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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Velkomst og introduktionDu har 20 minutter til rådighed til dit oplæg.Tema for konferencen er: Hvordan skal borgerens e-sundhedsvæsen udvikles for at styrke sammenhængskraften imellem fremtidens borgernære sundhedsservice i kommunerne og den kommende sygehusstruktur?Abstract for oplægget: Patienten er altid den vigtigste - også i fremtidens sundhedsvæsen. Patienter har forskellige forudsætninger - og for at få det fremtidige sundhedsvæsen til at fungere, er det vigtigt, at de ansatte møder patienten på dennes præmisser og tilpasser behandlingen til den enkelte patient.Skal patienten anvende sundheds-IT, skal det tilpasses patientens IT-viden og -kunnen, og med tilbud om, at patienter, der ikke er trygge ved IT, kan få hjælp til at bruge det. Sundheds-IT skal understøtte det kliniske arbejde. IT-systemerne skal kunne stille relevante kliniske data til rådighed på en brugervenlig måde, og systemerne skal virke, fx i form af tidstro data og beslutningsstøtteværktøjer til valg af behandling.  De ansatte i sundhedsvæsenet har gennem de seneste år oplevet og kritiseret lange ventetider i sundheds-IT-systemer. Den ventetid kunne omsættes til klinisk arbejde. IT-systemernes indhold skal være relevant og opdateret på tværs af sektorer.Arbejdsdelingen mellem sygehusvæsenet og det nære sundhedsvæsen kalder på integrerede sundheds-IT-løsninger, hvor behandlere på sygehus, i almen praksis og i kommuner har adgang til  samme opdaterede oplysninger, fx FMK. Få medarbejderne med i udvikling, planlægning og implementering af sundheds-itSundheds-it er et middel til at understøtte og højne det kliniske arbejde til gavn for patienterne. Brugernes viden og engagement er afgørende for et godt resultat. 



 
Læger.dk 

Lægeforeningens samlede vision 
for fremtidens sundhedsvæsen 

 I fremtidens sundhedsvæsen er 
patienten altid den vigtigste 

 
 
 Konferencens tema 
 ”Hvordan skal borgerens e-sundhedsvæsen udvikles 

for at styrke sammenhængskraften imellem 
fremtidens borgernære sundhedsservice i 
kommunerne og den kommende sygehusstruktur?” 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Lægeforeningens overordnede vision er, at det - også fremover - er patienten, der skal være omdrejningspunktet for alle sundhedsvæsenets aktiviteter,for patienten er altid den vigtigste. Derfor mener Lægeforeningen, at IT i sundhedsvæsenet til enhver tid skal understøtte patientbehandlingen både på hospitaler, i almen praksis og i kommuner. I dag har vi forskellige IT-systemer de tre steder. Det er mest reglen, at IT-systemer ikke kommunikerer og overfører data mellem sektorerne, det må forbedres.



 
Læger.dk Sammenhængskraften 

styrkes ved at 

1. Sundheds-IT understøtter det kliniske 
arbejde 

2. Sundheds-IT tilpasses patientens 
kompetencer 

3. IT-systemer er opdaterede og indeholder 
relevante data på tværs af sektorer 

4. Læger og andre sundhedsprofessionelle har 
ejerskab til sundheds-IT 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dette er disposition for oplægget.Hvorfor er det vigtigt at arbejde med sammenhængskraften?En undersøgelse, Lægeforeningen gennemførte forud for Lægemødet i foråret 2015 viser, at læger er bekymrede for deres patienters videre vej i sundhedsvæsenet, når de har afsluttet deres del af et behandlingsforløb. Derfor er det vigtigt for os læger at arbejde med sammenhængskraften i sundhedsvæsenetHvorfor skal IT-systemer tilpasses patientens kompetencer?Det er vigtigt at målrette sundhedsvæsenets tilbud, så vi sikrer, at alle patienter får det rigtige tilbud om behandling og rehabilitering, uanset, hvilke forudsætninger, patienten møder os med. 



 
Læger.dk Sundheds-IT skal understøtte det 

kliniske arbejde 
 Sygehuse, almen praksis og kommuner skal 

have adgang til relevante data samtidig, fx 
FMK 

 Ventetid på IT-systemer er spild, der tager 
tid fra patientbehandlingen 

 Udvikling og anvendelse af 
beslutningsstøtteværktøjer skal prioriteres, 
det sikrer behandlingskvaliteten 

 Registrering af patientdata skal kun ske én 
gang 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Sundheds-IT skal understøtte det kliniske arbejde fordi: Sundhedsvæsenet herved bliver mere omkostnings-effektivt.
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Opdateret og relevant Sundheds-IT 
Sundheds-IT skal 
 være opdateret 
 afspejle den kliniske praksis 
 være hurtigt og nemt at bruge 
 indeholde relevante oplysninger 
 strukturere og behandle data, så 

behandleres og patienters viden forbedres  
 øge patientsikkerheden  
 forbedre behandlingskvaliteten 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Væsentlige faktorer, der skal være opfyldt for det enkelte Sundheds-IT-system, Det er uanset der er tale om IT-udstyr, der installeres i patientens hjem (telemedicin) eller IT-udstyr, der anvendes i forbindelse med patientbehandling på hospitaler



 
Læger.dk Formål med Sundheds IT til 

patienter 

 

• Forbedrer patientens sundhed 

• Giver patienter ansvar for eget helbred  

• Forebygger evt. indlæggelser og besøg i 
sundhedsvæsenet 

 Måske sundhedsøkonomisk attraktivt? 
 
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er nogen diskussion om det er sundhedsøkonomisk attraktivt at implementere fx telemedicin, se fx Kjeld Møller Petersen 18.9.2015. http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/kjeld-moller-pedersen-ingen-evidens-for-at-telemedicin-virker/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=2015-09-18-S



 
Læger.dk Sundheds-IT til patienter skal 

kunne bruges af patienter, det 
kræver: 

 At tilbud om Sundheds-IT til patienter kan 
tilpasses patienter 

 At patienter, der ikke er trygge ved at bruge 
Sundheds-IT, kan få hjælp 

 At der sker reel brugerinddragelse, når 
Sundheds-IT til patienter udvikles 

 At man anvender kendte teknologier 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er en forudsætning, at sundheds-IT, der stilles til rådighed til patienter skal være tilpasset borgerne – og borgere der har svært ved at anvende det, skal tilbydes den fornødne hjælp. Det er ofte en god ide at anvende kendte IT-teknologier, mobiltelefoner, i-pads mv, som patienter genkender. For at logge på sundheds-IT bør altid anvendes Nem-ID for at undgå at skulle huske andre passwords.



 
Læger.dk Patienter skal inddrages i 

behandlingen  

 Patientinddragelse er vigtig, men 
inddragelse skal tilpasses den enkelte 

 Patienters eventuelle mulighed for at bidrage 
til sin egen e-journal skal ske struktureret 
med begrænset mulighed for fritekst 

 Patienter skal informeres på en hensynsfuld 
måde - også efter der er kommet hurtigere 
læseadgang til e-journalen  

  
 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vedr. patientinddragelse Danske Regioner har i samarbejde med Lægeforeningen m.fl. underskrevet en erklæring om ”Borgernes Sundhedsvæsen”. Vedr. patientens eget bidrag til journalen Danske Regioner har et indsatsområde i forbindelse med Borgernes Sundhedsvæsen: ”Journalen som fælles værktøj”. I den forbindelse planlægger Danske Regioner et arbejde med de relevante foreninger om, hvordan patienter kan bidrage til journalen med egne data. Vedr. hurtigere adgang til e-journalenDet er vigtigt, at det fortsat er muligt at informere patienter på en hensynsfuld måde. 
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Inddrag læger ved nye IT-
løsninger 

 Læger vil gerne høres så tidligt som muligt 
ved de første overvejelser om nye IT-
systemer 

 Læger skal sikres reel brugerinddragelse ved 
planlægning og implementering af nye IT-
systemer 



 
Læger.dk Konklusion 

 Vi oplever problemer i overgangen mellem 
det nære og det højt specialiserede 
sundhedsvæsen. Vi ser   

  - akutte genindlæggelser 
  - overbelægning 
  - færdigbehandlede patienter, der fortsat 

 er indlagt 

 IT kan helt sikkert ikke løse alle ubalancer i 
sektorovergangene 

 Men IT er et godt redskab til at understøtte 
sammenhængen mellem det nære og det 
højt specialiserede sundhedsvæsen 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Andet end sundheds-IT, der kan sikre sammenhængskraften: Behandlingsansvarlig lægeVidereudvikling af sundhedsaftalerneFlere midlertidige sengepladser i kommunerne til at modtage borgere fra det højt specialiserede sundhedsvæsenSikre at der er personale med de rette kompetencer til at varetage opgaver i forbindelse med sektorovergangen. 
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Tak for ordet! 
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