Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 29. november 2017
Mødet blev afholdt på Odense Universitetshospital.
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Lars Hulbæk fra MedCom deltog under pkt. 5.
0. Velkomst
Nanna Skovgaard bød velkommen til mødet og takkede Jane Kragelund for at spændende besøg på OUH.
1. Godkendelse af dagsorden og referat for bestyrelsesmødet 4. oktober 2017 og ekstraordinært møde
den 3. november 2017 (B)
Dagsordenen samt de to referater blev godkendt uden bemærkninger.
2. Meddelelser
Meddelelse om nyt medlem fra Danske Regioner i bestyrelsen
Tommy Kjelsgaard meddelte, at han formelt overtager posten som Danske Regioners medlem af bestyrelsen
i stedet for Erik Jylling.

Status på implementering af Sundhedsplatform i Region Sjælland
Tommy Kjelsgaard orienterede kort om status for ibrugtagningen af Sundhedsplatformen i Region Sjælland.
Vurderingen er, at de første faser af ibrugtagningen er gået godt, men at der fortsat kan opstå udfordringer i
tiden, der kommer.

1

Nanna Skovgaard foreslog, at bestyrelsen på næste møde får en bredere orientering om Sundhedsplatformen,
herunder erfaringer, lessons learned mv. Der var generelt opbakning hertil.

Orientering om status for arbejdet fælles skabelon for databehandleraftaler i sundhedsvæsenet v.
Sundhedsdatastyrelsen
Flemming Christiansen orienterede om status for arbejdet med den fælles skabelon for databehandleraftaler i
sundhedsvæsenet. Regeringen har med forslaget om en ny databeskyttelseslov generelt åbnet op for
muligheden for, at myndigheder kan idømmes bøder. Det tilbageværende udestående er, afledt heraf,
spørgsmålet om, hvorvidt myndigheder skal kunne opkræve bod eller bøder hos hinanden i tilfælde af
misligholdelse af aftalen, fx hvis en dataansvarlig idømmes en bøde for et forhold begået af en databehandler.
Sagen har været forelagt for Kammeradvokaten, der har svaret forholdsvist overordnet. Svaret indgår nu i den
videre dialog i sagen mellem Sundhedsdatastyrelsen og Region Midtjylland.
Der fulgte en diskussion af perspektiverne i, at myndigheder kan pålægge hinanden bod, hvor der generelt
blev givet udtryk for, at det er en praksis, der gerne skal undgås.
Nanna Skovgaard konkluderede, at bestyrelsen tager sagen op igen på næste møde.
Kammeradvokatens svar vedlægges referatet til orientering.
3. Godkendelse af publikation for Strategi for digital sundhed 2018-2022 samt rammepapir for
udmøntning og kommunikationsplan
Nanna Skovgaard indledte punktet med at gennemgå de ændringer, som der er foretaget i
strategipublikationen og i indsatsbeskrivelserne siden det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 3. november.
Tommy Kjelsgaard bemærkede, at udkastet efter Danske Regioners opfattelse ser fint ud, og kvitterede for,
at der var blevet taget højde for regionernes bemærkninger. Der er dog stadig behov for yderligere at
tydeliggøre de initiativer, der har status af ideer, og som derfor kræver særskilt aftale. Desuden blev der
efterspurgt en økonomioversigt for strategien, som Danske Regioner var blevet stillet i udsigt på et bilateralt
møde med SUM.
Hanne Agerbak bemærkede, at KL havde få ønsker til små justeringer i publikationen, herunder at der bør stå
”sundhedspersonale” i stedet for ”sundhedsprofessionelle” samt ”kommunale sundhedstilbud” i stedet for
”kommunale pleje”.
Ralf Klitgaard bemærkede, at KL gerne melder sig ind i et cyberforum, som er nævnt i strategien.
Jane Kragelund spurgte til, hvad sådan et cyberforum har opgave og realistisk kan løse, bl.a. fordi det af
beskrivelsen fremgår, at den får til opgave foretage prioriteringer på området.
Nanna Skovgaard bemærkede, at beskrivelsen af forummets opgaver nok kan stå mere præcist, men den vil
bl.a. få til opgave at skabe awareness om området og bidrage til skabe en fælles forståelse af trusler og
udfordringer.
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Tommy Kjelsgaard bemærkede, at det er hensigtsmæssigt at politikerne forholder sig til sikkerhedsniveauet,
da det lokalt handler om kroner og øre, og dermed en generel prioritering af området.
Mette Lindstrøm bemærkede, at sundhed.dk også bør nævnes i casen om patientens rejse gennem
sundhedsvæsenet, da det kan være med til aflive myten om, at man som kliniker fx ikke kan tilgå
patientoplysninger på tværs af regioner.
Ralf Klitgaard bemærkede, at KL gerne vil se en wordversion med angivelse af de rettelser, der laves på
baggrund af mødet i dag.
Nanna Skovgaard bemærkede, at der vil blive lavet en samlet plan for, hvordan færdiggørelsesfasen
kommer til at forløbe.
Med de bemærkninger godkendte bestyrelsen strategiudkastet.
Bestyrelsen behandlede herefter rammepapiret for arbejdet med at udmønte strategien
Tommy Kjelsgaard efterlyste i den forbindelse igen et separat papir, der viser en samlet oversigt over
økonomien på alle indsatser, herunder at der for en række ideer ikke er aftalt økonomi.
Nanna Skovgaard bemærkede, at papiret vil blive udarbejdet hurtigst muligt, og at det vil indeholde tal for
udgifterne i de enkelte indsatser i det omfang de allerede er opgjort.
Ralf Klitgaard bemærkede, at man bør finde et andet ord end ”handleplan”, da det kan være forvirrende i
forhold til kommunale handleplaner mv.
Nanna Skovgaard erklærede sig enig, og bemærkede, at det i stedet fx burde hedde årlig udmøntning af
bestyrelsens portefølje eller lignende.
Med de bemærkninger blev rammepapiret godkendt.

Bestyrelsen behandlede herefter kommunikationsplanen for strategien. Der var ingen bemærkninger hertil.

Punkt 4. Udvidelse af bestyrelsen med et ekstra bestyrelsesmedlem
Nanna Skovgaard bemærkede, at forslaget om et ekstra kommunalt medlem bl.a. har baggrund i
kommunernes stigende rolle i den fællesoffentlige digitaliseringsindsats på sundhedsområdet. Tanken er, at
det skal være en repræsentant for en kommune.
Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger.
Hanne Agerbak bemærkede, at KL formentlig ikke kan nå at have det nye medlem udpeget inden mødet den
31. januar.
Tommy Kjelsgaard bemærkede i kanten af punktet, at man kunne overveje, om deltagerkredsen til
bestyrelsens møder generelt kan gøres mindre.

Punkt 5. Godkendelse af MedCom 11 arbejdsprogram
Lars Hulbæk præsenterede MedComs forslag til MedCom 11 og arbejdet med forslaget, herunder at
MedCom har 14 dialogmøder med regioner, kommuner og øvrige samarbejdsparter. Forslaget indebærer
bl.a., at MedCom i 2018-2019 særligt skal fokusere på opgaver vedr. modernisering af Medcom
kommunikationen, programmet vedr. digital almen praksis og en indsats på social- og psykiatriområdet.
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Tommy Kjeldgaard spurgte til, hvad MedComs konkrete opgaver er i relation til de foreslåede fokusområder.
Lars Hulbæk svarede hertil, at MedComs rolle på tværs af de foreslåede emner generelt er
standardiseringsarbejde.
Nanna Skovgaard bemærkede, at det i forbindelse med moderniseringsarbejdet skal sikres, at alle parter
ikke skal gå i takt i forbindelse med overgangen til nye standarder eller ny infrastruktur. Afsender og
modtager behøver ikke at benytte samme kommunikationsform.
Jane Kragelund spurgte til om indsatsen på socialområdet afventer moderniseringsopgaven, således, at der
først kan ske noget på det område om 3-4 år.
Lars Hulbæk bekræftede, at de foreliggende planer indebærer, at moderniseringen går forud for indsatsen
på socialområdet.
Nanna Skovgaard foreslog, at MedCom om et år leverer et bud på, hvordan man på det tidspunkt ville kunne
gå i gang på socialområdet.
Lars Hulbæk svarede, at det bestemt var muligt, og det ville så blive med udgangspunkt i ”de
forhåndenværende søms princip”. I det hele taget ville MedCom have luft til at påtage sig flere opgaver i
2019, fx med opgaver i relation til Sundhedsjournalen 3.0, LÆ-blanketter mv.
Nanna Skovgaard bemærkede i forlængelse heraf, at MedCom i forbindelse med midtvejsstatussen for
MedCom 11 ultimo 2018 kunne lave et samlet forslag til yderligere opgaver i 2019.
Med de bemærkninger blev arbejdsprogrammet for MedCom 11 godkendt.

Punkt 6. Samlet oplæg til styrkelse af cyber- og informationssikkerheden i sundhedsvæsenet
Nanna Skovgaard indledte punktet med at bemærke, at bestyrelsen med sagen forelægges fem konkrete
forslag til, hvad man umiddelbart kan igangsætte for at styrke cybersikkerheden i sundhedsvæsenet, og som
kan lægges et over i det nationale arbejde med en ny cyberstrategi.
Jane Kragelund spurgte til det hensigtsmæssige i, at der lægges op til en række fælles indsatser, fx fælles
risikobillede, givet, at hver myndighed fortsat har ansvaret for eget sikkerhedsniveau.
Flemming Christiansen bemærkede, at Sundheds- og Ældreministeriet i forskellige sammenhænge bliver
spurgt til, hvordan det generelt står til med cybersikkerheden i sundhedsvæsenet, og at det desuden er
relevant at gennemføre fælles indsatser, fx så vi på tværs af væsenet får et mere ensartet billede af truslen
og sårbarhederne.
Jane Kragelund bemærkede hertil, at der i så fald er behov for uddybning af de enkelte forslag, da de er
meget overordnet beskrevet i materialet.
Ralf Klitgaard bemærkede, at der generelt er behov for at være skarpe på, hvad der konkret kan gøres, når
det for alvor går galt, og hvad der kan gøres for systemerne bliver mere robuste. Det blev i den forbindelse
foreslået, at der i bestyrelsen holdes et særligt temamøde om cybersikkerhed.
Tommy Kjelsgaard bemærkede, at det stadig er svært at se, hvor problemerne/udfordringer konkret ligger,
og at der er behov for at arbejde videre for at komme tættere på det.
På den baggrund var der enighed om, indstillingen om at godkende forslagene ikke kunne tiltrædes, men at
bestyrelsen i stedet havde haft en drøftelse af forslagene med henblik på at de indgår i det videre arbejde
med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi og den efterfølgende sektordelstrategi for
sundhedsvæsenet.
Punkt 7. Status på bestyrelsens portefølje og forslag til håndtering af overgang til ny strategiperiode
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Nanna Skovgaard bemærkede, at porteføljen er stort sæt uændret siden sidste møde, herunder at initiativet
vedrørende Praksys fortsat i rød.
Mette Lindstrøm bemærkede hertil, at der arbejdes hårdt på praksys-projektet, men at det endnu er for tidligt
at melde noget ud om justeringer i tidsplan mv.
Bestyrelsen godkendte med den bemærkning indstillingerne til punktet, herunder at initiativerne 1.5
(Sundhedsjournalen 2.0) og 1.6 (Digital Post) lukkes ned i porteføljen. Bestyrelsen godkendte desuden
forslagene til håndtering af overgangen til en ny strategiperiode.

Punkt 8. Afrapportering på udbredelse og anvendelse af sundheds-it (Indikatorer) og godkendelse af
forslag til justering af indikatorsættet
Nanna Skovgaard bemærkede, at bestyrelsen præsenteres for en ny grafisk fremstilling af indikatorsættet.
Desuden indeholder sagen forslag til en række mindre justeringer af det samlede indikatorsæt med
udgangspunkt i, at der for hver indikator nu er udfyldt stamkort om indikatorens datagrundlag, målemetode
mv.
Ralf Klitgaard bemærkede, at det af beskrivelsen af arbejdet med en ny indikator for borgeres brug af
Sundhedsjournalen generelt var vanskeligt at se formålet med indikatoren, og at der generelt ikke bør
udarbejdes indikatorer, som det er svært at se værdien af.
Bestyrelsen godkendte med den bemærkning indstillingerne til punktet.

Tommy Kjelsgaard bemærkede i kanten af punktet, at Danske Regioner foreslår, at bestyrelsen på næste
møde behandler en status på arbejdet med bedre digitalt samarbejde om komplekse patientforløb
Bestyrelsen støttede forslaget.

Punkt 9. Forslag til årshjul for bestyrelsens arbejde i 2018
Nanna Skovgaard præsenterede forslaget til årshjulet for bestyrelsens arbejde i 2018, som er tilpasset
arbejdet med at udmønte strategien.
Forslaget blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 10. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 31. januar kl. 13-16 i SUM.
I den forbindelse drøftede bestyrelsen muligheden for, at et møde i løbet af 2018 kunne afholdes i en
kommune. Der var enighed om, at der arbejdes videre med forslaget i sekretariatskredsen.

Punkt 11. Eventuelt
-
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