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Faktaark - Sundheds-it
Bedre brug af IT og velfærdsteknologi er et væsentligt redskab til at sikre et moderne og effektivt sundhedsvæsen, hvor opdaterede patientoplysninger deles mellem alle relevante parter, og hvor it-systemerne understøtter bedre ressourceudnyttelse og effektive patientforløb.
Evalueringen af kommunalreformen på sundhedsområdet har vist, at der er behov for, at regionerne sætter
fart på arbejdet med at konsolidere, etablere og ibrugtage kliniske it-arbejdspladser, og sikre opfølgning på,
at manuelle (papirbaserede) arbejdsgange udfases. Desuden skal gennemsigtigheden i sundheds-it udviklingen i Danmark øges, blandt andet i beslutningsgrundlag og i projekternes fremdrift og status.
Samtidig sker der i dag for mange fejl i forbindelse med medicinhåndteringen i sundhedsvæsenet, fx når en
patient flyttes fra sygehus til kommunal pleje. Det Fælles Medicinkort er et centralt redskab til at sikre en
bedre medicinhåndtering på tværs af sundhedsvæsenet, da det vil give både borgeren selv, praktiserende
læger, vagtlæger, sygehusafdelinger og andre relevante sundhedspersoner adgang til opdaterede medicinoplysninger om den enkelte patient.
Regeringen vil i samarbejde med KL og Danske Regioner præsentere en ny samlet fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet, der forventes at indeholde følgende indsatsområder:






Sundhed til borgeren på nye måder
Fuld digitalisering af arbejdsgange og processer
Bedre it-understøttelse af sammenhæng i patientforløb
Bedre brug af data
Prioritering, eksekvering og gennemsigtighed i indsatsen

Som led i arbejdet med strategien vil regeringen sammen med regioner og kommuner sætte ambitiøse mål
for det fortsatte arbejde med at it-understøtte arbejdsgange og samlede patientforløb i sundhedsvæsenet og
skabe større gennemsigtighed om mål og resultater. Centrale indsatser under strategien skal aftales i forbindelse med Økonomiaftalerne for 2014.
Regioner og praktiserende læger har forpligtet sig til at have Fælles Medicinkort taget fuldt i brug inden udgangen af 2013. Som led i arbejdet med en ny digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet vil regeringen
sammen med KL sætte milepæle for den kommunale udbredelse af Fælles Medicinkort, så systemet er udbredt i alle kommuner i løbet af 2014.

Fakta


Den nye digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet tager udgangspunkt i evalueringen af kommunalreformen på sundhedsområdet og samler desuden sundheds-it sporene fastlagt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og aftalen vedr. sundheds-it, som regeringen og Danske
Regioner indgik i forbindelse med den regionale økonomiaftale for 2011.



I 2013 lanceres desuden en fællesoffentlig strategi for digital velfærd, der sætter fokus på, hvordan
den offentlige sektor kan levere service på nye og mere effektive måder og på at inddrage borgeren
på nye måder – også på sundhedsområdet. Derfor vil nogle af initiativerne fra sundhedsområdet
indgå både i strategi for digital velfærd og i den nye digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet.

