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Om undersøgelsen 

• Formål:  
• Indsigt i borgernes kendskab, holdninger og 

erfaringer med sundheds-IT – opfølgning på 2013 
 

• Målgruppe: 
• Borgere i DK: 18-70+ 
• Interviews gennemført af  

 
• Design: 

• Kombi-undersøgelse (tlf. + e-mail) 
• I alt 1059 respondenter 

 
 

 
 
 



Udvalgte resultater 



 Befolkningens syn på udviklingen af it til 
anvendelse I sundhedssektoren samt sundhedsit’s 

påvirkning af kvaliteten:  
2013 og 2015 



Tilhænger eller modstander af udviklingen af it til anvendelse i 
sundhedsektoren (N=1059 I 2015 og N=1058 I 2013) 
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Forventer du at anvendelsen af sundheds-IT i inden for de 
næste 3 år vil forbedre eller forringe kvaliteten af den 
sundhedsservice du modtager? (N=1059 I 2015 og N=1058 I 
2013) 
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Ældre og syge medborgere og 
disses pårørende 



Pårørende skal passe de syge og ældre mere. 
Politiken August 2014 
 

Kortere indlæggelser og flere kronisk syge betyder,  
at pårørende i stigende grad inddrages i plejen af de 
syge 
Politiken August 2014 

Skal vi selv passe vores forældre når de 
bliver gamle? 
P1 debat  29 september 2015 

Måske skal vi vænne os til at 
pårørende i langt højere grad skal 
være med i plejen og omsorgen af de 
ældre. 
P1 debat  29 september 2015 
 

DEBATTEN: 



Støtter/hjælper du en ældre, handikappet eller syg person i 
deres kontakt med sundhedsvæsenet? (N=1059) 
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Fremtidens udfordring: 
 
Deling af sundhedsdata 
mellem borgere, 
pårørende og de 
sundhedsprofessionelle?  



Deling af 
sundhedsdata  

 
 



Ønsker du mulighed for at kunne give tilladelse til, at dine 
pårørende  og/eller venner kan se dine sundhedsdata? 
(N=1059) 
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Ønsker du mulighed for at kunne give tilladelse til at dine 
pårørende  og/eller venner kan se dine sundhedsdata? Fordelt 
på alder. (N=1059) 
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Ønsker du mulighed for at kunne give tilladelse til, at dine 
pårørende  og/eller venner kan se dine sundhedsdata? Fordelt 
på uddannelse. (N=1059) 
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Sikkerhed omkring 
personlige sundhedsdata 



Enig eller uenig I følgende udsagn:  
“Jeg er overordnet betragtet bekymret for misbrug af mine 
sundhedsdata.” (N=1059) 
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Hvilket it-udstyr anvender borgerne til at tilgå 
sundhedsdata? 



Hvordan følger du med i de offentligt registrerede sundhedsdata 
om din person, der er tilgængelige for dig på nettet? Gerne flere 
svar (N=1059) 
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IT udstyr, samt udstyr til overvågning eller måling i 
hjemmet. Gerne flere svar. (N=1059) 
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Erfaring med at bruge mobil apps udviklet til sundhed?  
(N=1059) 
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Hvad oplever borgerne i klinikken? 



Kommunikation i klinikken: Sundhedsprofessionelles brug af 
it-udstyr i deres kommunikation med patienterne   
(N=1059 I 2015 og N=1058 I 2013) 
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Hvad vises til borgerne på sygehusene? 



TAK 
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