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Vores sundhedsvæsen står over for store 
udfordringer med pres på udgifterne, en 
voksende ældre befolkning og for få med-
arbejdere til at løfte opgaverne.
Samtidig er det danske sundhedsvæsen 
blandt de mest digitaliserede i verden, 
og vi har de bedst sikrede og mest kom-
plette sundhedsdata for en hel nation. 

Sundhedsdata og digitalisering er en af 
nøglerne til at løse udfordringerne, og her 
har Sundhedsdatastyrelsen som central 
sundhedsmyndighed en hovedrolle.

På syv år er Sundhedsdatastyrelsen blevet 
en veletableret og anerkendt styrelse. Sær-
ligt under Covid-19 har vi vist os som en 
kompetent og vigtig medspiller i en global 
krise. 

Vores nye strategi sætter en klar retning 
og ambition for vores arbejde og giver os 
et strategisk beredskab, så vi kan møde 
både kendte og ikke-kendte udfordringer 
og sætte vores klare aftryk på dem.

Med strategien indtager Sundhedsdatasty-
relsen en ny og mere proaktiv rolle, hvor 
vi sætter os i spidsen for samarbejdet om 
sundhedsdata både i Danmark og Europa. 
Derfor intensiverer vi samarbejdet med vo-
res interessenter og styrker vores robust-
hed og leveranceevne.

Vores nye strategi er udarbejdet med afsæt 
i en interessentanalyse og ministerområ-
dets koncernstrategi 2022. Den er blevet til 
med involvering af ledere og medarbejdere 
for at sikre retning, mening og ejerskab.

INTRODUKTION

Vi driver samarbejdet om data og 
digitalisering i fremtidens sundhedsvæsen



DRØMMEN

Sundhedsdata og 
digitalisering 
bidrager til et stærkt 
sundhedsvæsen 
og dermed til flere 
sunde leveår 
for borgerne



Vi binder sundhedsvæsenet sammen 
gennem digitale løsninger og 
sundhedsdata i verdensklasse

RETNING



Ambition
Vi er en del af det samlede sundhedsområde. Vores rolle er at sikre, at data og 
digitale løsninger bidrager til et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen. 

Vores ambition er, at

Digitaliseringen skal give alle borgere 
mulighed for at være en aktiv part i egen 
sundhed og behandling

Vi sikrer transparens, dataetik og høj sik-
kerhed i brugen af danske sundhedsdata

Det danske sundhedsvæsen er rustet til 
at modstå truslen fra cyberangreb

Danmark har sundhedsdata i verdens-
klasse, som skaber viden, indsigt og 
innovation

Med vores ekspertise om data og digita-
lisering viser vi nye veje til at løse udfor-
dringerne i sundhedsvæsenet

Sundhedsdatastyrelsen driver samar-
bejdet om digitale løsninger på sund-
hedsområdet og skaber et sikkert, fælles 
fundament for deling af data til patient 
behandling, analyse og forskning



INSPIRATION

Her gør vi en forskel

Vores arbejde gør en positiv forskel for 
sundheden i Danmark og inspirerer resten 
af verden

Vi gør det enklere at samarbejde digitalt 
i det danske sundhedsvæsen på tværs af 
sektorer, systemer og geografi

Vi indsamler og deler aktuelle og valide 
sundhedsdata sikkert, så der kan skabes ny 
viden, der kommer borgerne til gavn

Vi løser vores opgaver i et stærkt fagligt 
fællesskab og sammen med parterne i 
sundhedssektoren

Vi motiveres af vores opgaver og ansvar, og 
den rolle vi har i at skabe flere sunde leveår 
for danskerne. Det der driver os i vores daglige 
indsats er, at



MINDSET

Sådan går vi til opgaven

Vi er på forkant, ser muligheder i nye løs-
ninger og orkestrerer samarbejde på tværs 
af sundhedsområdet

Vi inddrager og gør aktivt brug af vores 
samarbejdspartneres viden og erfaringer til 
at skabe resultater

Vi indtænker borgerne og brugerne i vores 
opgaver og løsninger

Vi eksekverer og leverer - for vores leveran-
cer er kritiske for andres indsats og helbred

Vi samarbejder på tværs i styrelsen og gør 
brug af vores forskellige fagligheder og 
perspektiver på opgaverne

Vi agerer som et hold og repræsenterer 
hele styrelsen

Vi møder vores opgaver, kolleger og samar-
bejdsparter med et mindset og en adfærd, der 
er kendetegnet ved, at



RAMMER

Sådan påvirker vi rammerne 
for vores arbejde

Vi påvirker aktivt rammerne for vores opga-
ver med vores faglige indsigt som ballast

Vi skaber klare rammer for opgaveløsningen 
og for samarbejdet på tværs af vores organi-
sation, i Indenrigs- og Sundhedsministeriets 
koncern og med vores interessenter

Som myndighed skaber vi grundlag for et 
godt samarbejde om sundhedsdata og di-
gitalisering

Som ledelse gør vi det let for vores medar-
bejdere at indgå i dialog og tætte samarbej-
der med vores interessenter

Som statslig styrelse agerer vi inden for poli-
tiske, økonomiske og juridiske rammer, der er 
defineret nationalt og i stigende grad på euro-
pæisk plan. Vi sikrer god og effektiv opgaveløs-
ning ved, at



De kritiske indsatser
For at kunne levere på drømmen og ambitionen er det helt afgørende, 

at vi leverer på følgende tre kritiske indsatser

STYRKET LEVERANCEEVNE 
PÅ DATA

MODIGT OG ÅBENT SAMARBEJDEHURTIGERE VÆRDI AF NATIONALE 
DIGITALE LØSNINGER



DE KRITISKE INDSATSER

Styrket leveranceevne på data

Vi styrker vores leveranceevne på sundheds-
data ved at skabe et robust, teknologisk miljø 
og et koordineret samarbejde med klare aftaler 
og organisering af indsamling, tilrettelæggelse, 
analyse og udstilling af data. Vi vil arbejde ef-
ter fælles og stringente principper, metoder og 
prioriteringer.

Det er et nødvendigt fundament for, at vi hur-
tigt og effektivt kan gøre valide og aktuelle data 
tilgængelige for sundhedsvæsenet og forsk-
ningen og for at få den fulde værdi af danske 
sundhedsdata.



DE KRITISKE INDSATSER

Hurtigere værdi af 
nationale digitale 
løsninger

Vi vil sammen med vores samarbejdsparter 
skabe nye metoder og modeller, der sikrer, at 
sundhedspersonale og patienter hurtigere kan 
få værdi af de nationale digitale løsninger i de-
res dagligdag.

Det er afgørende for et stærkt, nært og sam-
menhængende sundhedsvæsen, at mulighe-
derne for at dele relevante sundhedsoplys-
ninger på tværs af sygehuse, kommuner og 
praktiserende læger løbende udvides, og at 
det sker på en måde, så det letter opgaven og 
styrker samarbejdet



DE KRITISKE INDSATSER

Modigt og åbent 
samarbejde

Vi vil være modige og åbne i samarbejdet med 
vores omverden. Det gør vi ved at opbygge 
samarbejdsformer, metoder og kompetencer, 
der understøtter, at ledere og medarbejdere er 
professionelle og proaktive i samarbejdet med 
interessenter.

Det er afgørende, at vi med vores unikke stå-
sted formår at orkestrere samarbejde og at 
sætte retning for den digitale udvikling og brug 
af data i sundhedsvæsenet. Vi skal vise nye veje 
til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet 
og sikre det nationale perspektiv
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