
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk 
W sum.dk 

Dato: 19-06-2020
Enhed: DAICY
Sagsbeh.: DEPLCHR
Sagsnr.: 2007483
Dok. nr.: 1257656

REFERAT AF MØDE

Referat af 15. møde i National bestyrelse for data på sundheds- og 
ældreområdet

Dato for møde
3. juni 2020

Deltagere

Fra bestyrelsen

 Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet (formand)
 Lisbeth Nielsen, Sundhedsdatastyrelsen 
 Erik Jylling, Danske Regioner
 Ole Thomsen, Region Midtjylland
 Christian Harsløf, KL
 Rikke Albrektsen, Frederikshavn Kommune
 Svend Hartling, Region Hovedstaden
 Søren Lund, Finansministeriet
 Sofie Valentin Weiskopf, Danmarks Statistik (observatør)

Øvrige deltagere

 Nanna Skovgaard, Sundheds- og Ældreministeriet
 Stine Sønderby Bonde, Sundheds- og Ældreministeriet
 Line Cecilie Høj Rosenkrands, Sundheds- og Ældreministeriet
 Hans Juul Hedegaard, Sundhedsdatastyrelsen
 Julius Rechendorff, Sundhedsdatastyrelsen
 Trine Vig Houe, KL
 Frederikke Beer, KL
 Malene Kristine Nielsen, Danske Regioner
 Cathrine Everhøj, Danske Regioner
 Anne-Katrine Skovby Nielsen, Danske Regioner

Afbud
 Ellen Klarskov Lauritzen, Social- og Indenrigsministeriet

Dagsorden for mødet
 Pkt. 1: Velkomst (O) v/SUM
 Pkt. 2: Pilotprojekter og foranalyser (B)
 Pkt. 3: Roadmap og indberetningsprojekter (B)
 Pkt. 4: Governance (B)
 Pkt. 5: Uddataspor (B)
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Side 2

 Pkt. 6: Udpegning af PLO (B)
 Pkt. 7: Evt.

Referat
Ad 1: Velkomst (O) v/SUM
Formanden bød velkommen til dagens møde vedrørende data fra det nære. Formanden 
bemærkede, at der forud for mødet er kommet meget materiale, som er et forsøg på at 
samle op på drøftelserne om indberetning af data fra det nære.

Formanden orienterede indledningsvis om, at der med ØA21 er enighed om at prioritere 
arbejdet med sygehusmedicinregisteret og at styrke overvågning af infektioner og 
smitsomme sygdomme.

Ad 2: Pilotprojekter og foranalyser (B)
Formanden præsenterede kort pilotprojekter og foranalyser. Det videre arbejde baseres 
på en pilottilgang med to pilotprojekter for henholdsvis kommunale FSIII-data og for 
almen praksis. Pilotprojekterne bliver grebet ensartet an, men med afsæt i at 
kommunerne og almen praksis er forskellige steder og har forskellige ressourcer, derfor vil 
det videre arbejde også være forskelligt.

Desuden er der udarbejdet oplæg til foranalyser vedr. alment praktiserende speciallæger 
og meddelelsesdata, ligesom der lægges op til udarbejdelse af oplæg til pilotprojekt om 
indberetningsvejledning for data om kommunal rehabilitering på sundhedsfremme- og 
forebyggelsesområdet. Formanden bemærkede, at det er hensigtsmæssigt at få tænkt 
indberetning ind fra start på rehabiliteringsområdet.

SDS supplerede med, at pilottilgangen bygger på erfaring om, at det er vigtigt at få 
fingrene ned i data og derigennem blive klogere på, hvad der er muligt fremfor at springe 
direkte ud i det.

KL bemærkede, at igangsættelse af alle projekter kræver, at finansiering er tilvejebragt. 
Formanden svarede, at finansiering til gennemførelse af piloter og foranalyser er 
tilvejebragt 

KL bemærkede, at der bliver lagt op til at sætte meget i gang samtidigt, og at det derfor er 
vigtigt, at det hele kan komme i mål. Desuden bemærkede KL, at den eksisterende 
governance skal anvendes så vidt muligt. Region Hovedstaden erklærede sig enig i, at det 
er en vigtig pointe at tænke arbejdet i forhold til eksisterende governance.

Danske Regioner bakkede op om, at det er vigtigt med afklaring af finansiering og 
bemærkede herudover, at arbejdet skal tænkes i sammenhæng med projekterne i
Sundhedsdataprogrammet.

Vedr. forananlysen for speciallæger bemærkede Region Hovedstaden at, der er stor 
diversitet på tværs af de praktiserende speciallæger, og at det kan være svært analyser 
dem under et. SDS svarede, at det giver god mening at forsøge at få dem delt op i fagligt 
meningsfulde grupper.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

Ad 3: Roadmap og indberetningsprojekter (B)
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Side 3

Formanden præsenterede roadmap og understregede, at der er opmærksomhed på, at 
Sundhedsdataprogrammet tænkes ind i arbejdet, og at arbejdet bygger oven på nogle af 
de eksisterende løsninger.

KL bemærkede, at dialog med EOJ-leverandører er vigtig, og at leverandørdialog skal med i 
detailplanlægning. Dette var der i bestyrelsen enighed om.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

Ad 4: Governance (B)

Formanden gennemgik governance.

Danske Regioner gav udtryk for ønske om at deltage i projektstyregruppe for det 
kommunale projektspor. KL udtrykte tilsvarende ønske om at deltage i 
projektstyregruppen for projektsporet vedrørende almen praksis.

Efter ønske fra parterne nedsættes der ikke en overordnet styregruppe. Der var i stedet 
enighed om, at bestyrelsen varetager styregruppens tiltænkte rolle. PLO bliver inddraget i 
de relevante dele af bestyrelsens arbejde den henseende. Der var enighed om, at det er 
vigtigt med tværsektorielt fokus på tværs af spor.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne med undtagelse af nedsættelse af projektstyregruppe 
på direktørniveau, der ikke nedsættes. Arbejdet varetages i stedet for i regi af National 
bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.

Ad 5: Uddataspor (B)
Formanden bemærkede, at lægges op til at bruge eksisterende governance i form af 
Udvalg for Dataanvendelse og Formidling (UDF) til at foretage prioritering af 
uddataprojekter i projektkataloget.

KL bemærkede, at det er nødvendigt at overveje, om det er vigtigere at prioritere at bruge 
ressourcer på arbejdet med pilotprojekter frem for de projekter, der fremgår af 
projektkataloget. Formanden svarede, at tanken er at kondensere det, der er kommet ind 
fra Lakeside, så det kan være udgangspunkt i arbejdet med pilotprojekterne.

Region Midtjylland bemærkede, at det er nødvendigt med transparens om, hvilke kriterier 
initiativerne bliver prioriteret efter, så det er åbenlyst for bestyrelsen, herunder 
eksempelvis at der er blik for både opgave og gevinst, og at der er stor forskel på, hvor 
meget arbejde der skal lægges i det fra en inddataside.

Bestyrelsen tiltrådte, at UDF indstiller prioriteringen af uddataprojekter i projektkataloget 
til styregruppen. Kriterierne for prioritering vil blive forelagt bestyrelsen.

Ad 6: Udpegning af PLO (B)

Formanden orienterede om det hensigtsmæssige i, at PLO får mulighed for at træde ind i 
UDI og UDF.

Bestyrelsen godkendte, at PLO får mulighed for at træde ind i UDI og UDF.

Ad 7: Evt.
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Side 4

Formanden orienterede om, at næste bestyrelsesmøde, der var planlagt den 29. juni, 
aflyses. Der vil blive gennemført skriftlig proces.
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