UDKAST
Referat fra møde den 9. oktober 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it
Mødet blev afholdt den 9. oktober 2014 fra kl. 14:00 til 17:00 i lokale S27 i Ministeriet for
sundhed og forebyggelse.
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Svend Særkjær, Ministeriet for sundhed og forebyggelse (formand)
Nanna Skovgaard, Ministeriet for sundhed og forebyggelse
Peter Munch Jensen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Erik Jylling, Danske Regioner
Jens Andersen, Danske Regioner/Region Sjælland
Tommy Kjelsgaard, Danske Regioner
Mette Harbo, Danske Regioner
Jane Wiis, KL (Deltog fra punkt 5)
Christian Harsløf, KL
Jakob Cold, Sundhedsstyrelsen
Rikke Hougaard Zeberg, Digitaliseringsstyrelsen
Nina Clasen, Digitaliseringsstyrelsen
Flemming Christiansen, National Sundheds-it
Martin Bagger Brandt, National Sundheds-it
Anne Mette Brondbjerg, National Sundheds-it (referent)
Underpunkt 0-6 deltog Birgitte Drewes, National Sundheds-it
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0. Velkomst
Svend Særkjær bød velkommen til det første møde efter forårets økonomiforhandlinger.
Bestyrelsen har fået nye repræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen og fra
Sundhedsstyrelsen. Fra Digitaliseringsstyrelsen træder vicedirektør Rikke Hougaard
Zeberg ind i bestyrelsen i stedet for Lars Frelle-Petersen og fra Sundhedsstyrelsen
træder Jakob Cold, direktør, ind i bestyrelsen i stedet for Vagn Nielsen. Der var en kort
præsentationsrunde.
1. Godkendelse af dagsorden og referat (B)
Dagsorden og referat fra mødet 19. maj blev godkendt.
2. Meddelelser (O)
Rikke Hougaard Zeberg orienterede om arbejdet med en ny fællesoffentlig
digitaliseringsstrategi. Der er stor opmærksomhed omkring arbejdet med strategien, også
fra politisk side. Indholdsmæssigt er der lagt en konsolideringsdagsorden og der er
identificeret emner for strategien, herunder infrastruktur, sikkerhed, grunddata.
Christian Harsløf orienterede om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Den
nuværende strategi udløber i 2015. Temaerne forventes at handle om bl.a. konsolidering,
sammenhæng og ensartethed for it-arkitekturer.
Svend Særkjær nævnte, at e-sundhedsobservatoriet for nyligt var afholdt. Der var en kort
drøftelse i bestyrelsen af indhold og formål med konferencen. Det blev aftalt, at der tages
kontakt til arrangørerne bag e-sundhedsobservatoriet med henblik på at drøfte rammer,
indhold mv. for næste års arrangement.
Der var i materialet for bestyrelsesmødet fremsendt en kort orientering om
porteføljestyregruppens seneste møde. Nina Clasen bemærkede til orienteringen, at
projektet omkring telemedicinsk sårvurdering ikke har udvidet scope. Dette var der
enighed om i bestyrelsen.
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Bestyrelsens opgaver i forlængelse af ØA15 (B)
Svend Særkjær opsummerede kort forårets drøftelser op til økonomiaftalen. I
bestyrelsesmaterialet var der fremsendt en oversigt over nye initiativer fra ØA15, som
blev foreslået kunne indgå i bestyrelsens portefølje.
Jens Andersen spurgte til, hvorfor man ønskede at følge initiativet omkring videotolkning
og videokonferencer. Rikke Hougaard Zeberg nævnte, at dette var blevet drøftet i
styregruppen for digital velfærd. Efter en kort drøftelse blev det aftalt, at der ikke
identificeres indikatorer for fremdriften, men at der gives en generel status. Der var
enighed om, at de øvrige initiativer indgår i bestyrelsens portefølje.
Svend Særkjær orienterede om, at der er udformet kommissorier for initiativerne om SOR
og NSP review i enighed mellem parterne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Initiativet om komplekse forløb blev præsenteret af Flemming Christiansen. Han
orienterede om, at bestyrelsen ved de seneste møder er blevet præsenteret for analysen
vedr. målbilleder, Deloittes rapport ”Digital understøttelse af relevante arbejdsgange på
tværs af sundhedsvæsenet”. Rapporten er nu afsluttet og godkendt i Styregruppen for
digital understøttelse af relevante arbejdsgange på tværs af sundhedsvæsenet.
Rapporten kan rekvireres hos sekretariatet.
Der er i ØA15 aftalt et samarbejde om yderligere afklaring af digitalt samarbejde om
komplekse forløb. Der er derfor i samarbejde med Danske Regioner og KL udformet et
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forståelsespapir vedr. afklaring af digitalt samarbejde omkring komplekse, tværgående
patientforløb. Arbejdet organiseres overordnet i fem spor.
Christian Harsløf kommenterede, at initiativet er en vigtig sag, som man store
forventninger til.
Bestyrelsen godkendte forståelsespapiret for komplekse forløb.
Svend Særkjær orienterede desuden om, at MedCom med ØA15 refererer til bestyrelsen,
men bibeholder sin egen styregruppe, hvor Nanna Skovgaard nu er formand.

4. Porteføljestatus (B)
Svend Særkjær præsenterede en kort status for porteføljen af initiativer, som bestyrelsen
følger.
Bestyrelsen drøftede kort de initiativer, som var meldt i rød.
Vedr. Initiativ 1.6 Kommunikation mellem borgere og sundhedsvæsen skal gøres digital
kommenterede Mette Harbo, at det primært er den sparsomme udvikling af SMSpåmindelserne, som er grunden til, at de har meldt initiativet i rød. Initiativet omfatter
også digitalisering af indkaldelsesbreve, som forventes af stige pr. 01-11-2014, hvor
borgerne skal benytte Digital Post.
Vedr. initiativ 4.2 Juridiske rammer for deling af og adgang til sundhedsdata, meddelte
Svend Særkjær at man, som præsenteret ved tidligere bestyrelsesmøder, har udformet
en pixi, som har været sendt i høring hos Danske Regioner og KL. Pixien fremsendes til
bestyrelsen sammen med referatet. Svend Særkjær understregede, at arbejdet med
initiativet ikke er i mål, og at området har høj prioritet i ministeriet. Erik Jylling supplerede,
at dette er et område, som kræver en fælles tilgang. KL spurgte ind til, om man
forventede, at der var behov for ændringer i love og bekendtgørelser. Svend Særkjær
kommenterede, at der ikke umiddelbart tegner sig behov for lovændringer og
konkluderede, at man i samarbejde med regionerne og kommunerne vil arbejde videre
med initiativet.
Bestyrelsen tog statusrapporteringen til efterretning.
Bestyrelsen drøftede herefter om Transformationsplanen for arbejdet med sundhedsdata
på Statens Seruminstitut kan erstatte initiativet om levering af en datastrategi. Christian
Harsløf bemærkede, at man bør være opmærksom på at sikre en stærk kobling mellem
data og it og sikre tæt dialog. Rikke Hougaard Zeberg bemærkede, at
Digitaliseringsstyrelsen gerne vil orienteres om arbejdet med data.
Svend Særkjær konkluderede, at der ikke udformes en særskilt datastrategi i regi af SSI,
og at arbejdet udføres i regi af synlighedsreformen. I det omfang det videre arbejde
implicerer it-aspekter med relevans for bestyrelsen, orienteres bestyrelsen herom.
Bestyrelsen drøftede kort, hvordan den ønsker at følge etableringen af
sundhedsplatformen. Jens Andersen understregede, at man gerne orienterer om status i
bestyrelsen. Desuden er man i dialog med NSI omkring standarder, terminologi mv. Det
blev aftalt, at bestyrelsen/sekretariatet kan bede om en orientering på et kommende
møde.

5. Indikatorer (B)
Svend Særkjær indledte med at fortælle, at KL havde fremsendt forslag til kommunal
indikator, og at forslaget formodes at være udtryk for en første generation.
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Christian Harsløf bekræftede, at man fra kommunal side også betragtede dette som en
første generation af indikatoren.
Rikke Hougaard Zeberg bemærkede, at dette ikke er en indikator, som kan sige meget
om korrekt anvendelse. Nanna Skovgaard spurgte ind til hvilke skridt kommunerne ser for
sig som de næste.
Der var enighed i bestyrelsen om at godkende, at kommunernes monitorering og
indikator baseres på antal afsendte indlæggelsesrapporter fra den kommunale
hjemmepleje til sygehus, forudsat, at der her er tale om en første generation, og at der
aftales en anden generation for evalueringen af brugen af MedCom beskeder.
I forhold til de regionale indikatorer for brugen af EPJ og for den tværsektorielle
kommunikation bemærkede Svend Særkjær, at man i nogle regioner stadig er et stykke
fra at sikre fuld anvendelse, henset til at det er aftalt, at regionerne skal være i mål ved
udgangen af 2014.
Jens Andersen uddybede, at han ikke forventer at Region Hovedstaden kommer meget
længere, inden Sundhedsplatformen er etableret. Det blev aftalt, at regionerne
præsenterer en plan for, hvornår og hvordan man kommer i mål med målsætningerne for
EPJ-indikatorer på det kommende bestyrelsesmøde i december. Status for regionale og
statslige indikatorer blev taget til efterretning.
Det blev desuden aftalt, at man ved mødet i december vil drøfte ’lessons learned’ for
samarbejdet omkring indikatorer.

6. Fælles Medicinkort (B)
Svend Særkjær indledte punktet med en kort orientering om Rigsrevisionens beretning
om det Fælles Medicinkort. Beretningens kritik var på lange stræk berettiget.
Styregruppen for FMK udarbejder en revideret handlingsplan på baggrund af
rigsrevisionens kritik. Handlingsplan og øvrige tiltag i forhold til rigsrevisionens kritik vil
blive drøftet på bestyrelsesmødet i december.
I den forbindelse kommenterede Christian Harsløf, at det af materialet fremgik, at
kommunale bosteder skulle kobles på FMK. Der var i bestyrelsen enighed om at dette
skulle præciseres, således at det i stedet fremgik, at opkobling af FMK til kommunale
bosteder skulle undersøges.
Svend Særkjær uddybede dernæst, at man på baggrund af beretningen ønsker at
invitere PLO til at deltage i bestyrelsens behandling af FMK fra og med næste
bestyrelsesmøde. Dette var der enighed om i bestyrelsen.
Dernæst blev den forelagte handlingsplan for højere anvendelse af FMK, som
bestyrelsen udbad sig på mødet i maj måned, godkendt.
Bestyrelsen drøftede derefter status for den kommunale udbredelse. Christian Harsløf
uddybede, at de forelagte tre indikatorer for fremdrift vil give et mere nuanceret billede af,
hvor langt kommunerne er og hjælpe med en identifikation af hvor problemerne opstår.
Der var en drøftelse af om det forventes, at kommunerne når i mål med den tekniske
udbredelse til tiden. Christian Harsløf understregede, at det var forventningen, på nær en
mindre forskydning af tidsfrist ind i januar 2015 for enkelte kommuner.
Bestyrelsen var enig i at implementeringen af FMK i kommunerne udvides til at omfatte
de tre indikatorer.
Danske Regioner havde fremsendt ønske om, at målet for fuld anvendelse ændres til 90
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procent i stedet for 100 procent. Bestyrelsen drøftede forslaget, og det blev konkluderet
ikke at godkende indstillingen på nuværende tidspunkt. En drøftelse af ændring af mål
tages op ved det kommende bestyrelsesmøde i forbindelse med revidering af
handlingsplan.
Jane Wiis kommenterede, at pilotkommunerne i øvrigt er rigtig glade for at bruge FMK, og
at der er en god dialog med PLO.
Svend Særkjær spurgte, om der i bestyrelsen var interesse for at man arrangerede en
mini-masterclass i programledelse i forbindelse med mødet i december. Rikke Hougaard
Zeberg fandt dette en god idé og tilbød at bidrage til forberedelsen. Jens Andersen
kommenterede, at det ville være hensigtsmæssigt, at man i denne forbindelse præciserer
begreberne projekt, program, portefølje og i øvrigt holder fokus på bestyrelsens opgaver i
programledelse.
Der var på den baggrund enighed om, at der ved bestyrelsesmødet i december vil blive
arrangeret et mini-class i programledelse.

7. Driftsgovernance (B)
Jens Andersen spurgte til fremdrift, og Flemming Christiansen orienterede kort om status.
Det overordnede governancepapir, som der på sekretariatsniveau var enighed om, blev
behandlet på det seneste porteføljestyregruppemøde. Styregruppen fandt dog ikke, at
beskrivelsen var præcis nok og er derfor ikke forelagt bestyrelsen ved dette møde. På
driftsrapporteringsniveauet vil man følge RSIs tilgang. Arbejdet er ikke i mål, men er i
fælles proces og en samlet pakke vil blive præsenteret ved næste møde.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Informationssikkerhed (B)
Svend Særkjær indledte drøftelsen med at understrege, at informationssikkerhed - ud
over at være skrevet ind i ØA15 - er et område, som er højt på dagsordenen og vigtigt at
bestyrelsen tager stilling til, hvordan man vil arbejde med.
Flemming Christiansen præsenterede kort de temaer, som var skitseret i materialet til
punktet.
Rikke Hougaard Zeberg bemærkede, at der var skitseret væsentlige emner, som evt.
kunne suppleres med ISO27001 standarden.
Jakob Cold bemærkede, at logningsdagsordenen var væsentlig, særligt i forhold til den
store opgave omkring tilsyn.
Bestyrelsen drøftede kort en awarenes kampagne på sundhed.dk omkring MinLog og
aftalte at tage stilling til dette, ved det kommende bestyrelsesmøde i december.
Det blev desuden aftalt, at man ved en drøftelse af informationssikkerhed ved mødet i
december vil blive præsenteret for igangværende tiltag i staten, regioner og kommuner.
Opdatering af vejledning om informationssikkerhed for sundhedsvæsnet vil ligeledes blive
drøftet ved næste møde.
9. Kommunernes opkobling til sundhedsjournalen (B)
Svend Særkjær orienterede om, at KL havde fremsendt kommissorium for kommunernes
opkobling til sundhedsjournalen til godkendelse. Rikke Hougaard Zeberg kommenterede,
at økonomi for initiativet drøftes i styregruppen for strategi for digital velfærd.
Der var enighed om, at bestyrelsen kunne godkende kommissoriet indholdsmæssigt og
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at økonomiske aspekter blev behandlet i regi af strategi for digital velfærd.
10. Telemedicinsk infrastruktur (B)
Martin Bagger Brandt orienterede kort om initiativet, hvor overordnet tidsplan og
hovedparten af finansieringen er på plads efter en lang afklaringsproces.
Bestyrelsen godkendte tidsplan for initiativ 1.4.
11. Sundhedsudspil (O)
Svend Særkjær orienterede kort om regeringens sundhedsudspil og pegede på, at der
heri ligger målsætninger om bedre brug af data og it i sundhedsvæsnet. Udspillet indgår
nu i forhandlingerne om FL15. Bestyrelsen nikkede til, at når finansloven er vedtaget, vil
man i bestyrelsen tage en drøftelse af udspillets sundheds-it aspekter og aftale de videre
forløb.

12. Studietur (B)
Det blev besluttet, at destination for studieturen bliver Baskerlandet (Spanien).
Studieturen forventes at have en varighed af to overnatningerne omkring den 5. – 6.
marts 2015.
13. Mødeplan 2015 (B)
Mødeplanen for 2015 blev godkendt
14. Evt. (O)
-
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