
   

 

Titel: Data om det nære – når data skaber sammenhæng i 
borgernes forløb 

Oplægsholder: Christian Hejlesen, chefkonsulent i Sundheds- og 
Ældreministeriet 

Resumé: 
Flere sundhedsopgaver skal løses tæt på borgerens bopæl og netværk i 
kommuner og almen praksis. Derfor er der politisk ønske om at udbygge det 
nære sundhedsvæsen, hvor flere og større dele af borgernes forløb i 
sundhedsvæsenet sker i kommunerne og almen praksis. Flere borgere og forløb 
bliver fælles for kommuner, almen praksis og sygehuse. For at kunne udvikle 
kvaliteten af den samlede indsats, skabe et effektivt sundhedsvæsen og øge 
sammenhæng i borgernes forløb, er der behov for systematisk viden og åbenhed 
om indsats og resultater i kommuner og almen praksis.  
 
Sundheds- og Ældreministeriet har i samarbejde med hhv. KL og PLO i to 
foranalyser undersøgt muligheder og forudsætninger for kobling af data fra 
kommuner og almen praksis med data fra nationale datakilder bl.a. 
landspatientregisteret. Foranalyserne danner grundlag for det videre arbejde 
med kobling af data bl.a. gennem en national indberetning.  
 
Sundheds- og Ældreministeriet præsenterer målsætninger for, hvordan 
datakobling kan bidrage til at udvikle kvalitet og skabe større sammenhæng 
samt resultaterne af foranalysen.  
 
Derudover præsenteres status på det videre arbejde herunder overvejelser om, 
hvilke data, der fremover skal indberettes, og hvordan de stilles til rådighed for 
almen praksis, kommuner, sygehuse og borgere.  
 

3 budskaber som deltagerne kan forvente at få med fra oplægget 
 Hvad har foranalysen vist om efterspørgsel efter datakobling og 

muligheder for national indberetning? 
 Hvordan styrker datakoblingen kvalitet og sammenhæng i borgernes 

forløb? 
 Roadmap for det videre arbejde, herunder hvordan stilles data til 

rådighed for kommuner, almen praksis, sygehuse og borgere? 
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