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National digitaliseringsstrategi
2018-2022/2024

27 år med nationale strategier for digital sundhed har bragt os
langt



Samarbejdet om digitalisering viste sit værd under Covid-19
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Sporing af COVID-19 Modeller for smittespredning 

Smitteopsporing Aktivitet

Forskning Coronapas



Vi har nået vildt meget sammen siden 2018!

Lægen i min lomme (Min Læge) – borgerrettet app i almen 
praksis

Spørg patienten – Patientrapporterede oplysninger (PRO)

En samlet visning af borgerens sundhedsoplysninger

Guide til sundhedsapps

Digital svangrejournal til gravide

Bedre, hurtigere og mere sikker digital kommunikation 
mellem sektorer

Et samlet patientoverblik til pleje og behandling

Digitale arbejdsgange i almen praksis og mere målrettet 
kommunikation med andre aktører

Mere sikker medicinering på bosteder og misbrugscentre

Bedre overblik med strukturerede omsorgsjournaler i 
kommunen

Digitalt understøttet tidlig opsporing på det kommunale 
ældreområde

Datadrevne teknologier til automatisering, prædiktion og 
beslutningsstøtte

Digital beslutningsstøtte til medicinordination

Fortsat udbredelse af telemedicinsk 
hjemmemonitorering (KOL, gravide med komplikationer)

Digitalt understøttede forløbsplaner til borgere med kronisk 
sygdom (KOL, diabetes type 2 og kroniske lænderygsmerter)

Bedre opfølgning på vaccinations- og screeningsprogrammer

Borgeradgang til logoplysninger fra hospitaler

5



Og der er mere endnu

Styrket digital sikkerhed – fællesoffentlige tiltag til øget 
cyber- og informationssikkerhed i hele sundhedsvæsenet

Styrket borgerkontrol med oplysninger som deles i 
sundhedsvæsenet

It-sikkerhed på praksisområdet

Modernisering af it-sikkerhedsstandarder i sundhedsvæsenet

Digitale velfærdsløsninger ud til borgerne

Langsigtet målbillede for den fælles it-infrastruktur

Bedre overblik over de organisatoriske enheder i 
sundhedsvæsenet

Etablering af en national erstatnings-cpr løsning (e-cpr)
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Et Samlet Patientoverblik:

• Aftaler
• Fælles Stamkort, herunder

Behandlingstestamente, Livstestamente, 
Organdonorregister

• Planer
• Indsatser
• Mål
• Diagnoser



Aftaler på Sundhed.dk
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Fælles Stamkort på Sundhed.dk
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Fra papir til digital løsning
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Pilotafprøvning

Graviditets 
mappen

Den gravide

Almen praksis
Sygehuse og kommunal sundhedspleje

https://fmkwebtest.trifork.netic.dk/sbo/launch?baseUrl=https://graviditet-test2.nspop.dk:8443/graviditetsmappen&cert=carina&cpr=1209940112&sor=255401000016004&ownAuthId=5LDKZ


Oktober 2021

Digitaliserings-
partnerskabet
lancerer deres 
anbefalinger

Maj 2022

Digitaliserings-
strategien 
2022-2026 
lanceres af regeringen

Juni 2022

Den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi 
lanceres af regeringen, KL og 
Danske Regioner 

DE NYE DIGITALISERINGSSTRATEGIER

September 2022

Et digitalt samfund for 
alle
lanceres af regeringen



DIGITALISERING, 
DER LØFTER 
SAMFUNDET
DEN FÆLLESOFFENTLIGE 
DIGITALISERINGSSTRATEGI 
2022-2025

REGERINGEN
KL
DANSKE REGIONER



FIRE VISIONER 
FOR DIGITAL UDVIKLING

En sammenhængende 
og brugervenlig digital 
offentlig sektor for alle

Digitalisering til 
at afhjælpe manglen 

på arbejdskraft 

Et digitalt bidrag 
til den grønne 

omstilling 

Et stærkt fundament 
for den digitale 

udvikling

VISION 1 VISION 2 VISION 3 VISION 4







EU kommer til at fylde mere
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European Health Data Space

Deling af recepter og patientresuméer

En IT-infrastruktur, der forbinder et netværk af knudepunkter og leverer 
grundlæggende kernetjenester sammen med Europa-Kommissionen, såsom en fælles 
dataoversigt, fælles ansøgning om dataadgang og tilladelse til brug af data. 
Pilotprojektet starter i 2022. 

Sundhedsdatastyrelsen har fået EU-støtte til et projekt, hvor det bliver muligt for 
danske borgere at dele e-recepter og patientjournaler med andre EU-lande. Projektet  
påbegyndes i 2023 og løber i tre år. 



Vi skaber forandringerne i fællesskab
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