Titel
Den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi

Område
Digitalisering i det offentlige

National/Regional
National

Periode
20162020

Resumé
Omfattende digitaliseringsstrategi gældende for stat, regioner og kommuner.
Strategiens vision lyder: ”Offentlig digitalisering skaber værdi, vækst og
effektivisering og fastholder danskernes tillid til det digitale samfund”. Den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er i høj grad rammesættende for
digitalisering i den offentlige sektor som helhed. I strategien etableres tre mål
for udviklingen mod en mere digital offentlig sektor:
1. Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet
2. Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst
3. Tryghed og tillid skal i centrum
Strategien understøttes af 9 tværoffentlige fokusområder:
En brugervenlig og overskuelig digital offentlig sektor, Bedre brug af data og
hurtigere sagsbehandling, Bedre og mere sammenhængende velfærd, Bedre
rammer for erhvervslivet, Offentlige data som vækstdriver, En effektiv
forsyningssektor, Den offentlige sektor passer godt på data, Robust digitalt
fundament, Digitalisering for alle.
De 9 fokusområder understøttes af 33 initiativer for offentlig digitalisering.
https://digst.dk/strategier/digitaliseringsstrategien/

Strategi for digital sundhed

Digitalisering i
sundhedsvæsnet

National

20182022

Strategi for digital sundhed 2018-2022 følger af økonomiaftalen mellem
regeringen, Danske Regioner og KL for 2018. Strategien skal sikre den fortsatte
bevægelse mod en mere helhedsorienteret indsats, hvor hospitaler,
kommunale sundhedstilbud, praksissektor og andre offentlige og private
aktører i hele sundhedsvæsenet kan samarbejde i et integreret netværk om og
med borgeren i centrum. Strategiens overordnede sigte er at understøtte
sundhedsaktører i at løfte deres ansvar for at skabe sammenhæng på tværs af
de enkelte kontakter. Strategien omfatter fem fokusområder:
1. Borgen som aktiv partner
2. Viden til tiden

3. Forebyggelse
4. Tillid og sikkerhed om data
5. Fremdrift og fælles byggeblokke.
De fem fokusområder understøttes af en 27 konkrete indsatser, som skal
realiseres frem mod 2022, herunder analyser, udvikling af apps og anden
systemunderstøttelse.
https://www.sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Digitalisering/Sundheds-it.aspx
National strategi for cyberog informationssikkerhed

Cyber- og
informationssikkerhed

National

20182021

Strategien identificerer 3 pejlemærker:
1. En tryg hverdag for borgere og virksomheder
2. Bedre kompetencer
3. Fælles indsats
De tre pejlemærker understøttes af 25 initiativer. Der skal desuden
udarbejdes 6 målrettede strategier for de mest kritiske sektorers arbejde med
cyber-og informationssikkerhed. Sundhedssektoren er én af de identificerede
kritiske sektorer.
Delstrategien skal styrke og ensrette arbejdet med cyber- og
informationssikkerhed på tværs af sundhedssektoren med henblik på at
forudsige, forebygge, opdage og håndtere cyberangreb samt videreføre
arbejdet i strategi for digital sundhed 2018-2022 (se ovenfor).
Sundheds- og Ældreministeriet har ansvaret for senest med udgangen af 2018
at have udarbejdet en delstrategi for cyber- og informationssikkerheden i
sundhedssektoren.
https://digst.dk/strategier/cyber-og-informationssikkerhed/

Sundhed i fremtiden

Digitalisering i
sundhedsvæsnet

National

2018-

Regeringen har d. 8. juni 2018 udsendt et nyt sundhedsdataudspil med titlen
”Sundhed i Fremtiden – Ansvarlig brug af data til gavn for patienten. Udspillet
bygger på de 7 principper om for moderne og sikker brug af sundhedsdata,
som alle folketingets partier står bag (vedtaget februar 2017). Udspillets
overordnede vision er: Den rigtige viden - i de rigtige hænder - på det rette
tidspunkt. Udspillet lancerer tre indsatsområder:
1. Endnu bedre datasikkerhed

2. Kvalitetsløft i behandling og forskning
3. Tryg og tidsvarende lovgivning
Hvert indsatsområde understøttes af målsætninger og initiativer, som hver
især forholder sig til de 7 principper. En række af initiativerne kan genfindes i
andre strategier, f.eks. Strategi for digital sundhed.
Link: https://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Sundhed-i-fremtiden-juni2018.aspx
Aftale om regionernes
økonomi for 2019

Digitalisering i
sundhedsvæsnet/regionerne

National

2019

Aftalen er ikke en strategi, men er medtaget her, da den forpligter regionerne
på en række nye digitale tiltag og ydelser ligesom aftalen konkretiserer og
sætter dato på en række initiativer på sundhedsområdet indeholdt i flere af
ovenstående strategier:
1. Et samlet patientoverblik: Implementeringsstrategier for aftaleoversigten og
fælles stamkort i alle regioner og kommuner samt i almen praksis.
2. Bedre guide til sundhedsapps: Overblik over sundhedsapps for både borgere
og sundhedspersonale ift. bl.a. sundhedsfaglig værdi og datasikkerhed.
3. Digital løsning til graviditetsforløb: Skal erstatte den papirbårne
vandrejournal.
4. Borgervisning af logoplysninger fra elektroniske patientjournaler: Digital
visning af logoplysninger til borgerne fra EPJ eksempelvis via MinLog på
sundhed.dk inden udgangen af 2020.
5. Fælles målbillede: Færdiggørelse af arbejdet med målbillede for den
fællesoffentlige it-infrastruktur på sundhedsområdet, herunder governance og
finansieringsmodel.
Hertil kommer tiltag indenfor cyber- og informationssikkerhed, som også ligger
i forlængelse af tidligere strategier, f.eks. regionernes deltagelse i udarbejdelse
delstrategi for cyber-og informationssikkerhed i sundhedssektoren (se
nedenfor). Aftalen introducerer desuden principper for nærhedsfinansiering
samt et nyt teknologibidrag og stiller krav om øget digitalisering af
indkøbsområdet i regionerne.
Link: https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernesoekonomi-for-2019.pdf

Trygt nært og nemt

Regionernes strategi for

Fællesregional

2018

Samler en række tiltag under overskrifterne: Sundhed, Tryghed og

fremtidens sundhedsvæsen

sammenhæng, Tilgængelighed. Fokus er især på en række borgerettede tiltag.
Strategien skal blandt andet sikre færre regionale forskelle, en styrket
forebyggelsesindsats, nem adgang til sundhedsvæsenet og mere digital dialog
via én digital indgang, bedre sammenhæng mellem hospital, egen læge og
kommune med en brobyggersygeplejerske og én indgang til akutte tilfælde.
Link: http://www.e-pages.dk/regioner/148/

Min Sundhed-app

Digitalisering i
sundhedsvæsnet

Fællesregional

2018

Forslag om, at borgerne skal have ét samlet overblik og én digital indgang til
sundhedsvæsenet: Én app ”Min Sundhed” der sikrer, at sundhedsvæsenet er
nemt at tilgå og lige ved hånden, når borgeren har brug for det. Første version
af appen forventes at være klar i løbet af 2019. Med forslaget om app, følger
forslag om følgende rettigheder:
· Alle borgere skal have ret til at vælge online kontakt og konsultation
med hospital og praktiserende læge, hvor det ikke kræver fysisk
undersøgelse.
·
Alle borgere skal have ret til digital adgang til sundhedsvæsenet
gennem et fuldt digitalt overblik over eget forløb, egne data og bl.a.
online mulighed for at booke, ombooke eller aflyse aftaler.
·
Link: https://www.regioner.dk/services/nyheder/2018/oktober/hver-tredjekontakt-med-laegen-skal-vaere-digital

Nyt akutnummer: 113

Regionernes strategi for
fremtidens sundhedsvæsen

Fællesregional

2018

Forslag om et fælles landsdækkende akutnummer, der skal erstatte de mange
forskellige telefonnumre i dag. Det skal være nemmere at komme igennem til
de rigtige, hvis man er akut syg – og derfor skal nummeret været det samme i
hele landet: 113.
Link: https://www.regioner.dk/services/nyheder/2018/september/ét-faellesnummer-i-hele-landet-hvis-du-er-akut-syg

Regionale datastøttecentre

Digitalisering i
sundhedsvæsnet

Fællesregional/fællesoffentlig

2018

Én indgang til sikker anvendelse af sundhedsdata: Regionerne og
universiteterne vil sammen give brug af sundhedsdata i 4 regionale
datastøttecentre. Formålet er at sikre mere præcis diagnostik og bedre
behandling til patienten ved at:
•

understøtte udbredelsen af Personlig Medicin i klinisk praksis

•

være en guide til sikker, fortrolig og smidig adgang til brug af
sundhedsdata

•

understøtte at sundhedsdata bruges i højere grad

•

udgøre én ensartet, sammenhængende og transparent adgang til
rådgivning, service og støtte
·
inden for behandling, diagnostik, forskning og kvalitetsarbejde i
brugen af data.
Link: https://www.regioner.dk/media/10530/nyhed-datastoettecentre2018.pdf
Strategi 2019-2022: En
styrket, fælles indsats for
cyber- og
informationssikkerhed

Cyber- og
informationssikkerhed

National

20192022

Den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi fra maj 2018 udpeger
sundhedssektoren som en af seks samfundskritiske sektorer, der hver skal
have en sektorspecifik strategi for cyber- og informationssikkerhed. Dertil har
Center for Cybersikkerhed på baggrund af internationale erfaringer vurderet,
at truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet mod den danske
sundhedssektor er ”meget høj”.
På den baggrund har sektoren i 2018 udarbejdet en samlet strategi for
sundhedsområdet, som skal ruste sektoren til at imødegå den gældende.
trussel. Strategien er politisk aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet, KL
og Danske Regioner.
Link: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/ominformationssikkerhed/Cyberstrategi

