ET SAMLET
PATIENTOVERBLIK
BEDRE OVERBLIK FOR PATIENTER OG PÅRØRENDE

Et samlet patientoverblik
Bedre overblik for patienter og pårørende
Patienter og pårørende skal have bedre
overblik over eget forløb, og samtidigt
skal det være lettere for medarbejdere
på tværs af sundhedsvæsenet at give
en helhedsorienteret indsats og
koordinere aktiviteter.

Aftaleoversigt, Fælles Stamkort
og Planer og Indsatser
Aftaleoversigt, Fælles Stamkort og Planer og Indsatser
er it-løsninger, som giver patienter og pårørende
bedre overblik over det samlede forløb på hospitaler,
hos kommunen og hos praktiserende læge. Samtidigt
giver it-løsningerne sundhedspersoner mulighed for
bedre at koordinere og samarbejde på tværs.

Hvad er Aftaleoversigten?
Patienter kan have mange aftaler både hos den
praktiserende læge, hos kommunen og på
hospitalet. Aftaleoversigten giver patienter et samlet
overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet.
Det er desuden også muligt for patienter at give
deres pårørende adgang til at se oversigten.
Sundhedspersoner, som har patienten i behandling,
har med it-løsningerne let og hurtig adgang til over
sigten over patientens aftaler på tværs. Dette gør det
nemmere at koordinere og samarbejde på tværs af
sundhedsvæsenet.

Oplysningerne til Aftaleoversigten kommer fra
hospitaler og kommunal sundhed og pleje, hvor
patienten er i behandling eller modtager pleje samt
fra enkelte praktiserende læger, hvor patienten har
sagt ja til at deltage i pilotafprøvningen.

Program for et samlet patientoverblik udvikler
løsningerne for Aftaleoversigt, Fælles Stamkort
og Planer og Indsatser i den nationale infrastruktur
og afprøver løsningerne i et pilotprojekt.
Programmet er et samarbejde mellem regioner,
kommuner, praktiserende læger og Sundhedsog Ældreministeriet, herunder Sundhedsdata
styrelsen, samt Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.
Udvikling og pilotafprøvning af løsningerne er
en del af den fællesoffentlige strategi for digital
sundhed 2018-2022. Strategien kan findes på
Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside
www.sum.dk
Programmet blev igangsat i 2016 og løber frem
til 2020.

Hvad er Fælles Stamkort?
Fælles Stamkort giver sundhedspersoner let
og hurtigt adgang til relevante oplysninger om
patienten som f.eks. pårørendes kontaktoplysninger.
Det skal sikre, at patienterne ikke skal give de
samme oplysninger gentagende gange.
I Fælles Stamkort er det muligt at se oplysninger
om patienten: personoplysninger (der kan hentes
via CPR-registeret), kontaktoplysninger, midlertidig
adresse, sygesikringsgruppe og foretrukne kommu
nikationssprog, samt kontaktoplysninger på patientens pårørende – navne, adresser, telefonnumre
samt oplysninger om patientens læge.
Oplysningerne i Fælles Stamkort kommer primært
fra patientens egen indtastning på sundhed.dk og
fra CPR-registeret.

Hvad er Planer og Indsatser?
For at patienter og sundhedspersoner kan se nogle
af de planer, der er udarbejdet i sundhedsvæsenet,
er der udarbejdet en it-løsning, der gør det muligt
at dele planer og indsatser på tværs af sundheds
væsenet f.eks. en genoptræningsplan.

Pilotafprøvning
De tre it-løsninger afprøves i et pilotprojekt. Pilot
afprøvningen foregår i Region Nordjylland og
Region Midtjylland, og i Frederikshavn Kommune
og Aarhus Kommune, samt hos udvalgte prakti
serende læger i disse to kommuner. Afprøvningen
sker i 2019.
For mere information, herunder en detaljeret
tidsplan for pilotafprøvningen, gå på:
www.sundhedsdata.dk/etsamletpatientoverblik
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Hvordan tilgås løsningerne?
Patienter i Region Nordjylland og Region Midtjylland
kan se deres aftaler fra hospitalet, Fælles Stamkort og
udvalgte planer på sundhed.dk. Bor man i Frederikshavn- eller Aarhus Kommune kan man også se sine
kommunale aftaler. Man kan også se sine aftaler
fra sin praktiserende læge, hvis denne er tilknyttet
pilotprojektet, og man som patient har sagt ja til,
at oplysningerne kan deles.
Sundhedspersoner, der deltager i pilotafprøvningen,
kan se Aftaleoversigten fra deres eget fagsystem
eller på sundhed.dk. De kan også se oplysninger,
som patienterne har indtastet i Fælles Stamkort, så de
f.eks. i forbindelse med en akut indlæggelse hurtigt
kan kontakte de pårørende, som patienten selv har
ønsket – uanset om der er tale om et tæt familie
medlem eller en nær bekendt. Sundhedspersoner
kan også tilgå de udvalgte planer.

Datasikkerhed
Det er kun de sundhedspersoner, som har patienten
i aktuel behandling, der må se patientens oplysninger
i Aftaleoversigten, Fælles Stamkort og Planer og
Indsatser. Det er ulovligt og strafbart at indhente

oplysninger, der ikke er relevant for den aktuelle
behandling.
Desuden bliver alle opslag registreret på sundhed.dk
både for borgere og for sundhedspersoner.
Hvis man som patient ikke ønsker, at ens oplysninger
vedr. Aftaler samt Planer og Indsatser deles, er det
muligt for patienten at spærre for deling af oplysninger i disse systemer. Spærringen kan aktiveres på
sundhed.dk

Læs mere
Læs mere om
Et samlet patientoverblik på
www.sundhedsdata.dk/
etsamletpatientoverblik
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