
Borgeren som en del af holdet
Lisbeth Nielsen
Direktør for Sundhedsdatastyrelsen



Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle
STRATEGI FOR DIGITAL SUNDHED 

2018-2022



Et spændende jubilæumsskrift
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- Vi er kommet langt
- I dag taler vi om borgere, tidligere talte vi 

om data og systemer
- Vi bevæger os i retning af et sundhedsvæsen 

med borgeren som en del af holdet



24 år med strategier
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Digitalisering i almen praksis



Endnu en topplacering
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Sundheds-it bedre vs Vinge
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Afsender eller modtageren i fokus?
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Forventer du at anvendelsen af sundheds-IT inden for de næste 3 år vil
forbedre eller forringe kvaliteten af den sundhedsservice du modtager? 
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Take homes

”Vi skal ikke invitere borgerne ind i vores organisatoriske verden. Vi skal tage 
ud til dem i deres verden”

”Digitalisering er noget helt andet end it”

”De unge kvinder vil hellere kramme deres mobil end en vandrejournal”

”Kan vi ikke lave et moratorium i brug af ordet ”implementering” –
digitalisering er jo en bevægelse,  ikke noget der slutter igen”
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HØR OM ARBEJDET MED AT SKABE ET SIKKERT OG SAMMENHÆNGENDE DIGITALT SUNDHEDSNETVÆRK FOR ALLE

SEMINAR OM STRATEGI FOR DIGITAL SUNDHED 2018-
2022

• Sundhedsdatastyrelsen, KL og Danske Regioner gør på et 
halvdagsarrangement den 11. november status på de 27 
konkrete indsatser Strategi for digital sundhed 2018-2022. 

• Fokus på det fællesoffentlige arbejde med bl.a. 
• Et samlet patientoverblik
• Patientrapportede oplysninger
• Telemedicin 
• Digitaliseringsinitiativer i almen praksis 
• cyber- og informationssikkerheden i sundhedssektoren

• Arrangementet er rettet mod alle i regioner, kommuner, 
praksissektoren, hos it-leverandører mv., som arbejder med at 
virkeliggøre de i alt 27 indsatser i strategien og skabe "ét 
sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle". 

DET PRAKTISKE

Dato og tidspunkt: Mandag den 11. 
november kl. 12.00-16.00 (med 
sandwich fra kl. 11.30)

Afholdelsessted: DGI-byen i København 
(tæt ved Hovedbanegården) 

Tilmelding: På e-mail til Ann Sonnich 
Jensen ansj@sundhedsdata.dk senest 
fredag den 4. november

Programmet vil være tilgængeligt på 
Sundhedsdatastyrelsens hjemme 



Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Boulevard 5 
2300 København S

T:  +45 7221 6800
E:  kontakt@sundshedsdata.dk
W: sundhedsdata.dk

Tak for ordet

lisbeth@sundhedsdata.dk

Twitter: @hejlisbeth

mailto:lisbeth@sundhedsdata.dk

