
 

 
 
 

Faktaark Digitalisering (Et samlet overblik for patienter og 
pårørende) 
 
Med årets økonomiaftale er parterne enige om at give alle patienter i Danmark et bedre 
samlet overblik over de sygdomsforløb, de gennemgår. Samtidig skal det være lettere for 
medarbejdere på tværs af sygehuse, kommune og egen læge at samarbejde og dermed 
skabe mere sammenhæng i den daglige patientbehandling.  
 
Alle borgere skal mødes af velforberedte læger og sygeplejersker, som kender til deres 
samlede forløb. Under overskriften ”Et samlet patientoverblik” har parterne over en 
årrække samarbejdet om at udvikle løsninger, som skal gøre det muligt at dele oplysninger 
om borgernes sygdomsforløb på tværs af it-systemer. Det vil også give patienter og 
pårørende mulighed for let at kunne skabe sig et overblik over deres situation.  
 
Det er desuden aftalt at udbrede en Aftaleoversigt og Fælles Stamkort. Aftaleoversigten 
gør det muligt ét samlet sted at kunne se samtlige aftaler, man har med sygehuse, 
praktiserende læger og kommuner. Det fælles stamkort gør det muligt at se og registrere 
grundlæggende oplysninger om en selv, såsom ens telefonnummer og kontaktoplysninger 
på pårørende – og oplysninger om fx behandlingstestamente. 
 
Årets aftale indeholder også en række andre digitale løsninger. Fx udvikles der et digitalt 
sundhedskort, som borgere, der ønsker det, kan benytte. Herudover fortsætter parterne 
arbejdet med at benytte oplysninger, som borgerne selv rapporterer ind via 
spørgeskemaer, til at samarbejde om patientcentreret behandling inden for 
hjerterehabilitering og diabetes på tværs af sygehuse, kommuner og egen læge. 
 
Som erstatning for den nuværende papirbårne vandrejournal vil parterne starte 
udbredelsen af en digital løsning til gravide i hele landet. Endelig er det aftalt at analysere 
og konkretisere behov og prioriteringer for sundhedssektorens trinvise styrkelse af cyber- 
og informationssikkerheden med udgangspunkt i en risikobaseret tilgang.  
 

Tabel 1 

Fakta om digitalisering 

• De fælles løsninger Aftaleoversigt og Fælles Stamkort tages i brug i alle regioner og kommuner 

inden udgangen af tredje kvartal 2021. 

• Der udvikles et digitalt sundhedskort til de borgere, som ønsker det. 

• Der gennemføres i 2020 en række piloter af patientrapporterede oplysninger inden for 

hjerterehabilitering og diabetes, med henblik på at forberede national udbredelse. 
• Der udvikles i 2020 en digital løsning til graviditetsforløb og udarbejdes planer for, hvordan 

løsningen kan udbredes nationalt, med henblik på at starte udbredelse i 2021. 
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