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Quorum Consulting

QUORUM

 Patientrapporterede oplysninger 

(PRO)
- Regionernes Sundheds-IT

- Sundhedsdatastyrelsen

 Værdibaseret Styring
- Danske Regioner

- 7 delprojekter

 Telemedicinske servicefunktioner
- Region Hovedstaden

 Sundhedsplatformen, 

test management
- Region Hovedstaden

UDVALGTE OPGAVER INDEN FOR SUNDHED

 Management Consulting

 Brobygger mellem IT og forretning

 15 seniorprofiler

Vi hjælper organisationer med at beslutte, udvikle 

og levere varige forbedringer

Uafhængig og 

erfaren

rådgivning

Specialister i 

forretnings-

transformation 

Vi er ydmyge 

og gør os 

umage



Baggrund

OM KMD ANALYSE

 KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale 

muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD 

Analyse har blandt andet tidligere udgivet rapporterne 

”Den digitale folkeskole – vurderinger og holdninger fra 

elever og forældre”, ”Socialt bedrageri i Danmark” og 

”Informationssikkerhed i store danske virksomheder”

 Læs mere om KMD Analyse og hent rapporterne på 

www.kmd.dk/analyse 

 Rapporten ”Population Health Management - Deling af 

patientdata” er udfærdiget i samarbejde med Quorum

Consulting og nyhedsmediet Dagens Medicin og bygger 

på to surveys:

- Borgersurvey – 2005 respondenter repræsentativt fordelt på 

geografi, alder og køn

- Lægesurvey – 724 respondenter blandt modtagere af Dagens 

Medicins nyhedsbrev

OM ANALYSEN



Dagens Medicin

25. august 2017

IKKE GODT NOK. »Datadelingen

er i dag ikke god nok. Mange læger, 

sygeplejersker og andre sundheds-

personer har simpelthen ikke de 

informationer, de skal bruge for at 

sikre den bedst mulige behandling,« 

siger sundhedsminister Ellen Trane 

Nørby (V). 
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Udfordringer i sundhedsvæsenet

FEM MEGATRENDS

Den aldrende befolkning

 I år 2000 var der 4,3 borger mellem 18-64 år for hver borger over 65 år, mens 

der i 2036 forventes at være 2,3 

PRESSER PÅ FOR

Ny anvendelse af 

sundhedsdata

 Tidlig opsporing

 Forebyggelse

Ny ansvarsfordeling 

mellem borger og 

sundhedsvæsen 

 PRO

 Involvering i 

beslutninger

Fokus på sundheds-

effekten af det samlede 

behandlingsforløb

 Patienten i centrum

 Værdibaseret Styring

”Sundhedsnetværk”

og mere sundhed for 

pengene

Den stigende betydning af kronisk sygdom

 1/3 har en eller flere kroniske sygdomme og stigning forventes

 Andelen af multisyge forventes at stige med 21 % i perioden 2014-2024 

 Sundhedsudgifterne til personer med 3+ kroniske sygdomme er 11 x større 

end ikke-kroniske patienter

Informationsrevolutionen

 Mængden af sundhedsdata fordobles hver 8. måned

 Stigende mængde selvgenereret data

 Big data og kunstig intelligens

Klinisk teknologis velsignelse og forbandelse

 Genteknologi og molekylær biologi skaber mulighed for individualiserede 

behandlingsforløb

 Mulighed for nye (evt. dyre) behandlinger

Den nye sundhedsforbruger 

 Digital forventning - ændring af dialogform og involvering 

 Borgere bliver i højere grad en integreret og aktiv del af den sundhedsfaglige 

beslutningsproces 
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Population Health Management

BAGGRUND

Erkendelse af, at man for at skabe mere sundhed for 

pengene ikke kan nøjes med at forholde sig til det rent 

sygdomsspecifikke og snævert specialefaglige

Andre relevante problemstillinger hos den enkelte patient, 

kan have indflydelse på den samlede sundhedstilstand

Disse kan være af både sygdomsmæssig, 

adfærdsmæssig, social eller økonomisk karakter

Danske Regioner:

Formålet med tilgangen er at skabe mest mulig sundhed samt mest 

lige fordeling af sundhed i befolkningen gennem indsatser, der er 

tilpasset den enkelte borger (Sundhed for alle, 2017)

Ernest & Young:

 At behandle de sygeste med øget opmærksomhed 

 At forebygge at sygdom opstår 

 At fremme en sundhedskultur (wellness culture)

DEFINITIONER, PHM

BEHOV FOR FLERE DATA
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Flere data

FORUDSÆTNING FOR PHM

Operationaliseringen af Population Health Management er 

betinget af tilgængeliggjort viden om: 

 Befolkningen
- Overordnet indretning af sundhedsvæsenet og relaterede 

samfundsmæssige indsatser

 Det enkelte individ
- Skabe øget kvalitet i den enkeltes behandlingsforløb

Udveksling af personlige informationer er en naturlig del af 

vores digitale færden, men hvad er holdningerne til deling 

af personlige data i relation til sundhed og sygdom? 

 Borgersurvey: 2005 repræsentativt fordelte borgere 

 Lægesurvey: 724 læger fordelt på praktiserende læger, 

speciallæger på privat klinik, hospitalslæger og ’andre’ 

UNDERSØGELSE AF HOLDNINGER

DATATYPER I UNDERSØGELSEN

Klinisk data

Data, der optages om den enkelte ifm. 

undersøgelser, prøver og behandlinger i 

sundhedssektoren, f.eks. prøve- eller 

undersøgelsessvar, blodtryk eller medicinforbrug 

Adfærdsdata

Data om adfærd og livsstil f.eks. motion, rygning, 

kost, alkoholforbrug 

Trivselsdata

Data om psykisk trivsel, f.eks. depression, angst 

og livskvalitet 

Data om personlige forhold

Data om bopæl, økonomisk situation, 

arbejdssituation, familiesituation, parforhold, mv.



Er det et problem?

• 40 % alle borgere: stort eller meget stort problem

• Borgere med hyppig kontakt til sundhedsvæsenet: 47 % 

• Borgere med meget hyppig kontakt: 52 %

Oplevelse af deling i dag - borgere

Ved hyppigt forstås borgere, der har angivet i de seneste 12 måneder at have haft 6-9 kontakter med deres praktiserende læge

Ved meget hyppigt forstås borgere, der har angivet i de seneste 12 måneder at have haft 10 eller flere kontakter med deres praktiserende læge



Oplevelse af deling i dag - læger

Hospitalslægerne oplever det oftest problematisk at mangle informationer om patienten i forbindelse med 

konsultation, mens de praktiserende læger oplever det sjældnere

Svar ofte eller ved hver konsultation er i venstre kolonner for hver lægegruppe, inkl. nogen gange til højre



Oplevelse af deling i dag - læger



Konsekvenser af utilstrækkelig data



Oplevelse af deling i dag - Opsummering

 Halvdelen af lægerne oplever det nogen gange, ofte eller ved 

hver konsultation som et problem at mangle data om patienten

 Særligt hospitalslæger (ca. 2/3) mangler patientdata fra andre 

aktører i sundhedsvæsenet

 Borgerne, og særligt dem med hyppig kontakt til 

sundhedsvæsenet (ca. 1/3), oplever hver gang eller ofte, at 

den sundhedsprofessionelle ikke er sat tilstrækkeligt ind i 

deres situation, når de mødes. 

40 % af alle borgere synes, at dette er et stort eller meget stort 

problem

 Godt halvdelen af alle læger vurderer, at et manglende overblik 

over de samlede data kan skabe risiko for forsinkelse eller fejl i 

behandlingsforløbet med mindre skader for patienten til følge 

 Kun hver 10. læge oplever at have et tilstrækkeligt overblik 

over patientens data



Hvem vil dele hvilke data med hvem - borgere



Hvem vil dele hvilke data med hvem - borgere

Villigheden til at dele, 
særligt ikke-anonymt, 
med kommercielle 
aktører er mindre end 
med ikke-kommercielle

Villigheden til at dele 
aftager for aktører, 
hvor borgerens data 
kan tænkes at have en 
bredere indflydelse på 
offentlige myndig-
heders beslutninger 
om andre områder af 
borgerens liv.



Hvem vil dele hvilke data med hvem - læger

 Overordnet ses der villighed til at dele data blandt de forskellige lægegrupper. Blandt praktiserende 

læger, speciallæger og hospitalslæger er kun 0-12 % ikke villige til at dele data med andre læger

 Markant forskel på lægerne, når der er 

tale om ikke-anonyme data:

- Et gennemsnit på 59 % af 

hospitalslægerne villige til i højere grad 

end i dag at dele data, de optager om 

patienterne med andre læger

- Det samme gælder for 27 % af 

speciallægerne og 32 % af de 

praktiserende læger. 

 Villigheden til at dele data med andre 

faggrupper end de tre lægegrupper 

mindskes markant, som man bevæger 

sig ned på listen over aktører

 Kun aktørerne Alternative behandlere, 

Forsikringsselskaber og 

Medicinalindustrien fået nej-

tilkendegivelser fra flertallet af lægerne



Hvem vil dele hvilke data med hvem - Opsummering

Borgere:

 Markant flertal vil gerne dele personlige data om sundhed, 

adfærd og psykisk trivsel. Mindre villighed til deling af data om 

personlige forhold, dog vil flertallet gerne dele med egen læge

 Villighed til datadeling understøtter Population Health 

Management i regi af sundhedsvæsenet, mens 

sammenkoblingen med øvrige velfærdsområder, f.eks. social-

og beskæftigelsesindsatser ikke i samme grad understøttes

Læger:

 Overordnet set er der villighed til at dele data mellem de 

forskellige lægegrupper

 Hospitalslægerne er mest villige til at dele data, de optager om 

patienten, med andre aktører med interesse i borgernes 

sundhed

 Blandt lægerne generelt er villigheden til at dele patientdata 

med aktører, der kan have en ikke-behandlingsmæssig ind-

ydelse på borgerens situation, begrænset



Barrierer for øget datadeling
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Kontakt

Sune Borregaard

Senior Management Consultant

sb@quorum.dk

+ 45 23 70 29 39

www.quorum.dk

Niels Blinkenberg Federspiel

Key Account Manager

nfe@kmd.dk

+45 28 93 48 90

www.kmd.dk



Bekymringer - borgere



Egen administration af adgang til data


