
   

Titel på oplæg:  

Digital understøttelse og udbredelse af redskaberne til tidlig opsporing          
 
 
Oplægsholder: Tina Juul, Chief advisor, Healthcare hos Carve Consulting 
 
Kommunerne arbejder med digitalisering som aldrig før – men hvordan går det med 
den kommunale udrulning af tidlig opsporing - og er det overhovedet muligt at an-
vende data herfra? Hvis der skal indsamles data på tværs af kommunerne, kræver 
det fælles digitale standarder, men hvor langt er kommunerne reelt med implemen-
teringen heraf?      

Som en del af Sundhedsdataprogrammet har KL iværksat en række projekter, der 
skal afdække, hvordan uddata på sundheds- og ældreområdet kan gøres tilgængelige 
tværkommunalt.  

Carve Consulting har udarbejdet en rapport, som belyser, hvordan en række case-
kommuner har implementeret digitale standarder ifm. tidlig opsporing i hjemmeple-
jen og hjemmesygeplejen.  

Med afsæt i resultaterne fra analysen dykkes der ned i spørgsmål som: 

- Hvordan anvendes de digitale redskaber fra tidlig opsporing i klinisk praksis? 
- Hvad kan de aggregerede data fra tidlig opsporing anvendes til i kommunen? 

Og hvor er data særligt efterspurgt? 
- Hvordan bruger de kommuner, som er længst fremme med digitalisering, de-

res data til at drive kvalitetsudvikling og effektivisering? 

Præsentationen giver konkret viden om, hvordan redskaberne til tidlig opsporing er 
implementeret i kommunernes EOJ-systemer. Der gives desuden inspiration til, hvor-
dan kommunerne kan arbejde med fælleskommunale standarder i den daglige doku-
mentationspraksis. 

Rapporten er offentliggjort i 2019.  

3 budskaber som deltagerne kan forvente at få med hjem fra oplægget.  
1. Hvordan er digitale redskaber til tidlig opsporing implementeret blandt en række 

casekommuner? 
2. Hvad kan data indsamlet fra digitale redskaber til tidlig opsporing anvendes til i 

den enkelte kommune og på tværs af kommunerne? 
3. Hvad kræver det for at kunne sidestille sundhedsdata på tværs af kommunerne? 
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