlige 
økonomiforhandlinger, herunder sikre et tilstrækkeligt 
beslutningsgrundlag i form af positive business cases m.v.  

 



Den nationale bestyrelse for 
sundheds-it 

• Medlemmer 

– Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand) 

– Digitaliseringsstyrelsen 

– Sundhedsstyrelsen 

– Danske Regioner 

– Region Sjælland 

– Region Nordjylland 

– Kommunernes Landsforening 

 



Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 
2011-2015 

• Digitaliseringsstrategien har til formål at 
modernisere danskernes velfærd og 
effektivisere den offentlige sektor 

• Digitaliseringsstrategien har tre 
hovedspor: 

 

– Slut med papirblanketter og 
brevpost 

– Ny digital velfærd 

– Tættere offentligt digitalt 
samarbejde 

 

 

Medlemmer af styregruppen: 
KL  
Danske Regioner  
Beskæftigelsesministeriet  
Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet  
Miljøministeriet  
Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling  
Skatteministeriet  
Socialministeriet  
Undervisningsministeriet  
Økonomi- og 
Erhvervsministeriet  
Finansministeriet (fmd.)  
 



Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 
2011-2015 

Effektivt digitalt samarbejde med patienterne 
– Fuldt digitale kliniske arbejdspladser 

– Bedre værktøjer til planlægning og logistik 

– Samlet overblik over patientens sundhedsoplysninger 

– Sikker og sammenhængende digital kommunikation 

– Handlingsplan for udbredelse af telemedicin 

– Fjernbehandling af kronikere i eget hjem 

 



Tværsektorielt samarbejde 

National bestyrelse for 

sundheds-it 

[Sundhedsministeriet] 

Fællesoffentlig 

porteføljestyregruppe 

FMK Telesår … 

Regional og kommunal 

organisering 

Decentrale aftaler om 
tværsektorielt samarbejde: 
1. Sundhedsaftaler 
2. Praksis-planlægnings-

udvalg (PPU) 

Læringspunkt fra FMK: 
Dem som hjemtager 
gevinsterne skal også have 
ansvaret. 



Sundhedsjournalen 

• Sundhedsjournalen er et eksempel på et fællesregional 
pejlemærke, hvor regionerne gennem RSI etablere én samlet 
adgang til sundhedsdata for både sundhedspersoner og 
borgere. 

• I Sundhedsjournalen kan alle danskere se deres egne 
sundhedsdata på sundhed.dk. Det gælder både oplysninger fra 
sygehusenes journaler, medicin og laboratorier mm. 

• Sundhedsjournalen er stedet for sundhedspersoner kan få 
oplysninger om en patient, der ikke findes i sundhedspersonens 
eget EPJ-system. 

• Fra 2015-2016 udbygger regionerne Sundhedsjournalen så 
også kommunerne kommer på og der gives adgang til børn og 
pårørendes data. 
 



Sundhedsjournalen 

10-12-2015 Danske Regioner 



FMK 

• Det Fælles Medicinkort (FMK) er det største 
fællesoffentlige sundheds-it projekt nogensinde i DK 

• FMK giver sundhedspersonalet på tværs af sektorer 
adgang til den enkelte patients medicinstatus og sikrer 
dermed den rigtige medicinering, uanset hvor og 
hvornår i landet en patient møder sundhedsvæsenet.  

• FMK er forgangsprojekt i forhold til at dele tidstro 
sundhedsdata på tværs af sektorer 

• FMK-programmet er ledet af National Sundheds-it under 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med 
inddragelse af regioner, kommuner, praktiserende læger 
og apotekere i styregruppen for FMK. 
 



Patientrapporterede oplysninger (PRO) 

• PRO handler om at skabe det optimale patientforløb ved 
at inddrage patientens egen viden og at sætte patienten 
i centrum 

• Som led i ØA15 og Strategi for digital velfærd er der 
gennemført en analyse af PatientRapporterede 
Oplysninger 

• Analysen peger på national udbredelse af PRO på seks 
behandlingsområder: Astma, epilepsi, kemobehandling, 
nyreinsufficiens, prostatakræft og rheumatoid arthritis 

• Analysen viser både økonomiske og kvalitetsmæssige 
potentialer ved systematisk anvendelse af PRO.  

 



Telemedicin og digital infrastruktur 

• ØA16: Aftale om udbredelse af telemedicinsk 
hjemmemonitorering af KOL 

– Udbredelse af TeleCare Nord til hele landet 

– Regionerne har lagt sig fast på en digital infrastruktur med 
udgangspunkt i national referencearkitektur – til gavn for 
virksomhederne 

– DI og Dansk Erhverv støtter arbejdet 

– Proces: 

• Der skal udarbejdes en business case for udbredelsen 

• Der skal aftales et fællesoffentligt programgrundlag 

 

 

 



Programgrundlag 
 
Der skal i forbindelse med ØA16 træffes beslutning om eventuel 
national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering. I første 
omgang på området for KOL patienter. Beslutningsgrundlaget udgøres 
af ni forståelsespunkter, herunder:   
• KIH-databasen 
• Udbredelsesmodel 
• Anskaffelse, logistik og support 
• Fremtidig organisering af behandling og indsats 
• Økonomi og finansiering 
• Program- og projektledelse 
• Implementeringsstrategi 
• Kompetenceudvikling 
• Drift 

 

Telemedicin og digital infrastruktur 



Sundhed.dk 

 

• En portal hvor borgere kan få adgang til egne 
sundhedsdata og de sundhedsprofessionelle kan få 
adgang til sundhedsdata på tværs af hele 
sundhedsvæsenet 

• Sundhed.dk er samlingspunkt for den internetbaserede 
sundhedsinformation og bindeled for den elektroniske 
kommunikation mellem hhv. brugere og 
sundhedsprofessionelle i det danske sundhedsvasen. 

• Sundhed.dk bidrager til et sammenhængende og 
effektivt digitalt sundhedsvæsen. 

 

 

 

 



Løsninger på sundhed.dk 

 

• Sundhedsjournalen 

– Notater, epikriser, cave, medicin, labsvar mm. 

• Find behandler 

• Læge- og patienthåndbogen 

• Min Log 



Organisationen sundhed.dk 

• Bestyrelsen 
– Strategi 

• Styregruppen 
– Prioritering af projekter 

• Parterne 
– Danske Regioner 
– Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse   
– Kommunernes Landsforening (KL)    
  
 
 
 
 
 

 

Økonomi: 
Sundhed.dks samlede 
bidrag fra parterne i 
2015 er 63.639.090 kr.  
 
Heraf udgør 
regionernes bidrag  
 40.070.933   



Medcom 

  
• MedCom faciliterer samarbejde mellem myndigheder, 

organisationer og private firmaer med tilknytning til den danske 
sundhedssektor. 

• MedCom skal bidrage til udvikling, afprøvning, udbredelse og 
kvalitetssikring af elektronisk kommunikation og information i - 
sundhedssektoren med henblik på at understøtte det gode 
patientforløb. 

• MedCom har en entydig rolle som udførende organisation med 
udgangspunkt i de politisk fastsatte mål og milepæle vedr. 
tværsektoriel kommunikation. 

•  MedCom løser opgaver med fokus på at understøtte effektiv drift 
og trinvis udbygning af den nationale sundheds-it-infrastruktur, 
som er nødvendig for en sikker og sammenhængende adgang til 
relevante data og meddelelser på tværs af regioner, kommuner og 
praktiserende læger. 
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MedCom arbejdsprogram 

MedCom IX løber i perioden 2014-2015 
Fokusområderne for MedCom IX er:  
• Telemedicinsk sårvurdering  
• Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH)  
• Telepsykiatri  
• FMK i kommunerne  
• Sygehus-praksis pakke  
• Hjemmepleje-sygehus standarder  
• Psykiatri og socialområdet  

 



Organisationen MedCom 

 

 

 

• Styregruppen 

– Strategi 

– Prioritering af projekter 

• Parterne 

– Danske Regioner 

– Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse   

– Kommunernes Landsforening (KL)   

 

Økonomi: 
MedComs basisbidrag 
fra parterne i 2015 er 
21658468,97. 
 
Heraf udgør 
regionernes basisbidrag  
 6.994.273,97.  



Datasikkerhed 

• Sundhedsdata i spil 

• Regionernes politiske linje for informationssikkerhed 



Vision for arbejdet: 

• Vi skaber de bedste rammer for, at borgere 
og sundhedsprofessionelle kan bruge 
sundhedsdata innovativt til at fremme 
sundhed og sikre behandling af høj kvalitet. 

• Vi bruger de samme data til at udvikle et 
sundhedsvæsen i verdensklasse og til at 
forbedre den fremtidige behandling til gavn 
for kommende patienter. 
 

Sundhedsdata i spil 
- en politik om hvordan sundhedsdata kan 
gøre gavn  
 



Sundhedsdata i spil 
- en politik om hvordan sundhedsdata kan gøre 
gavn  
 

Sammenhængen mellem 
visionen og dens præmisser 



Seks politiske målsætninger: 
• Vi bruger sundhedsdata proaktivt til at styrke 

behandlingskvaliteten og synliggøre resultater 
• Vi gør det nemt for sundhedsprofessionelle at bruge 

sundhedsdata til patientbehandling 
• Vi bruger sundhedsdata til at få mere sundhed for pengene 
• Vi udvikler vores sundhedsvæsen ved at anvende 

sundhedsdata i sundhedsforskning, innovation og offentlig-
privat samarbejde 

• Vi udvikler nye digitale løsninger sammen med borgerne, som 
understøtter borgernes brug af sundhedsdata 

• Vi håndterer borgernes sundhedsdata sikkert og transparent. 
 

Sundhedsdata i spil 
- en politik om hvordan sundhedsdata kan 
gøre gavn  
 



Regionernes politiske linje for 
informationssikkerhed 

Formålet er at sætte 
et fælles niveau for, 
hvordan regionerne 
værner om borgernes 
privatliv ved brug af 
persondata. 



DAMD, borgerbreve og adgang til EPJ 

• DAMD indsamler data fra almen praksis via et 
datafangstsystem, som overfører data fra de 
praktiserende lægers praksissystemer.  

• P-journal fødes af data fra DAMD 

• DAMD er godkendt som klinisk kvalitetsdatabase 

• P-journal blev anvendt til patientbehandling. Men 
data fra DAMD må ikke overføres og bruges til andre 
formål end kvalitetsudvikling.  



DAMD, borgerbreve og adgang til EPJ 

• Borgerbreve 
– Borgerne skal adviseres, når en læge slår op på 

deres journal på nettet  
– Al aktivitet logges i Min Log på sundhed.dk 
– Borgerne er ikke blevet adviseret i to år 
– Løsningen automatiseres fremadrettet 

• Adgang til EPJ 
– Der pågår en diskussion af hvilke personer der må få 

adgang til oplysninger i EPJ. 
– Kan juraen følge med når sundhedsvæsenet 

digitaliseres? 
 


