
 

1 / 2 

 

 
 

Digitalisering og data 
 

Digitale løsninger og let deling af sundhedsoplysninger er en forudsætning for 

bedre sammenhæng, nærhed og mere borgerrettet sundhed. Det skal bidrage til 

samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet, frigive tid i sundhedspersonalets hver-

dag samt understøtte udviklingen af sundhedsvæsenet til gavn for borgerne bl.a. 

ved løbende at flytte rammerne for, hvordan de kan modtage behandling og pleje. 

 

Derfor vil regeringen med sundhedsreformen fortsætte den digitale udvikling af 

sundhedsvæsenet ved bl.a. at:  

 Lette adgangen til relevante oplysninger i sundhedsvæsenet, herunder ud-

bygge den digitale løsning Et samlet patientoverblik 

 Fremme mere behandling i eget hjem med digitale løsninger 

 Styrke anvendelsen af data til kvalitetsudvikling i det nære sundhedsvæsen 

 Anvende en del af nærhospitalspuljen på op til 4 mia. kr. til it-investeringer 

 

Lettere adgang til relevante sundhedsoplysninger 

Let adgang til relevante sundhedsoplysninger og mulighed for at dele oplysninger 

på tværs gør det nemmere for sundhedspersonale at samarbejde på tværs af syge-

hus, kommune og praktiserende læger. Det kræver både konkrete digitale løsnin-

ger, og at det løbende sikres, at det rette juridiske grundlag er på plads i takt med 

udbredelsen af nye digitale løsninger. Derfor vil regeringen fortsat afsøge de juridi-

ske muligheder for, at flere relevante oplysninger om indsatser og behandling kan 

deles smidigt og sikkert i takt med, at de digitale løsninger videreudvikles. Det skal 

give borgerne tryghed for både, hvem der har adgang til deres sundhedsdata, og at 

oplysningerne deles. Derudover vil regeringen give forældre juridisk mulighed for at 

få digital adgang til deres børns sundhedsoplysninger. 

 

Et samlet patientoverblik er en konkret digital løsning, som skal styrke det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen. Et godt og fyldestgørende overblik letter ar-

bejdsgangene, sikrer mere tid til den enkelte patient og fremmer gode, sammen-

hængende patientforløb, fordi der er let og smidig adgang til de relevante oplysnin-

ger, når der er brug for det i patientens behandlingsforløb. Derfor vil regeringen ud-

bygge Et samlet patientoverblik med flere oplysninger om eksempelvis patientens 

forløbsplaner, indsatser og mål på en række centrale områder.  

 

Behandling i eget hjem med digitale løsninger 

Borgerne kan tilbydes behandling af høj kvalitet uafhængig geografisk placering i 

trygge rammer i eget hjem ved bl.a. brug af telemedicinske løsninger, patientrap-

porterede oplysninger om eget helbred og livskvalitet samt virtuelle konsultationer. 
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Borgerne kan foretage hjemmemålinger og monitorere egen sundhedstilstand, 

mens fx en sygeplejerske kan gennemgå og vurdere resultaterne og tage kontakt 

ved tegn på forværring for at undersøge, om der er behov for yderligere behandling 

eller medicin. Borgere med regelmæssige kontakter på tværs af sundhedsvæsenet 

fx udsatte borgere og kronikere, og med langt til nærmeste sundhedstilbud, kan 

dermed få en lettere og mere fleksibel adgang til sundhedsvæsenet.  

 

Regeringen vil derfor styrke den nationale udbredelse af behandling i eget hjem 

med digitale løsninger. Regeringen vil også undersøge mulighederne for at tilbyde 

udvalgte patientgrupper at blive indlagt i vante rammer i eget hjem gennem brug af 

digitale løsninger til monitorering.   

 

Styrket kvalitetsudvikling i det nære sundhedsvæsen ved anvendelse af data  

Regeringen vil sammen med kommuner og praktiserende læger styrke anvendelsen 

af data til at understøtte kvalitetsudvikling i det nære sundhedsvæsen. Denne ind-

sats vil skabe viden om og overblik over borgeres samlede forløb på tværs af kom-

muner, almen praksis og sygehuse. Det er bl.a. en forudsætning for sundhedsklyn-

gernes arbejde med løbende at udvikle indsatserne for fælles patienter, der fx er i 

kontakt med både sygehuset, kommunen og praksissektor. Det skal ske gennem na-

tional indsamling og anvendelse af allerede registrerede data fra kommuner og al-

men praksis, der kan kobles med eksisterende viden fra sygehusene, og som kan 

stilles til rådighed for sundhedspersonalet i regioner, kommuner og praksissektoren 

og for sundhedsmyndighederne til kvalitetsudvikling, styring og planlægning. 

 

Fortsat digital udvikling i sundhedsvæsenet 

Regeringen vil ud over initiativerne i sundhedsreformen også fortsat digital udvikle i 

sundhedsvæsenet. Danmark er langt fremme med udviklingen af digitale løsninger. 

Coronapandemien har vist værdien af de digitale løsninger, som også er en af de 

væsentlige indsatser i et tilgængeligt sundhedsvæsen og indsatsen for sammen-

hæng og mere tid til patienten. Regeringen vil bl.a. følge op med tiltag på sundheds-

området i en kommende digitaliseringsstrategi for Danmark.  

 

Øvrige tiltag  

Regeringen vil også: 

 Styrke udbredelse af digitale løsninger i almen praksis fx videokonsultatio-

ner i og brug af kunstig intelligens med henblik på mere fleksible og mo-

derne rammer for lægens arbejde.  

 Robustgøre den digitale epidemiovervågning 

 

 

 


