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Strategi for digital sundhed 2018-2022

Denne porteføljeoversigt har til formål at give et overblik over fremdriften på milepæle 
ved de indsatser og indsatsområder, som ”Strategi for digital Sundhed 2018-2022” 
indeholder. De fem indsatsområder er følgende:

1.  Borgeren som aktiv partner

2.   Viden til tiden

3.   Forebyggelse

4. Tillid og sikkerhed om data

5. Fremdrift og fælles byggeblokke

Denne porteføljerapport for strategien er udarbejdet af Alina Aiesha Khan fra Sundhedsdatastyrelsen

Status for første halvår 2022

Sådan læser du porteføljerapporten

Milepælene i denne porteføljerapport er markeret med 
farvede punkter. Læs nedenfor, hvordan disser farver 
hver især defineres. 

◉ Leverancen forventes at overholde deadline +/- 3 
uger, og en evt. forsinkelse inden for dette spænd 
påvirker ikke initiativet i større grad.

◉ Der er en sandsynlighed for, at en leverance 
bliver forsinket udover 3 uger eller der er en 
sandsynlighed for en kortere forsinkelse, 
som vil påvirke initiativet i større grad.

◉ Der er en stor sandsynlighed for, at en leverance 
bliver forsinket og denne forsinkelse vil påvirke 
initiativet i væsentlig grad.

◉ Leverancen er sat i bero



Indsats Indsatsbeskrivelse Milepæle for første halvår 2022 Milepæle for andet halvår 2022

Status på 
overordnet tidsplan
(forrige status i 
venstre hjørne)

Indsats-
ejer

1.1 Lægen i lommen, 
borgerrettet app til 
almen praksis (Min 
Læge)

Der skal udvikles en ny fælles app til almen 
praksis, som i første version bl.a. giver 
borgere adgang receptfornyelse, tidsbestilling 
og prøvesvar fra almen praksis.

[Ingen indmeldte milepæle] • [Ingen indmeldte milepæle] PLO

1.2 Spørg patienten, 
Patientrapporterede 
Oplysninger (PRO)

For at understøtte en bred anvendelse af 
patientrapporterede oplysninger (PRO) i hele 
sundhedsvæsenet skal der udvikles 
standardiserede spørgeskemaer, en national 
spørgeskemabank og fælles infrastruktur til 
deling af PRO-data.

◉ Et skema er sat i pilotafprøvning (afdækning af basale palliative 
behov)

◉ En klinisk koordinationsgruppe er etableret (hjertesvigt)
◉ Et skema sat i drift (psoriasis)
◉ Et PRO-seminar afholdt
◉ Kommissorium for storskalaafprøvning er vedtaget (diabetes)
◉ Ny strategi for det nationale PRO-arbejde er vedtaget
◉ Præpilot afsluttet for PRO helbredsfaktorer 
◉ QFD-bibliotek etaberet

• Et skema klar til drift (afdækning af basale palliative behov)
• Et workshopforløb afsluttet (hjertesvigt)
• Et PRO-seminar afholdt
• Item bank etableret
• Et system er integreret til den nationale it-infrastruktur
• Strategiske målsætninger operationaliseret

SDS

1.3 Digitalt 
understøttet 
genoptræning

I regi af KL igangsættes der en række 
aktiviteter med henblik på at understøtte 
udbredelsen af digitalt understøttet 
genoptræning i kommunerne

[Ingen indmeldte milepæle] [Ingen indmeldte milepæle] KL 

1.4 En samlet visning af 
borgerens 
sundhedsoplysninger 
(Sundhedsjournalen 
3.0)

Den nuværende Sundhedsjournal på 
sundhed.dk skal udbygges med relevante 
oplysninger fra bl.a. privathospitaler, 
kommuner samt praksissektoren. 

◉ Fagsystemintegration (knapløsning) er implementeret i de fire 
systemhuses EOJ-systemer

◉ Pilotprojekt med speciallæger er gennemført

• Fagsystemintegration (knapløsning) i de fire systemhuses kommunale EOJ-
systemer er udrullet til de kommuner der ønsker at benytte løsningen

DR 

1.5 Guide til 
sundhedsapp's

Der skal udvikles en guide, hvor en oversigt 
over anbefalede sundhedsapps gøres let 
tilgængelig for både borgere og 
sundhedsprofessionelle til at indgå som et 
vigtigt fagligt supplement i patientbehandling 
og i borgeren egenomsorg.

◉ Partnerskabet omkring national AppGuide er konsolideret
◉ Minimumskriterier for kvalitetssikringen af apps er konsolideret 
◉ Udvikling hos Sundhed.dk for udstilling af appguiden er 

gennemført
◉ Økonomi til drift er afklaret og sikret 
◉ Lancerings- og driftsplan er godkendt

• Godkendelse af projektbeskrivelse for modningsfasen, herunder budget og 
tidsramme.

• Indledende øvelser og afklaring forud for udvikling hos Sundhed.dk.
• Godkendelse af lancerings- og driftsplan for 2023.
• Afklaring og sikring af det juridiske fundament for appguiden
• Opstilling af modnet drifsflow (herunder endelig konsolidering af 

organisering og roller i partnerskabet omkring national appguide).
• Påbegyndt udvikling af modnede kriterier og procedurer for 

kvalitetssikringen af CE-mærkede apps i modnet driftsflow.

SUM 
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Borgeren som aktiv partner

Indsats Indsatsbeskrivelse Milepæle for første halvår 2022 Milepæle for andet halvår 2022

Status på overordnet 
tidsplan
(forrige status i 
venstre hjørne)

Indsats-
ejer

1.6 Støtteværktøjer til 
kræftpatienter

I regi af Kræftplan IV skal der udvikles og 
implementeres beslutningsstøtteværkstøjer 
for patienter på hospitalerne med 
brystkræft, lungekræft og endetarmskræft.

Indsatsen er pr. 27. november 2019 afsluttet fsa. bestyrelsens portefølje idet Kræftplan IV initiativet om udvikling af beslutningsstøtteværktøjer afvikles i sin nuværende form. SDS

1.7 Digital løsning til 
graviditetsforløb

Den papirbårne vandrejournal, som gravide i 
dag skal medbringe til 
jordemoderkonsultationer, lægebesøg og på 
fødegangen skal erstattes af en digital 
understøttet løsning. 

◉ Pilotafprøvning gennemført
◉ Midtvejsevaluering af pilotafprøvningen gennemført
◉ Domænemodel beskrevet og godkendt
◉ Certificeringsproces for standarder er igangsat
◉ Fase 2 (2022-2024) er beskrevet og estimeret

• Pilotevaluering gennemført af rapport er udarbejdet
• Fase 2 (2022-2024) er beskrevet og estimeret
• Overgang fra fase 1 til fase 2 er gennemført

SUM



Indsats Indsatsbeskrivelse Milepæle for første halvår 2022 Milepæle for andet halvår 2022

Status på 
overordnet 
tidsplan
(forrige status i 
venstre hjørne)

Indsats-
ejer

2.1 Bedre og mere sikker 
kommunikation mellem 
sektorer

For at understøtte mere sikker kommunikation 
mellem sundhedsvæsenets parter 
gennemføres en modernisering af det tekniske 
grundlag, så der omlægges fra punkt-til-punkt 
kommunikation til online deling og mere sikre 
teknologiske platforme.

◉ Pilotprojekt gennemført
◉ Evalueringen gennemført

Indsatsens videre forløb FORVENTES bl.a. at indebære
•opdatering af Sundhedsdatastyrelsen’s målbillede for meddelelsesudveksling i 
sundhedssektoren 
•forberedelse af en pilotafprøvning i produktion på et afgrænset område, for at 
afdække MedCom moderniseringens fulde potentiale 

MedCom

2.2 Et samlet 
patientoverblik; Digitalt 
samarbejde om 
komplekse patientforløb

Der udvikles et samlet patientoverblik til deling 
af oplysninger om pleje og behandling via den 
nationale infrastruktur, som skal give 
sundhedspersoner,  patienter og deres 
pårørende et bedre overblik over det samlede 
forløb på tværs af sundhedsvæsenet.

◉ Speciallæger: Aftaledata fra praktiserende speciallæger 
deles i den nationale infrastruktur 

◉ Almen praksis: Visning af aftaler i fagsystemerne er 
implementeret

◉ Kommuner: Løsningerne for Aftaleoversigt og Fælles 
Stamkort er færdiggjort fra leverandørerne og klar til 
ibrugtagning

◉ Regioner: Aftaleoversigt er færdiggjort fra leverandør og 
ibrugtaget i Region Hovedstaden og Region Sjælland

• Almen praksis: Fælles Stamkort er ibrugtaget i almen praksis  
• Regioner: Løsningerne for Fælles Stamkort er ibrugtaget i Region Hovedstaden og 

Sjælland. Løsningerne for Aftaleoversigt og Fælles Stamkort er færdiggjort fra 
leverandørerne og klar til ibrugtagning i de vestdanske regioner 

• Proof of Concept for Planer og Indsatser er færdiggjort i samarbejde mellem 
Region Hovedstaden og Sundhedsdatastyrelsen

• Der er udarbejdet et målbillede for deling af planer og mål 

SDS

2.3 Digitale arbejdsgange 
i almen praksis og mere 
målrettet 
kommunikation med 
andre aktører

Der skal udvikles en række nye standarder og 
funktioner i almen praksis systemer, blandt 
andet hurtigt patientoverblik og forbedret 
standard for epikriser.

◉ Speciallægeepikrise udbredt
◉ Storskalaafprøvning Diagnosekort i almen praksis afsluttet
◉ Målbillede for patientcockpit godkendt (hurtigt 

patientoverblik v 2) 
◉ Beslutning om igangsætning af intelligent håndtering af 

blodprøvesvar
◉ Godkendt PID for ordination af apps

• Revideret speciallægeepikrise udbredt.
• Diagnosekort er implementeret i almen praksis for de udvalgte 

pilotleverandører (ca. 70% af alle praksis)

MedCom

2.4 Mere sikker 
medicinering på bosteder 
og misbrugscentre

Fælles Medicinkort skal udbredes til 
misbrugscentre og bosteder således at flere 
patientgrupper sikres mere korrekt og sikker 
medicinering.

Indsatsen er gennemført  jf. bestyrelsens beslutning på mødet d. 28. januar 2020 . MedCom

2.5 Bedre overblik med 
strukturerede 
omsorgsjournaler i 
kommunen (FSIII)

Fælles Sprog III skal udbredes til alle landets 98 
kommuner inden udgangen af 2018 og dermed 
bidrage til bedre sammenhæng og datagenbrug 
i kommunernes it-baserede omsorgsjournaler. 

Indsatsen er gennemført jf. bestyrelsens beslutning på mødet d. 28. januar 2020.   
KL
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Indsats Indsatsbeskrivelse Milepæle for første halvår 2022 Milepæle for andet halvår 2022

Status på 
overordnet tidsplan
(forrige status i 
venstre hjørne)

Indsats-
ejer

3.1 Digitalt understøttet tidlig 
opsporing på det kommunale 
ældreområde

Tidlig opsporing er en digital indsats i den 
kommunale ældrepleje, der indebærer, at 
plejepersonalet systematisk og digitalt 
registrerer og følger op på den ældre borgers 
sundhedstilstand. Det digitale værktøj er 
allerede udviklet og skal nu indkøbes og 
implementeres i kommunerne.

Indsatsen er afsluttet jf. bestyrelsens beslutning på mødet d. 28. januar 2020.  KL 

3.2 Afprøvning af nye teknologier til 
patientbehandling og pleje (til 
automatisering, prædiktion og 
beslutningsstøtte) 

Sundhedsvæsenet skal i tæt samarbejde med 
sundhedsaktører, virksomheder, forsknings-
og læringsmiljøer mv. idéudvikle, afprøve, 
teste og indhente mere viden om nye 
teknologier til patientbehandling og pleje.

Projektet modnes i takt med øvrige initiativer på sundhedsområdet. Indsats under løbende 
udvikling

SUM 

3.3 Digital beslutningsstøtte til 
medicinordination

Der skal etableres digitale 
beslutningsstøtteværktøjer, der skal gøre 
lægen opmærksom på forhold, som skal tages 
i betragtning ved medicineringen af 
patienten. Værktøjerne skal være klar til brug 
på hospitalerne og i almen praksis medio 
2020.

◉ Beslutningsstøtteværktøjer ibrugtaget i almen praksis 
(yderligere 5 lægepraksissystemer)

◉ Beslutningsstøtteværktøjer ibrugtaget i Region Midtjylland, trin 
4

◉ Beslutningsstøtteværktøjer ibrugtaget i Region Nordjylland, trin 
4

◉ Beslutningsstøtteværktøjer ibrugtaget i Region Syddanmark, 
trin 4

• Projektet afsluttes DR 
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Indsats Indsatsbeskrivelse Milepæle for første halvår 2022
Milepæle for andet halvår 
2022

Status på 
overordnet tidsplan
(forrige status i 
venstre hjørne)

Indsats-
ejer

3.4 Fortsat udbredelse af telemedicinsk 
hjemmemonitorering 

I de kommende år vil telemedicinsk 
hjemmemonitorering blive udbredt til følgende 
områder:

1) For borgere med KOL skal en telemedicinsk 
løsning være udbredt i hele landet ved 
udgangen 2019.

2) For gravide med komplikationer skal 
telemedicinsk hjemmemonitorering være 
udbredt på alle landets fødeafdelinger inden 
udgangen af 2020 

3) Telemedicinsk sårvurdering er en løsning, som 
er etableret i landets kommuner og regioner, 
og har til formål at understøtte et 
tværsektorielt samarbejde om sårbehandling. 
Borgeren kan selv aktivt deltage i forløbet, 
hvorved systemet også er med til at styrke den 
borgernære behandling.

Til borgere med KOL:
Indsatsen er under re-planlægning.

Til borgere med KOL:
Indsatsen er under re-planlægning.

DIGST 

Til gravide med komplikationer: 
Indsatsen er gennemført januar 2021 hvorved det fremadrettede ejerskab og driftsorganisation ligger ved de enkelte regioner. Det indstilles jf. sagsfremstilling 
at bestyrelsen på mødet juni 2021 afslutter indsatsen ift. bestyrelsens portefølje.

Indsatsen har udbredt telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer til hele landet gennem etablering af et tilbud på alle fødeafdelinger i 
de fem regioner. 

DR

Telemedicinsk sårvurdering: 
Indsatsen er lukket /afsluttet jf. beslutning på bestyrelsens møde april 2021. 

Region 
Nordjylland



Indsats Indsatsbeskrivelse Milepæle for første halvår 2022 Milepæle for andet halvår 2022

Status på overordnet 
tidsplan
(forrige status i 
venstre hjørne)

Indsatse
jer

3.5 Digitalt understøttede forløbsplaner til 
borgere med kronisk sygdom

Forløbsplanen er patientens egen plan, som 
udarbejdes i dialog mellem patienten og den 
praktiserende læge. Forløbsplaner til patienter 
med KOL, diabetes 2 og iskæmisk hjertesygdom 
skal udbredes fra 2018 i almen praksis

◉ Release af ny borgervisning af forløbsplaner 
for diabetes i Min Læge App

◉ Udbredelsesmateriale til understøttelse af 
OK22 udarbejdet og distribueret

◉ 70% af klinikker har udarbejdet min 5 nye 
planer

Release af ny borgervisning af forløbsplaner for KOL og 
hjertepatienter i Min Læge App
• 85% af klinikker har udarbejdet min. 5 nye planer
• Der er udarbejdet 120.000 planer i 2022
• 50% af klinikker er aktive med hjerteplaner
• 75% af patienter med digitale planer er aktive brugere af 

forløbsplanen

MedCom

3.6 Bedre opfølgning på vaccinations- og 
screeningsprogrammer

Initiativet skal give borgere og deres 
praktiserende læger bedre overblik over status på 
hhv. 

1) Kræftscreeningsprogrammer på 
sundhed.dk 

2) Deltagelse i vaccinationsprogrammer

Borgerrettet visning af 
brystkræftscreeningsdata på sundhed.dk:
◉ Integration for Hovedstaden, Nordjylland, 

Sjælland og Syddanmark sat i produktion
◉ Go Live på Sundhed.dk
◉ Projekt overdraget til Forvaltning hos 

Region Hovedstaden

Ingen. Projektet er afsluttet marts 2022 SDS

Opfølgning på børnevaccinationer: 
◉ Håndtering af nyfødte i DDV

Opfølgning på børnevaccination:
• Forløbsspecifikke brevskabeloner til udsendelse fra DDV

SDS
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Indsats Indsatsbeskrivelse Milepæle for første halvår 2022 Milepæle for andet halvår 2022

Status på 
overordnet tidsplan
(forrige status i 
venstre hjørne)

Indsats-
ejer

4.1 Borgeradgang til 
logoplysninger fra 
hospitalet

For at give patienterne adgang til oplysninger om, 
hvilke sundhedspersoner der har tilgået oplysninger i 
patientens journal, skal der etableres visning af 
logoplysninger fra hospitalernes kliniske it-systemer 
(EPJ), på blandt andet sundhed.dk.

◉ Juridisk grundlag er fastlagt (afhænger af 
Sundhedsministeriet) 

◉ Genopstart af regionalt projekt

Projektet foreligger et projektgrundlag for RSI-kredsen d. 29. juni, hvor 
milepæle bliver fastlagt og præciseret. Følgende opgaver vil indgå i 
milepælene:

a) Der skal fastlægges en hensigtsmæssig fortolkning af bekendtgørelsen 
(f.eks. hvad er en EPJ-handling). 

b) Der skal være løbende koordinering med regionale jurister om 
fortolkning af bekendtgørelsen. 

c) Udviklingsopgaver skal koordineres på tværs af de 5 regioner og i de 2 
regionale EPJ-løsninger.

d) Der skal etableres et samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, så en 
kommende Undtagelsesservice bliver udarbejdet i overensstemmelse 
med de procedurer, der skal indføres i de 5 regioner til håndtering af 
undtagelser.

e) Der skal sikres fælles kvalitetssikring på tværs af regioner og sammen 
med Sundhed.dk og Sundhedsdatastyrelsen. 

f) Der skal udarbejdes regionale retningslinjer for at anvende 
Undtagelsesservice eller Anonymiseringsservice. 

g) Der skal fastlægges kommunikationsstrategi på tværs af regionerne 
(inddragelse af medarbejderorganisationer og regional ledelse). Der skal 
være et samarbejde med de vestdanske og de østdanske regionale EPJ-
ansvarlige (for de to regionale EPJ-løsninger)

Opgaverne og milepælene er afhængige af, at SDS starter udviklingen 
af den centrale løsning hurtigst muligt.

DR

4.2 Styrket digital 
sikkerhed - fælles tiltag til 
øget cyber- og 
informationssikkerhed i 
hele sundhedsvæsenet

Der skal gennemføres en række initiativer vedr. 
cybersikkerhed under en kommende sektorspecifik 
cyber- og informationssikkerhedsstrategi, der bl.a. 
omfatter overvågning af trafikken på centrale IT-
infrastrukturkomponenter og etableringen af nye 

◉ Kravspecifikation og udbud på løsning til central SAC 
kapacitet og SOC understøttelse er gennemført. Milepælen 
forudsætter beslutning om organisering og endelig aftale om 
finansiering på initiativ 3.2 i Strategi for cyber- og 
informationssikkerhed 2019-2022

• Idriftsættelse af central SAC og tilslutning af SOC og dermed data fra 
to større aktører gennemført

• Samlet risikovurdering dækkende sektoren udarbejdet.

SDS

I N D S A T S O M R Å D E 4
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Indsats Indsatsbeskrivelse Milepæle for første halvår 2022 Milepæle for andet halvår 2022

Status på 
overordnet 
tidsplan
(forrige status i 
venstre hjørne)

Indsats-
ejer

5.1 Digitale velfærdsløsninger ud 
til borgeren

Digitale velfærdsløsninger skal hurtigt og effektivt 
komme borgere i hele landet til gode. Derfor 
gennemføres der et serviceeftersyn af, hvordan 
forudsætningerne for udbredelsesindsatsen kan 
styrkes ved blandt andet 
kompetenceudviklingsprojekter hos relevante 
medarbejdere.

National afprøvningsplatform (NAP):

◉ Anvendelse af National afprøvningsplatform afventer 
forretningsbehov.

National afprøvningsplatform (NAP)/iNSP:

• [Ingen indmeldte milepæle]

SDS

5.2 Langsigtet målbillede for den 
fælles it-infrastruktur

Arbejdet med at binde it-systemerne på 
sundhedsområdet bedre sammen skal ske med 
udgangspunkt i en sikker, robust og skalerbar fælles 
infrastruktur, der er baseret på åbenhed og 
leverandøruafhængighed. Der skal derfor formuleres 
et langsigtet målbillede for udviklingen af den fælles 
infrastruktur for sundhedsområdet.

Indsatsen er under re-planlægning. Indsatsen er under re-planlægning. SDS

5.3 Bedre overblik over de 
organisatoriske enheder i 
sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) skal i 
løbet af 2018 klargøres til en bredere og øget 
anvendelse som erstatning for den forældede Sygehus 
Afdelings Klassifikationen (SHAK)

◉ SOR kopiregisterservice tilgængelig via NSP
◉ SOR opslagsservice tilgængelig via NSP

• [SOR opslagsservice tilgængelig via NSP] SDS

5.4 Etablering af en national 
erstatnings-cpr løsning (eCPR) 

Der skal etableres en national e-cpr løsning, som skal 
udbredes til hele sundhedsvæsenet.

Indsatsen er pauseret Indsatsen er pauseret SDS
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