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Faktaark – Ny digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet
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 digitalisering understøtter bedre ressourceudnyttelse og effektive patientforløb.
Regeringen og Danske Regioner er med økonomiaftalen for 2014 enige om en ny
digitaliseringsstrategi for sundhedsområdet 2013-2017, der sætter en ambitiøs, fælles og
forpligtende kurs for det videre arbejde med digitalisering af sundhedsvæsenet. Regeringen vil
søge en tilsvarende aftale med KL.
Strategien skal sætte rammen for de kommende års indsats og skal bidrage til fortsat udvikling
af et borgervendt, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen. Der er samtidig enighed
om, at der skal sikres øget synlighed om fremdrift og resultater med afsæt i en mere effektiv
tværgående prioritering og opfølgning baseret på klare indikatorer og mål for fuld anvendelse og
effekt af it-systemer i stat, regioner og kommuner.
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.

Fakta


Den nye digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 tager udgangspunkt i evalueringen af
kommunalreformen på sundhedsområdet og samler desuden sundheds-it sporene fastlagt i den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 samt aftalen vedr. sundheds-it, som regeringen og
Danske Regioner indgik i forbindelse med den regionale økonomiaftale for 2011.



Blandt strategiens centrale mål på kort sigt er:
-

-

Fuld udbredelse og anvendelse af konsoliderede it-arbejdspladser i regionerne inden udgangen af
2014 baseret på ni indikatorer samt mål for it-understøttelsen af centrale arbejdsgange i
kommunerne inden udgangen af 2014 baseret på klare indikatorer.
Fuld udbredelse og anvendelse af Fælles Medicinkort i alle regioner i 2013 og fuld udbredelse i
alle kommuner i 2014 med henblik på fuld anvendelse medio 2015.
Understøttelse af fuld digital kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter gennem fuld
anvendelse af MedCom-beskeder inden udgangen af 2014.
Fortsat udbredelse af telemedicin med afsæt i samlet nationalt program



Opfølgning på strategien forankres i Den Nationale Bestyrelse for sundheds-it.



Parterne er enige om, at der som led i de årlige økonomiaftaler skal fastlægges yderligere mål for
sundhedsvæsenets digitaliseringsindsats frem mod 2017. Udgangspunktet herfor er bl.a. en
afdækning af sundhedsvæsenets fremadrettede behov for at understøtte processer og dele data på
en fleksibel og standardiseret måde på tværs af sektorer.

