Strategi 2020

Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Forord
Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den
styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet. Styrelsen skal lægge de digitale og datamæssige spor for
udviklingen af et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen.
Målet er at udnytte potentialerne i digitalisering og brug af data til at skabe

mere sundhed for borgerne i form af bedre og mere effektive behandlingstilbud. Med denne strategi sætter vi retning for styrelsens opgaver
i perioden 2017-2020.
Sundhedsdatastyrelsen, januar 2017

Mission
Vi bringer Danmarks styrkeposition på data og digitalisering
i sundhedsvæsenet ind i fremtiden

Vision
Bedre sundhed gennem brug af data
og stærk digital sammenhæng i sundhedsvæsenet

Kerneopgave
Sundhedsdatastyrelsens kerneopgave er:
Sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn
for patienter og klinikere samt forskningsmæssige og administrative
formål i sundhedsvæsenet
Sundhedsdatastyrelsen er en del af Sundheds- og Ældreministeriets
koncern. Vi omsætter sundhedspolitiske målsætninger til konkrete
løsninger, der fremmer et sundere Danmark.

Vi løfter vores kerneopgave ved at:
Skabe transparens, synlighed og indsigt i sundhedsvæsenets
aktivitet, kvalitet og økonomi
Sikre at patientforløb bliver ensartet digitalt understøttet og
dokumenteret på tværs af sundhedsvæsenet
Sikre tryghed og tillid til håndtering af borgernes sundhedsdata
Være en professionel og kosteffektiv leverandør af data, digitale
løsninger og nationale tjenester til sundhedsvæsenet og vores koncern

Strategiske pejlemærker og indsatsområder
Sundhedsdatastyrelsens strategi 2020 indeholder tre pejlemærker, der
giver retningen for vores arbejde. Under hvert pejlemærke har vi defineret
indsatsområder og konkrete mål. Det skal sikre, at vi løbende kan lancere

nye services, så sundhedsvæsenet år for år oplever nye brugbare løsninger,
der leder frem til at realisere strategien. Du kan følge de konkrete mål på
Sundhedsdatastyrelsen.dk.
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Bedre viden om det
hele sundhedsvæsen

Større sammenhæng i den
direkte patientbehandling

Øget sikkerhed i håndteringen
af sundhedsdata

Helhed
Bedre viden om det hele sundhedsvæsen
Vi vil afspejle danskernes sundhed og hele det sundhedsvæsen, de møder.
Danmark er kendt for et stort og validt datagrundlag på sundhedsområdet. Men der er potentiale for at anvende sundhedsdata bedre og for
at inkludere data fra kommuner, praksis og private aktører, der spiller en
stadigt større rolle i tilbuddet til borgerne. Adgang til aktuelle data fra de

centrale sundhedsregistre skal medvirke til, at patienter opnår en bedre
udredning, behandling og pleje. Data fra det samlede sundhedsvæsen skal
danne et mere fuldstændigt grundlag for sundhedspolitiske beslutninger,
styring og udvikling af sundhedsvæsenet.

Vores data er aktuelle, valide og
tilgængelige på relevant vis

Vi afspejler det sundhedsvæsen
borgerne møder

Vi bringer vores viden om
sundhedsdata i spil

Vi vil kunne møde efterspørgslen på aktuelle, genkendelige og veldokumenterede
data, som er sammenlignelige på tværs.
Vi bringer data i spil gennem nye formidlingsløsninger fx via Sunddataplatformen
til politiske, administrative og kliniske
formål samt til forskning.

Vi vil understøtte datadreven udvikling
i sundhedsvæsenet og imødekomme behovet for større viden om aktiviteter og
behandling i det nære sundhedsvæsen.
Vi vil kunne følge patienternes forløb,
aktivitet, økonomi og kvalitet, uafhængigt
af hvor behandlingen foregår.

Vi vil levere analyser, der belyser centrale
sammenhænge i sundhedsvæsenet og
dermed skaber øget indsigt i væsenets
aktivitet, kvalitet og resultater. Vi vil stille
vores ekspertise i de nationale registre
til rådighed og indgå aktivt i strategiske
initiativer på sundhedsområdet.

Sammenhæng
Større sammenhæng i patientbehandlingen
Vi vil styrke borgerens møde med sundhedsvæsenet gennem digitale
løsninger. Danmark er frontløber, når det gælder digitalisering og kommunikation om patienterne mellem sektorerne i sundhedsvæsenet.

Men løsningerne skal udvikles, så de bedre understøtter patienter med
komplekse forløb og den øgede specialisering i sundhedsvæsenet. Patienter
og pårørende skal være tænkt ind som aktive partnere i de digitale løsninger.

Vi fremmer samarbejdet i
patientforløb gennem digitalisering

Vi giver patienten mulighed for at
bidrage med informationer til egen
behandling

Vi skaber et digitalt økosystem
i sundhedsvæsenet

Vi vil give borgere, deres pårørende og
sundhedsprofessionelle mulighed for at
samarbejde digitalt ved at dele relevant
information, kommunikere og koordinere
på tværs af sektorer og faggrænser. Det
skal give bedre resultater og en bedre
patientoplevelse. Vi vil samle aktørerne
på området om fælles løsninger og sikre,
at de tages i brug.

Vi vil give patienter mulighed for at blive
aktivt inddraget i dialogen om deres
helbred, sygdom og behandling. Patienter
skal kunne bidrage digitalt med infomation
til egen behandling. Vi skaber rammerne
for, at det sker ensartet, og for at det kan
indgå i kvalitetsudviklingen nationalt og
lokalt.

Vi vil udbygge det digitale økosystem
på sundhedsområdet. Vi vil skabe fælles
services, datasæt og komponenter og
udpege standarder og klassifikationer.
De skal være smidige og sikre for aktørerne
i sundhedsvæsenet at anvende og for
virksomhederne at udvikle løsninger til,
til gavn for patienter og professionelle.

Tryghed
Øget sikkerhed i håndteringen af sundhedsdata
Vi vil arbejde for, at borgerne forsat føler sig trygge ved at dele helbredsoplysninger med deres behandler. Der er generelt høj tillid til håndteringen
af sundhedsdata i Danmark. Denne tillid skal bestå og styrkes. Vi vil skabe
åbenhed om, hvordan data deles til patientbehandling, hvilke data der er
i nationale registre og databaser, og hvordan de bruges til opgørelser,

analyser og forskning. Niveauet for informationssikkerhed skal være højt
i Sundhedsdatastyrelsen, såvel som i sundhedsvæsenet. Vi skal være
opmærksomme på balancen mellem informations- og patientsikkerhed.
Data skal beskyttes, men samtidig være tilgængelige for god og sikker
patientbehandling.

Vi efterlever bedste praksis for
informationssikkerhed

Vi fortæller borgerne, hvilke data
vi har, og hvad de anvendes til

Vi gør det let for brugerne at håndtere sundhedsdata sikkert og lovligt

Vi skal altid kunne forsvare egen brug af
data og sikre mindst mulig eksponering af
følsomme informationer. Vi vil løfte vores
egen håndtering af data og sikkerhed til
bedste praksis på sundhedsområdet. Det
gør vi gennem sikre processer, der fremmer kvalitet, og ved løbende at udvikle
vores driftsmiljø, så det fremmer høj
informationssikkerhed.

Vi vil gå foran som det gode eksempel
ved at være åbne om indsamling, brug og
udlevering af data. Vi vil lægge vægt på, at
borgerne selv har indsigt i og indflydelse
på, hvem der kan tilgå deres helbredsoplysninger i de løsninger, vi er med til at
udvikle. Og at balancen mellem informations- og patientsikkerhed er passende.

Vi vil udnytte teknologien til at sikre nem
og sikker brug af sundhedsdata.
Vi stiller modne fællesoffentlige services
til rådighed, der sikrer, at sundhedsdata
håndteres lovligt og sikkert. Vi vil være den
centrale rådgiver og myndighed i forhold
til informationssikkerhed på sundhedsområdet.

Kerneværdier
Vi har fokus på, hvordan vi kan understøtte sundhedsvæsenet bedst muligt
– i dag og i fremtiden. Hvordan vi får optimalt udbytte af ny teknologi og de
ressourcer, vi har. Vi leverer bæredygtige processer og løsninger til tiden og
i høj kvalitet. Nye løsninger og services skal hurtigt ud at gøre nytte. Vi har
derfor fokus på en hurtig time to market og løbende leverancer, som kan
gøre en forskel.
Det er afgørende for os, at det vi leverer, møder et behov, og at de rigtige
interessenter og eksperter er inddraget. Vi er derfor konstant nysgerrige

Vores ambition er at være:

En central aktør
En foretrukken samarbejdspartner
En professionel leverandør

og opsøger viden om de konkrete behov i sundhedsvæsenet. Vi lytter til
og samarbejder med de relevante parter på de rette niveauer og skaber
national konsensus inden for rammerne af Sundheds- og Ældreministeriets
samlede prioriteter.
Vi leverer en holdpræstation ved at bringe relevante kompetencer sammen
og spille hinanden gode. Vi vil være kendt for et attraktivt fagligt miljø med
fokus på udvikling af stærke kompetencer, gode karrieremuligheder og god
ledelse. Herved sikrer vi, at de rette kompetencer til stadighed er til stede.

Central
Vi sætter og holder strategisk retning
Vi styrker og sikrer sammenhængen
Vi udbreder gode modeller og løsninger
til at være fælles
Vi samler interessenterne

Foretrukken
Vi har indsigt i sundhedsvæsenet
og forretningen
Vi går i dialog og samarbejder
Vi omsætter behov til løsninger, der
skaber værdi
Vi er en attraktiv arbejdsplads, hvor den
enkelte kan udfolde sit potentiale

Professionel
Vi har høj faglighed
Vi sætter det rigtige hold og spiller
hinanden gode
Vi har fokus på god ledelse
Vi anvender gode og anerkendte
metoder og processer
Vi leverer gennemtænkte løsninger

Mission
Vi bringer Danmarks styrkeposition på data og digitalisering i sundhedsvæsenet ind i fremtiden

Vision
Bedre sundhed gennem brug af data og stærk digital sammenhæng i sundhedsvæsenet

Helhed
Bedre viden om det hele
sundhedsvæsen
Vores data er aktuelle, valide og
tilgængelige på relevant vis
Vi afspejler det sundhedsvæsen
borgerne møder
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