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Den digitale indsats mod covid-19
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Et korrekt registeret telefonnummer havde stor betydning
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SmitteopsporingVaccination

Borgerens 
telefonnummer



Registrering af data skaber værdi – COVID-19-eksemplet
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Hospitalet

Oplysninger om patienter 
registreres og indberettes

Regeringen og centrale myndigheder

Nye smittetilfælde, antal indlagte 
og udskrevne mm analyseres





Det stærke digitale fundament
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Vores sundhedsvæsen er digitalt

Elektronisk journal fra lægepraksis .......... 100 %

Deling af journaler mellem praktiserende læger .......... 98 %

Laboratoriesvar fra hospitaler til praktiserende læger.......... 100 %

Recepter .......... 99 %

Henvisninger til hospitaler .......... 97 %

Henvisninger til speciallæger og psykologer .......... 100 %
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Vores sundhedsvæsen er næsten 100% digitalt
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Praktiserende læger 

Speciallæger 
og psykologer 

Hospital
Elektronisk journal i lægepraksis: 100 %

Deling af journaler mellem 
praktiserende læger: 98 %

Laboratoriesvar fra hospitaler
til praktiserende læger: 100 %

Recepter: 99 %

Henvisninger til hospitaler: 97 %

Henvisninger til speciallæger 
og psykologer:  100 %

Kommune



Nye former for sundhedsydelser kræver yderligere digitalisering

Hjemmebehandling
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Nærhospitaler



Vi vil dele mere data på tværs af sektorer
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Graviditetsmappen

Samlet Patientoverblik
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Alle data kan 
sammenkobles via 

CPR
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186 users a day



Antal borgere, borgere med kronisk sygdom og borgere 
med kontakt til psykiatrisk sygehusvæsen fordelt på 
kommuner i sundhedsklyngen

Antal borgere i sundhedsklyngen med kontakt til 
sundhedsvæsenet fordelt på sektorer, 2021

Kilde: CPR-registeret, Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret  og Register for udvalgte kroniske 
sygdomme og svære psykiske lidelser, Sundhedsdatastyrelsen.

Kilde: CPR-registeret, Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret og Elektroniske omsorgsjournaler, 
Sundhedsdatastyrelsen.

Intro til Fynsklyngen: Populationsoverblik

15

Bopælskommune Borgere 
(2022)

Borgere med kronisk 
sygdom (2022)

Borgere med kontakt 
til psykiatri (2021) 

Antal Antal Antal pr. 
1000 Antal Antal pr. 

1000

Assens 40.929   8.721 213 1.537 38

Faaborg-Midtfyn 51.785   10.420 201 2.039 39

Kerteminde 24.026 5.042 210 782 33

Langeland 12.303 3.010 245 410 33

Nordfyns 29.668 6.427 217 907 31

Nyborg 32.087 6.815 212 1.169 37

Odense 205.680 38.856 189 8.119 40

Svendborg 59.141 11.919 202 2.314 40

Ærø 6.019 1.279 212 136 23

Fynsklyngen 461.638 92.489 200 17.120 37

Hele landet 5.866.957 1.096.350 187 209.118 36

Note: Tallene i boblerne angiver antal borgere, der kun har kontakt til den/de angivne sektorer. Eks. har 
11.905 borgere kontakt til hospitalet uden at have kontakt til kommune eller almen praksis. 186.170 har 
kontakt til hospital og almen praksis men ikke til kommune. 27.876 har kontakt til hospital, almen praksis 
og kommune. Antal pr. 1000 er opgjort som antal borgere med kontakt pr. 1000 borgere, som er vist i 
kursiv.

Note: Antal borgere og antal borgere med kronisk sygdom er opgjort pr. 01.01.2022. Antal borgere med 
kontakt til psykiatri er opgjort for hele 2021 og er defineret ved kontakt til psykiatrisk sygehusvæsen 
og/eller psykiatrisk praksis.

Forklaring på tal i bobler:
Antal borgere med kontakt

Antal borgere med kontakt pr. 1000 (kursiv)



National governance for data på sundheds- og ældreområdet
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National bestyrelse for data på 
sundheds- og ældreområdet

Udvalg for Økonomi og 
Styring

Udvalg for Datakvalitet 
og Indberetning

Udvalg for 
Dataanvendelse og 

Formidling

Tekniker- og arbejdsgrupper Udviklingsprojekter

Taktisk niveau

Strategisk niveau

Tekniker- og projektniveau

Parter i samarbejdet:



Hvordan bruges de danske data til banebrydende forskning?
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Et eksempel fra vinder af Ph.d.-cup Amani Meaidi, MD, PhD
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Et eksempel fra vinder af Ph.d.-cup Amani Meaidi, MD, PhD

Antal af blodpropper

Lægemiddelregistret

Landspatientregistret 
2 mio. kvinder

Hvordan bruges de danske data til banebrydende forskning?



Digitalisering og 
sundhedsdata skal 
være med til at løse 
morgendagens 
problemer 
- og her er der behov for HK’erne
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Middel

Dyb integration i  
eksisterende systemer

Digital udvikling med 
brugerinddragelse

Udfordringer

En fremtid med flere
ældre og mennesker med 
kroniske sygdomme

Mangel på ressourcer i 
sundhedssektoren

Digitalisering der underbygger varme hænder
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Mål

Teknologi der frigiver     
medarbejderressourcer 

Forenkle dokumentations-
opgaven

Mere tid til kerneopgaven



De danske sundhedsdata er med til at udvikle løsningerne
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De danske sundhedsdata 
bliver kun mere 
efterspurgte 

Personer med viden om data er
og bliver mere efterspurgte

Understøtte sikker 
medicinudvikling 

og brug

Kvalitetssikre 
interventioner og 

behandlinger i 
sundhedsvæsenet

Innovation fx i 
form af

• Udvikling af 
medicoudstyr
• Kunstig 

intelligens



Dem som er tæt på data kender data 
Dataanvendere vil gerne vejledes og have viden fra de personer, som kender data fx dem som registrere dem 

Et eksempel:

22

Indlagt med corona

Indlagt pga. corona

Indlagt pga. andet 
men har corona



Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Boulevard 5 
2300 København S

T:  +45 7221 6800
E:  kontakt@sundshedsdata.dk
W: sundhedsdata.dk
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