
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.



Indsats-
område

Indikatorer Indikatorbeskrivelse
3. kvartal 
2021

4. kvartal 
2021

Spredning 4. 
kvartal 2021

Mål

Borgeren 
som aktiv 
partner

Mulighed for brug af selvbookingløsninger 
på sygehuse

Antal aftaler på hospitalsafdelinger pr. kvartal, hvor der er givet mulighed for digital selvbooking eller ombooking. 
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.

132t 140t 13-395.869 -

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. 

77,1 pct. 85,2 pct. 73-100 pct. -

Borgernes brug af Sundhedsjournalen Antal unikke brugere på landsplan, som har foretaget opslag på Sundhedsjournalen på Sundhed.dk i løbet af den 
sidste måned i det pågældende kvartal.

833.000 t 1.7mio - -

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. 68 pct. 67,2 pct. 60-94,5 pct. 95 pct.

Medicinafstemning – Ajourføring af FMK på 
sygehus

Andel ajourførte medicinkort pr. udskrivelse ift. det totale antal udskrivelser. 77,5 pct. 77,5 pct. 71-83 pct. 90 pct.

Sygehuskommunikation med kommuner –
rettidig afsendelse af udskrivelsesrapporter

Andelen af udskrivningsrapporter afsendt elektronisk og rettidigt til kommunen. 71 pct. 70,7 pct. 36,30-96 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. 89,3 pct. 88 pct. 84-97,9 pct. 95 pct.

Forebyg-
gelse

Fælles Medicinkort (FMK) – kommunale 
bosteder og misbrugscentre

[Indikator under udvikling] - - - -

Sygehuskommunikation med kommuner -
genoptræningsplaner

Andelen af genoptræningsplaner afsendt elektronisk og rettidigt til kommunen senest 12 timer efter udskrivelse. 61 pct. 61 pct. 48-68 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 pct. 22 pct. 15,5-28,8 pct. -

Virtuelle sygehusforløb Andelen af virtuelle telemedicinske sygehusforløb ud af det samlede antal regionale sygehusforløb. 26,4 pct. 26,2 pct. 24-29 pct. 26 pct. 



Oversigt over opgørelsestal og 
bemærkninger til datagrundlag

Brug af notatmodul 
Siden første kvartal 2021 ses et markant fald på min. 15% i den tidstro registrering under 
indlæggelse for Region Sjælland og Region Hovedstaden. Regionerne melder at årsagen ikke kan 
identificeres, og rapporterer at de pågældende datatræk ikke i overensstemmelse med den 
oplevede brug af Notatmodulet i Sundhedsplatformen i Region Sjælland og Hovedstaden. 

Udskrivelsesrapporter

Siden rapportering på første og andet kvartal 2021 ses et større fald på ca. 25% for rettidig 
afsendelse af udskrivelsesrapporter til kommunerne fra Region Sjælland og Region Hovedstaden. 
Det skyldes, at Sundhedsplatformen er opdateret, således at udskrivningsrapporter kan knyttes til 
en enkelt region i væsentlig højere grad end tidligere. Denne nye og korrigerede registrering 
medfører en væsentlig ændring i de underliggende tal, der danner indikatoren for Region 
Hovedstaden og Region Sjælland. 



Øvrige bemærkninger til datagrundlaget (2)

Selvbooking
Indikatoren for borgerens mulighed for selvbooking er lav og viser en stor 
regional spredning på tallene for fjerde kvartal 2021, hvor det laveste tal 
ligger på 13 aftaler og det højeste tal ligger på 395.869 aftaler. 

Epikriser – rettidig afsendelse til almen praksis
I den gældende rapporteringsperiode ses et mindre dyk i indikatoren for 
Region Hovedstaden. 

Sundhedsjournalen
Borgerens brug af Sundhedsjournalen er i rapporten opgjort som det 
samlede antal brugere for det pågældende kvartal. I hele 2021 er der 
foretaget 4,3 mio. opslag på Sundhedsjournalen. Opgørelsen af opslag er 
et udtryk for det samlede antal opslag, og ikke hvor mange unikke 
brugere, der har anvendt Sundhedsjournalen. Der arbejdes på at udvikle 
metoder til at præcisere det statistiske grundlag, så man fremadrettet 
kan rapportere på antallet af unikke brugere. Der er ikke fastsat en 
målsætning for indikatoren. 

Medicinafstemning – Ajourføring af FMK på sygehus
I den gældende rapportering ses et fald i medicinafstemning for Region 
Sjælland og Region Hovedstaden i forhold til tidligere kvartaler. Desuden 
ses et mindre fald i ajourføringsgraden hos Region Syddanmark. 



Øvrige bemærkninger til datagrundlaget (3)

Virtuelle forløb
Afrapporteringen indeholder indikatortal for andelen af virtuelle forløb, hvilket viser i hvor høj grad sygehusene anvender 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 de regionale målsætninger for 2021. I bilaget er disse målsætninger angivet som et gennemsnit, dvs. 26 pct. Opgørelsen viser, at 
regionerne gennemsnitligt efterlever den regionale målsætning. 

Indikatoren for Andelen af virtuelle forløb defineres som: 
Tæller: Antallet af DRG-sygehusforløb i en region, der grupperes til en telemedicinsk DRG- gruppe. 
Nævner: Det samlede antal af DRG-sygehusforløb i en region.

Telemedicinske DRG-grupper defineres som DRG-grupper af typen ”TE”- Telemedicinske, Telefon- og email-konsultationer. 
Målsætningen for dette resultatkriterie beregnes årligt på baggrund af aktiviteten i det foregående år. Det årlige måltal udmeldes fra Sundhedsdatastyrelsen til 
regionerne hvert år i april på baggrund af opgørelsen af LPR (DRG-grupperet) pr. 10. marts for det foregående år. Der er indtil videre ikke fastsat en øvre grænse 
for en landsdækkende målsætning for, hvor mange sygehusforløb, der ønskes gjort virtuelle. 


