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E-Sundhedsobservatoriets årskonference 2015 
v. Flemming Christiansen, direktør for NSI  



 
 
Den sundhedspolitiske dagsorden 2015 

 
• Regeringsgrundlaget og finanslovsforslag 

• Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
• Ældre medicinske patient 
• National handlingsplan for demens 
• Kræftplan IV 
• Udrednings- og behandlingsret 

 



 
 
Økonomiaftaler for 2016 

 
• Nationale mål for sundhedsvæsenet 
• Det sammenhængende og nære 

sundhedsvæsen 
• Nationalt kvalitetsprogram 

• Systematisk brug af tidstro data 
• Synlighed om effekt og resultater på tværs 

af sektorer 
• Telemedicin, PRO, implantatregister 

informationssikkerhed, systemforvaltning 



 
 
Den sundhedspolitiske dagsorden 2015 

 
• Data og digitalisering er rygraden 
• Etablering af en Sundhedsdatastyrelse 

• Hvornår? 
• Hvem? 
• Hvorfor? 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Kerneopgaven 
• Sammenhængende data og digitale løsninger, der binder 

sundhedsvæsenet sammen 
• Sundhedsområdet er førende ift. data og 

IT – en position der skal bevares og udbygges 
• Sikre at data kan indsamles og bruges  

jf. gældende retningslinjer og lov 
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• Kom i mål – digitalisering med effekt 
• Klinisk it-arbejdsplads 
• Det Fælles Medicinkort 
• Beslutningsstøtte 
• Sundhedsjournal 
• Sikkerhed 
• MedCom beskeder 

 
 

 



Bedre digitalt samarbejde om  
komplekse tværgående forløb 
• Udfordringer ved den nuværende 

digitale kommunikation   
• Dynamiske ikke-lineære forløb,  

kræver et andet  
kommunikationsmønster  

• Et strategisk samarbejdsprojekt om at  
finde fælles løsninger for 50.000 
patienter, som er storkunder i  
sundhedsvæsenet. 

• Nytænkning i den digitale 
kommunikation med og om patienterne 
 



Telemedicin til borgere med KOL 

 
• Udbredelse af telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgere med KOL 
inden udgangen af 2019 

• Fem landsdelsprogrammer med ophæng i 
sundhedsaftalerne. Fremdrift og gevinster 

• Nationale forudsætningsprojekter 
• Sundhedsfaglige retningslinjer 
• Modning af infrastruktur 
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 Bredde 
 

Dybde 
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• Fremtiden! Hvad skal løses før at fremtidens sundhedsvæsen hænger 

sammen på tværs? 
• Sammenhæng fra top 

til bund  
• Fælles aftaler om fælles  

løsninger baseret på 
fælles forretningsforståelse 

• Styring, standarder og governance 
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