
I N D H O L D

Indikatorer for udbredelse og 
anvendelse af sundheds-it 

Siden 2012 har der været arbejdet på at opstille og følge op på indikatorer for udbredelsen og 
anvendelsen af sundheds-it i Danmark.  Formålet med indikatorerne er først og fremmest at 
synliggøre, om it-løsninger tages i fuld anvendelse som forudsat til gavn for klinikere, patienter 
og tværsektoriel sammenhæng i sundhedsvæsenet. 

Nyeste status for fremdriften i indikatorerne for seneste opgjorte halvår er vedhæftet nedenfor. 
I rapporten er indikatorerne listet med gennemsnit på tværs af regionerne for de aktuelle 
kvartaler. Dertil er spredningen regionerne imellem anført samt målsætningen for den enkelte 
indikator, såfremt en sådan er udarbejdet.

Sådan læser du indikatorrapporten

Indikatorerne i denne rapport er som 
udgangspunkt opgjort med data på tværs af de 
fem regioner. 

Idet der i visse tilfælde kan være udeståender i 
datagrundlaget er det her angivet, når 
måleperiodens regionale gennemsnit er 
udarbejdet på baggrund af færre end fem 
regioner.

# Angiver at gennemsnit er udarbejdet på 
baggrund af tal fra tre regioner

* Angiver at gennemsnit er udarbejdet på        

baggrund af tal fra 4 regioner

Indikatorerne følges indtil målopfyldelsen på den 
enkelte indikator vurderes at være stabil. 

Angiver målopfyldelse for den pågældende
måleperiode



Indsats-
område

Indikatorer Indikatorbeskrivelse
3. kvartal 
2020 

4. kvartal 
2020

Spredning 4. 
kvartal 2020

Mål

Borgeren 
som aktiv 
partner

Mulighed for brug af selvbookingløsninger 
på sygehuse

Det samlede antal af aftaler på landsplan, som borgeren selv kan booke. Der skelnes ikke mellem obligatoriske 
tider, hvor patienten har fået en tid/skal vælge en tid (til undersøgelse m.v.) og ”frivillige tider”, hvor patienten 
har mulighed for selv at booke tiden, men ikke behøver at gøre det, fordi patienten har muligheden for at møde 
ind uden en reserveret tid.

557.000 635.000 8000-352.000 -

Mulighed for SMS-påmindelser ved 
ambulant behandling/kontrol på sygehuse

• Tæller: Antallet af etablerede ambulante aftaler, der er tilkoblet SMS-påmindelsesfunktionalitet.
• Nævner: Antallet af etablerede ambulante aftaler. 

86 pct. 87 pct. 81-100 pct. -

Borgernes brug af Sundhedsjournalen Gennemsnitligt antal brugere pr. måned, som har foretaget opslag på Sundhedsjournalen på Sundhed.dk i løbet 
af det pågældende kvartal.

934.000 1.400.000 - -

Viden til 
tiden

Brug af notatmodul på sygehuse – tidstro 
registrering under indlæggelse

Andel af patienter der er tidstro registreret under indlæggelse, ift. samlede antal indlagte patienter. 77,4 pct. 75,6 pct. 59-95 pct. 95 pct.

Medicinafstemning – Ajourføring af FMK på 
sygehus

Andel ajourførte medicinkort pr. udskrivelse ift. det totale antal udskrivelser. 79,8 pct. 79,9 pct. 75-84 pct. 90 pct.

Sygehuskommunikation med kommuner –
rettidig afsendelse af udskrivelsesrapporter

Andelen af udskrivningsrapporter afsendt elektronisk og rettidigt til kommunen. 80,9 pct. 81,1 pct. 63-96 pct. 95 pct.

Sygehuskommunikation med almen praksis –
rettidig afsendelse af epikriser

Andelen af epikriser der er afsendt elektronisk og rettidigt indenfor 3 hverdage efter udskrivelse. 90 pct. 92 pct. 86-98 pct. 95 pct.

Forebyg-
gelse

Sygehuskommunikation med kommuner -
genoptræningsplaner

Andelen af genoptræningsplaner afsendt elektronisk og rettidigt til kommunen senest 12 timer efter udskrivelse. 63 pct. 63 pct. 53-68 pct. 95 pct.

Ajourføring af Fælles Medicinkort (FMK)  i 
almen praksis

Andel ajourførte medicinkort i almen praksis opgjort som; andelen af gange lægen trykker på 
"ajourføringsknappen" ved ændringer i ordination i Fælles Medicinkort. 

22,4 pct. 20,8 pct. 14-26 pct. -

Virtuelle sygehusforløb Andelen af virtuelle telemedicinske sygehusforløb ud af det samlede antal regionale sygehusforløb. 26,1 pct. 26,4 pct. 24-29 pct. 20,4 pct.



Bemærkninger til datagrundlaget

Virtuelle forløb

Afrapporteringen indeholder for første gang indikatortal for andelen af virtuelle forløb, hvilket angiver i hvilken udstrækning sygehusene benytter 

telemedicinske og virtuelle konsultationer. Indikatoren opgøres som antallet af DRG-sygehusforløb, der grupperes til en telemedicinsk DRG-gruppe. Andelen af 

virtuelle forløb er i rapporten sammenholdt med målsætningen for 2020, der er angivet som et gennemsnit af de udmeldte regionale målsætninger svarende til 

20,4 pct. Det ses heraf, at andelen af virtuelle forløb overstiger årets gennemsnitlige målsætning, hvor laveste region ligger på ca. 24 pct. og højeste region 

ligger på ca. 29 pct. 

Selvbooking

Indikatoren opgøres som det samlede antal af aftaler på landsplan, som borgeren selv kan booke. Opgørelsen viser, at der er store regionale forskelle i antallet 

af aftaler, hvor der er givet mulighed for selvbooking. Særligt viser rapporteringen, at borgere i Region Hovedstaden har relativt få muligheder for selvbooking, 

idet der er i fjerde kvartal 2020 blot har været ca. 8.000 aftaler med mulighed for selvbooking. Til sammenligning var antallet af aftaler med denne mulighed i 

samme periode hhv. ca. 197.000 i Region Syddanmark og ca. 352.000 i Region Midtjylland.

Rettidig afsendelse af genoptræningsplaner

Det regionale gennemsnit for rettidig afsendelse af genoptræningsplaner ligger i opgørelsen ca. 30 pct. under målsætningen om en rettidig afsendelse på 95 
pct.

For rapportens øvrige indikatorer ses en stagnering eller minimal fremgang. For brug af notatmodul (tidstro registrering under indlæggelse) ses dog en 
tilbagegang ift. det foregående år. 


