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1. Vision 

Nærværende dokument omhandler sundhedsdataprogrammets vision. 

 

2. Visionens kontekst 

Indledning 

Formålet er at sikre stabil levering af relevante nationale sundhedsdata om kvalitet, 

aktivitet og økonomi til sundhedspersonale på tværs af sektorer samt til beslutnings-

tagere i sundhedsvæsnet. Der skal være nem og enkel adgang til sammenhængende 

data, og nationale data skal formidles ensartet og forståeligt via én brugerflade med 

mulighed for levering af data til digitale løsninger på tværs af sektorer.  

Synlighed om resultater skal medvirke til forbedret klinisk kvalitet, ressourceanven-

delse og styring samt øget generel sundhed for borgerne. Data skal danne grundlag 

for beskrivelsen af det samlede patientforløb og sikre større synlighed om resultater 

på de enkelte sygehusafdelinger og på tværs af sygehuse, regioner og kommuner. Fx 

vil synlighed om, hvilke sygehuse der leverer den bedste kvalitet kunne bidrage til 

læring af bedste praksis. Sundhedsdata skal samtidigt understøtte sammenhængen-

de patientforløb og bidrage til en tidlig og effektiv forebyggelsesindsats. 

Visionen går på tværs af hele sundhedsvæsenets brug af sundhedsdata, og Sund-

hedsdataprogrammet vil bidrage til at realisere visionen. Initiativer og investeringer i 

regioner og kommuner samt øvrige initiativer i regi af Synlighedsreformen vil ligele-

des bidrage til realisering af visionen.  

Sammenhæng til politiske rammer 

Internationale erfaringer viser, at aktiv brug af data om kvalitet, aktivitet og økono-

mi på både administrativt og klinisk niveau samt synlighed og åbenhed om resultater 

er en central drivkraft for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Bedre brug af data 

spiller derfor en væsentlig rolle, når sygdomme skal opdages tidligere og den kliniske 

behandlingskvalitet skal forbedres.  

Et udvalgsarbejde for bedre incitamenter i det danske sundhedsvæsen anbefaler 

bl.a., at der sker et styrket fokus på kvalitet gennem synlighed om resultater med 

fokus på: 1. Relevant dokumentation af hele sundhedsvæsenet, 2. Åbenhed om re-

sultater og deling af relevante data og 3. Fokus på forbedring af indsatser.  

Det er med økonomiaftalen for 2014 aftalt med Danske Regioner og KL, at der skal 

skabes synlighed og åbenhed om resultater af indsatser, og at brug af data er en af 

de centrale drivkræfter for kvalitetsudvikling på sundhedsområdet. I økonomiaftalen 

for 2015 er der endvidere enighed om, at et afgørende element for en datadrevet 

kvalitetsudvikling er hurtig adgang til samlede data for omkostning og kvalitet, og at 

de sundhedsprofessionelles engagement og ejerskab til en styrket brug af sundheds-

data er afgørende for arbejdet med at forbedre kvaliteten på sundhedsområdet.  

Bedre sundhed gennem bedre brug af data 

Systematisk brug af sundhedsdata skal drive kvalitet og styring i fremtidens sundhedsvæsen. Øget brug af 
data om kvalitet, aktivitet og økonomi skal understøtte udvikling og forbedring af den samlede indsats for 
borgerne. Det skal bl.a. bidrage til en bedre tilrettelæggelse af sammenhængende patientforløb på tværs af 
sektorer. 
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Der er med finansloven for 2015 prioriteret indtil 550 mio. kr. i 2015-2018 til realise-

ring af Synlighedsreformen, åbenhed om resultater og forbedring af sundhedsdata, 

hvoraf 200 mio. kr. er prioriteret til Sundhedsdataprogrammet. Sundhedsdatapro-

grammet tager afsæt i en foranalyse om ”Muligheder for bedre brug af sundhedsda-

ta” fra august 2014, der peger på et behov for en moderniseret IT-infrastruktur, nye 

arbejdsgange på Statens Serum Institut (SSI) samt et bedre samarbejde om brug og 

deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner, hvis adgangen til og 

brugen af relevante sundhedsdata skal forbedres, jf. boks 1. 

 

Bedre brug af sundhedsdata i dagligdagen på sygehuse, i almen praksis og hos 

kommunale medarbejdere skal bidrage til at fjerne forskelle i kvalitet og understøtte 

læring på tværs af sundhedsvæsenets aktører, så de sundhedsprofessionelle hele 

tiden bruger den behandling, der giver de bedste resultater og mest sundhed for 

pengene. 

 Bedre brug af data kan bl.a. bidrage til:  

 Systematisk læring fra de bedste 

 Forudsige risiko for at udvikle sygdomme, så der kan sættes ind i tide  

 Forudsige hvilke behandlinger, den enkelte patient har størst gavn af  

 Informere patienten om hvor kvaliteten er bedst  

 Sikre sammenhæng på tværs af sektorer 

 Tidlig og effektiv forebyggelsesindsats 

 Planlægning og styring ud fra bedste praksis  

Programmets baggrund, udfordringer og barrierer 

Programmet skal bidrage til en modernisering af sundhedsvæsnet, hvor brugen af 

sundhedsdata mere systematisk integreres i den kliniske beslutningstagning samt i 

ledelsens og administratorernes styring og opfølgning på kvalitet, aktivitet og øko-

nomi. Bedre adgang og brug af data skal understøtte et kursskifte i kvalitetsstyrin-

gen, der motiverer personalet til kvalitetsforbedringer. Programmets formål er at 

levere relevant data som kan understøtte en sådan modernisering og forbedring, der 

skal gennemføres i hele sundhedsvæsenet.  

Der er med programmets gennemførsel en unik mulighed for at skabe et forbedret 

datagrundlag, der kan bidrage til bedre forebyggelse, behandling, forskning og be-

slutningstagning i sundhedsvæsnet.  

Det er stat, regioner og kommuner der har ansvaret for det samlede sundhedsvæ-

sens kvalitetsudvikling og effektiv ressourceanvendelse.  En af programmets blivende 

Boks 1 

Synlighed om sundhedsvæsenets resultater 

 Et nyt nationalt kvalitetsprogram skal sætte fokus på synlig effekt og resultater.  

 Investering skal sikre at data kommer hurtigt, enkelt og sikkert ud til den kliniske praksis og til bor-

geren.  

 Data skal ud til praktikerne i sundhedsvæsenet og bidrage til forbedring af kvaliteten i den daglige 

behandling og pleje i sundhedsvæsenet, og til borgeren, der skal kunne træffe informeret valg.  

 Der er tale om et langsigtet arbejde, hvor brug af data skal motivere sundhedspersonalet til kvalitets-

forbedringer, og skabe grundlag for læring, give incitament til sammenligning og sikre opfølgning på 

resultater.  

 Synlighed om resultater skal samtidigt give patienterne bedre mulighed for at vælge behandlingssted 

ud fra egne ønsker til kvalitet.  
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leverancer vil være en udvidelse af samarbejdet og involvering af brugerne i udvik-

ling og governance af sundhedsdata bl.a. med henblik på at udvikle mere efterspørg-

selsdrevet sundhedsdata, der tilgodeser reelle behov. Det er nødvendigt for gennem-

førelsen af programmets vision, at styrkelsen af dette samarbejde og fælles gover-

nance på tværs af aktører lykkes både i forbindelse med gennemførelsen af pro-

grammet og efterfølgende. 

Med aftalen om regionernes økonomi for 2016 er der enighed om, at der er behov for 

en samlet styrket datagovernance på sundhedsområdet.   

Sammenhæng til eksisterende organisationer 

SSI har en central rolle med indsamling og formidling af data om befolkningens 

sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæse-

net. Med programmet skal samarbejdet mellem SSI og sundhedssektorens øvrige 

aktører styrkes.  

Programmets fokus er på dataindsamling, dataopbevaring, databehandling og data-

formidling, jf. figur 1. 

Figur 1 – Programmets fokus 

Dataindsamling Dataopbevaring Databehandling Datapræsentation
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Midler
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behandlede og 

validerede data.

Dataanvendelse

 

SSI får en betydelig rolle i løbende kvalitetssikring og validering samt formidling og 

brug af data. Det gælder i forbindelse med såvel den løbende drift – ledelsesinforma-

tion (Type 2) – som statistik (Type 3) og grundlag for analyse (Type 4), jf. figur 2.  
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Figur 2 – Anvendelsesfokus 
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Det er målet at gøre sundhedsdata langt mere tilgængelige, anvendelige og forståe-

lig for alle brugere, herunder for sundhedsprofessionelle, administratorer i regioner 

og kommuner samt borgerne.  

Det forudsætter en sammenhængende indsats på tværs af sektorer, hvor den stats-

lige investering understøttes af investeringer decentralt i at sikre, at tidstro data er 

tilgængelige for de sundhedsprofessionelle. 

 

Øget mulighed for direkte inddragelse af data i den ydede service til borgeren 


