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Om undersøgelsen

• National undersøgelsen –

opfølgning på 2013 og 2015 + 

nye spørgsmål 

• Borgere i DK: 18-70+

• gennemført af 

• Kombi-undersøgelse

• 1033 respondenter



Udvalgte spørgsmål

1. Syn på sikkerhed

2. Forventning til sundhedsit’s påvirkning af

kvaliteten af sundhedsservice

3. Inddragelse af patientens egen viden og data

4. Syn på deling af sundhedsdata

5. Erfaring med it-udstyr anvendt til at tilgå

sundhedsdata

6. Oplevelse af it anvendt i klinikken



Sikkerhed omkring

personlige sundhedsdata



Enig eller uenig I følgende udsagn: 

“Jeg er overordnet betragtet bekymret for misbrug af mine 

sundhedsdata.” (N=1033 I 2017 og N=1059 I 2015)
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Befolkningens forventing til sundhedsit’s

påvirkning af kvaliteten af sundhedsservice: 

2013, 2015 og 2017



Forventer du at anvendelsen af sundheds-IT i inden for de 

næste 3 år vil forbedre eller forringe kvaliteten af den 

sundhedsservice du modtager? (N=1033 I 2017, N=1059 I 2015 og N=1058 I 2013)
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Inddragelse af patientens egen

viden og data, 2017

Når borgere selv indsamler 
sundhedsdata, enten på initiativ 
af sundhedsprofessionelle eller 
på eget initiativ

Patient rapporterede data 
(Patient reported outcome (PRO))

Patient genereret sundhedsdata 
(patient generated health data 
(PGHD))



Har din behandler bedt dig om selv at indsamle data til 

brug for din behandling i klinikken? (N=1033 I 2017)
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Er du blevet bedt om at udfylde et spørgeskema, hvor du 

vurderer den behandling du har modtaget? (N=1033 I 2017)
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Har du på eget initiativ indsamlet sundhedsdata (fx fra fitness 

armbånd eller apps) og vist dem til din sundhedsbehandler? (N=1033 

I 2017)
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Ønsker du mulighed for at kunne give tilladelse til, at dine 

pårørende og/eller venner kan se dine sundhedsdata? (N=1033 

I 2017 og N=1059 I 2015)
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Ønsker du mulighed for at kunne give tilladelse til, at dine 

pårørende og/eller venner kan se dine sundhedsdata? Fordelt

på uddannelse. (N=1059 I 2017 og N=1033 I 2015)
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Borgernes erfaring med it-udstyr anvendt til

at tilgå sundhedsdata?



Hvordan følger du med i de offentligt registrerede sundhedsdata 

om din person, der er tilgængelige for dig på nettet? Gerne flere 

svar (N=1033 I 2017 og N=1059 I 2015)
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Erfaring med at bruge mobil apps udviklet til sundhed? (N=1033 

I 2017 og N=1059 I 2015)
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Hvordan oplever borgerne it i klinikken?



Kommunikation i klinikken: Sundhedsprofessionelles brug

af it-udstyr i deres kommunikation med patienterne
(N=1033 I 2017, N=1059 I 2015 og N=1058 I 2013)
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Hvad betød det for din forståelse af din helbredstilstand, at den 

sundhedsprofessionelle brugte IT til at vise dig noget?



Opsummering
1. Datasikkerhed: 20% bekymrede, 52% ikke bekymrede

2. 64% forventer Sundhedsit’s vil forbedre kvaliteten, 12% 
at det forringer

3. Udvikling i inddragelse af patientens egen viden og 
data

• Behandler har direkte bedt 12% indsamle data 

• 16% har udfyldt spørgeskema

• 9% har på eget initiativ indsamlet sundhedsdata

4. Deling af sundhedsdata – lige mange i hver gruppe + 
flest blandt de højtuddannede

5. Erfaring med it-udstyr anvendt til at tilgå sundhedsdata

• Smartphone/tablet vinder større indpas.

6. Oplevelse af it anvendt til kommunikation i klinikken

• Borgerne oplever at det giver værdi og at de får en 
dybere forståelse
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