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Det går jo godt
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Borgerperspektivet – hvad er opgaven, sat
på spidsen?
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Patienten vil gerne leve et liv der er så normalt som muligt
og hvor sygdom spiller den mindst mulige rolle.
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Hvor kommer digitaliseringen så ind i billedet?

Googler man fx: ”Give de samme oplysninger igen og igen”:

Ny undersøgelse: Patienterne skal give de samme oplysninger igen ...
https://www.danskepatienter.dk/.../ny-undersoegelse-patienterne-
skal-give-de-sammen...
25. aug. 2017 - Ny undersøgelse viser, at hver fjerde læge mangler 
informationer om deres patienter – og patienterne oplever, at de 
skal give lægerne de ...

Det er første hit – derpå en række hits hvor sundhedssektoren er 
fremtrædende

Patienterne undrer sig over, at de ofte skal udfylde oplysningsskemaer 
på oplysninger, som de havde afgivet mange gange tidligere.

https://www.danskepatienter.dk/politik/nyhedsarkiv/ny-undersoegelse-patienterne-skal-give-de-sammen-oplysninger-igen-og-igen
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Fra stafet til behandlingsnetværk

STAFET

Transferred care

BEHANDLINGSNETVÆRK

Shared care

Tænke sundhedsvæsenet som et sammenhængende 
netværk



Næste skridt – ny fællesoffentlig 
digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet, 
2018-2022
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Fælles overligger:

Bedre Sam-
menhæng, kvalitet
og geografisk lighed
i sundhedsvæsenet
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En digitaliseringsstrategi med fem indsatsområder



Ny strategi fra årsskiftet

Arbejdet med at fastlægge en ny strategi pågår

Strategien medvirker til at indfri ambitionen om bedre 
sammenhæng, kvalitet og geografisk lighed i 
sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenets parter står bag strategien

Tæt samarbejde er nøglen til at fastholde den hastighed 
hvormed digitaliseringen foregår
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Verdens lykkeligste land

Trust may explain the good state of Danish economy and 
the country’s successful welfare society professor Gert Thinggaard

Svendsen, Aarhus universitet

For example, trust in other people is an important 
component of social capital. In Denmark trust in others is 
by far the highest among European OECD countries: on a 
scale from 0 (“you do not trust any other person’’) to 10 
(‘’most people can be trusted’’), the average score given by 
the Danish is 8.3, while the European OECD average stands 
at 5.8. OECD how’s life in Denmark
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