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Perspektiv på sundhedsdata



Perspektiv på data
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Hvorfor et Sundhedsdataprogram

Politisk fokus på øget synlighed og åbenhed om sundhedsvæsnets resultater og bedre 

brug af data som drivkraft for bedre sundhed

Foranalyse 2014
Muligheder for bedre brug af data

Regeringsstrategi 2014
Strategisk fokus på bedre brug af data

Regeringsprogram og økonomiaftaler
Strategisk fokus på synlighed og
åbenhed om resultater

Etablering af
Sundhedsdataprogrammet

Etablering af Sundhedsdatastyrelsen



Sundhedsdataprogrammet

Vision

Bedre sundhed gennem bedre brug af data

Mission

Sikre synlighed og åbenhed om sundhedsvæsnets resultater gennem let og 
tilgængelig adgang til relevante data 

Formål

Sikre stabil levering af relevante sundhedsdata om kvalitet, aktivitet og økonomi til 
sundhedspersonale på tværs af sektorer, borgere samt til beslutningstagere i 
sundhedsvæsenet



Overblik over governance i Sundhedsdataprogrammet

Tværsektoriel styregruppe med deltagelse 
af Kommunernes Landsforening, Danske 

Regioner, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for 
Patientsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen, 

Finansministeriet, Sundheds- og 
Ældreministeriet og 

Sundhedsdatastyrelsen (formand)

Sundhedsdataprogrammets regionale 
og kommunale referencegruppe med 

deltagelse af Region Hovedstaden, 
Region Nordjylland, Region 

Midtjylland, Region Syddanmark, 
Region Sjælland, Danske Regioner, 

RKKP, Haderslev kommune, 
Københavns kommune (KL), 

Praktiserende Lægers Organisation, 
Sundheds- og Ældreministeriet og 
Sundhedsdatastyrelsen (formand) 



Hvad skal Sundhedsdataprogrammet levere? 



Programspor og indhold (1/8)

Nye analyser og datamodel

LPR3 og DRG 

Organisering og styring 

Modernisering 

Udvidelse af datagrundlaget

Forbedring af it-infrastrukturen til indsamling og bearbejdning af 
sundhedsdata med fokus på høj datakvalitet

Forbedret tilgængelighed til sundhedsdata i en ny dataplatform 
og enkel brugergrænseflade til præsentation af sundhedsdata til 
forskellige formål og målgrupper som borgere, klinikere og 
forskere

Forbedring af datakvalitet og registreringspraksis gennem ny 
samarbejdsstruktur og etablering af nye arbejdsgange og 
organisering i Sundhedsdatastyrelsen til understøttelse heraf

Etablering af samarbejdsstruktur til prioritering af indsamling af 
relevante sundhedsdata til Sundhedsdatastyrelsen

Etablering af nyt it-system til Landspatientregistret, der vil 
forbedre mulighederne for at danne patientforløb og herunder 
bidrage til mere præcis takstafregning. 



Sundhedsdataprogrammets bølgeplan (2/8)



Projektleverancer i bølge 1 og 2 (3/8) 



Projektleverancer i bølge 1 og 2 (4/8) 



Prioritering af projekter til bølge 3 (5/8)

Udover projekter igangsat på initiativ af Sundhedsdataprogrammets tværsektorielle 

styregruppe, kørte der en proces i efteråret 2016 hvor alle sundhedsprofessionelle, 
borgere, forskere og interessenter kunne byde ind med projektideer til programmets 

videre arbejde  

Kravene var enkle; projektidéerne skal omhandle ”bedre brug af eksisterende data”, og 

understøtte programmets vision om ”Bedre sundhed gennem bedre brug af data”.

Af de i alt 29 indkomne projektideer er 3 blevet godkendt og igangsat som projekter i 

programmets 3 og 4 bølge   

Programmet 
indkalder 

offentligheden og 
sundhedsvæsenet 
til at komme med 

projektideer til 
programmet

20. April 
2017

September 
2016

Programmet 
modtager i 

alt 29 
projektideer

Styregruppen
godkender 
PID’erne og 
opstart af 

projekterne i 
bølge 3 

Projektideerne 
vurderes af 

programmets 
regionale og 
kommunale 

referencegruppe

Projektideerne 
behandles i

styregruppe, som 
udvælger 4 
projektideer 

programmet skal 
videre kvalificere 

Styregruppen
vælgerat 3 af de 4 

kvalificerede 
projektoplæg skal 
videre kvalificeres 

som 
projektinitieringsd
okumenter (PID)

21. November 
2016

30. Januar 
2017

4. November 
2016

11. oktober 
2016



Bølge 3 og 4 (6/8) 

 Bedre præsentation og formidling af data

 Fundament 

• Nationale mål

• Nyt eSundhed

• Nyt evalueringsværktøj til fremme af kvalitetsudvikling og 
rationel klinik

• Nationale registre og data flyttes trinvist til ny 
Sunddataplatform

• Etablering af Sygehusmedicinregister
• Etablering af ny Kræftdatamodel til Kræftpatientoverblik 
• Omkostningsdatabasen
• Dialogværktøj til fælles patienter på tværs af sektorer 
• Etablering af datamodtagelse af kliniske kvalitetsdatabaser 
• Modernisering af datamodtagelse (SEI)
• Nyt Landspatientregister (LPR3)



Projektleverancer i bølge 3 og 4 (7/8)  



Projektleverancer i bølge 3 og 4 (8/8)  



Sunddataplatformen – Nyt eSundhed



Hvad kan vi med Sunddataplatformen (1/5)



Ny Sunddataplatform (2/5) 



Nyt eSundhed (3/5)



Nyt eSundhed (4/5)



Dataadgang (5/5)

Brugergrupper – lovgivningsmæssig styret adgang afhængig af formålet

Generelt er datagrundlaget skabt til støtte for: 

Offentligheden

Politiske beslutninger/prioriteringer

Myndighedsvaretagelse

Lokal driftsstøtte (Leverancer til regionale LIS–systemer  og KØS)

Alle former for forskning

Sygdom (alle registrerede sygdomme)

Patient (komplette patientforløb/kohortedannelse)

Analyse (effekt/betydning af analyseresultat (f.eks. kolesterolmåling) på tværs 
af sygdomskategorier)

Andres brug af data (Databehandlerafter med eksterne – konsulenter, Danske 
Regioner mv.)

mv.



Tak for opmærksomheden

Spørgsmål ?
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