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Faktaark – Digitalisering
Med årets økonomiaftale er parterne enige om at fortsætte arbejdet med en række
digitale løsninger, som den ekstraordinære situation COVID-19 har accelereret
anvendelsen af. Det gælder ikke mindst øget brug af videoløsninger, som kan bidrage til at
mindske smitterisici forbundet med transport og fysisk kontakt med sundhedsvæsenet.
Under COVID-19 har rigtig mange sygehuse og praktiserende læger, psykologer mv.
omlagt en del af de fysiske konsultationer til videokonsultationer, hvor sundhedsfaglige og
patienter, i stedet for at mødes, benytter videomøder. Tilsvarende har kommunalt
plejepersonale og bosteder fået adgang til en nem og sikker videoløsning, fx i forbindelse
med kontakt til egen læge, udskrivningskonferencer mv. Det sker i den fælles
videoinfrastruktur (VDX), hvor der over de seneste tre måneder har været holdt ca.
140.000 videomøder. Det øgede træk har medført et behov for yderligere finansiering,
som nu er fundet med økonomiaftalen.
Samtidig er der indgået en aftale om udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt
i hele landet, således at borgere aktivt inddrages i at få en effektiv og tryg monitorering af
deres helbredstilstand i eget hjem. Regioner og kommuner, som i forvejen har ansvar for
udbredelse af telemedicin til borgere med KOL, udarbejder heraf implementeringsplaner
for landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt.
Endelig er der sat flere midler af til den fælles digitale infrastruktur, bl.a. så en række
digitale løsninger kan sættes i gang i løbet af 2021:
 En digital løsning til graviditetsforløb, som erstatter den papirbårne
vandrejournal og tilbyder gravide bedre overblik og et mere fleksibelt forløb.
 De to første løsninger i Et samlet patientoverblik: Aftaleoversigten og Fælles
Stamkort, som tilbyder et fælles overblik for borgere, pårørende og
sundhedspersonale om borgeres aftaler og stamoplysninger.
 Færdigudvikling og drift af en national erstatnings-cpr løsning til borgere, som
ikke har et dansk CPR-nummer.

Tabel 1
Fakta om digitalisering
Der afsættes i alt 96,0 mio. kr. i 2021 til drift og udvikling af en række fællesoffentlige sundheds-it
infrastrukturkomponenter.

