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Gårsdagens tal. 

2008 2018

Pct Antal 

13.376 17.094 27,8 3.718

30.118 35.489 17,8 5.371

23.376 21.784 -6,8 -1.592

28.725 32.309 12,5 3.583

95.595 106.676 11,6 11.080

Antal beskæftigede på offentlige 

sygehuse i Danmark

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (2004-2017), Løn- og Beskæftigelsesregisteret, 

Sundhedsdatastyrelsen (2001-2003).

Andet ialt

Samlet total

2008-2018

Andet sundhedsfagligt personale

Sygeplejersker ialt

Læger ialt



Hvem er jeg? 

 

• Sundhedsdatastyrelsen 

• Sundheds-og ældreministeriet 

• Gentofte Hospital 

• MSD 

• Danske Regioner 

• Sundhedsstyrelsen 

• Sundhedsministeriet 

• Vestsjællands Amt  

Baggrund: 
cand.oecon… med 
hang til sundhed og 
sundhedsdata fra 
SF35 til OECD data. 

Drivkraft: Jeg elsker 
engagement, passion, 
fantastiske fortællinger = 
Sundhedsvæsenet. Og er 
lidt vild med data, der 
bruges, rykker, forandrer 
og skaber merværdi.  



Fortællingen om en ”guldgrube” 

Danske sundhedsdata gemmer på viden, som kan give 
sundhedsprofessionelle, forskere og erhvervsliv bedre 
indblik i sygdom og behandling (data redder liv). 

Sundhedsdata spiller en væsentlig rolle i udviklingen af 
det danske sundhedsvæsen. Sundhedsdata bruges aktivt 
til at skabe bedre behandling af patienterne. Samtidig er 
sundhedsdata et vigtigt redskab i forhold til planlægning, 
så vi bruger ressourcerne optimalt (Danske Regioner). 

Bedre sundhed gennem bedre brug af data (SDP). 
Systematisk brug af sundhedsdata skal drive kvalitet og 
styring i fremtidens sundhedsvæsen. Øget brug af data om 
kvalitet, aktivitet og økonomi skal understøtte udvikling og 
forbedring af den samlede indsats for borgerne. Det skal bl.a. 
bidrage til en bedre tilrettelæggelse af sammenhængende 
patientforløb på tværs af sektorer (Sundheds- og 
Ældreministeriet). 
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Fascinations-  og trolddomsord i anvendelsen af 
sundhedsdata 
 

Ledelsesinfo: Når vi har data, 
tager vi de rigtige beslutninger!  

 

Kunstig intelligens:  Giver 
målrettet og bedre behandling! 

 

Forskning sikrer nye og bedre 
behandlingsmetoder! 

 

 

 

Kunstig intelligens 

Ledelsesinfo 

Bedre behandling 



1.1 Brugen af data i ledelse i sundhedsvæsenet 

Tese 

Jo mere vi ved, des bedre beslutninger træffes 

 

Anvendelse af data til 

• strukturelle forandringer. 
• Fx hvor mange patienter er i kontakt med flere hospitaler/afdelinger/sektorer?  

• løbende opfølgning 
• Fx tvang i psykiatrien, antal influenzatilfælde, kræftmonitorering, genindlæggelser, medicin  

• ny viden om behandling 
• Fx epidemiologisk forskning, overvægt og sygdomsmønstre 

• den daglige drift 
• Fx belægning på tværs, medicin, sygehuserhvervede infektioner  

 



1.1 God brug af data i ledelse 
 

• Er grundfundamentet opdateret? 

• Der findes mange data, og det kan være svært at overskue, hvilke der er de vigtigste. 
Træd varsomt og pas på med data, der er relevante men upræcise eller irrelevante men 
præcise. 

• Brug data som udgangspunkt for nysgerrighed på praksis og som udgangspunkt for 
drøftelser af praksis. 

• Oversæt betydningen af data, så de giver mening i den faglige kontekst, de anvendes i.  

• Inddrag dem, det handler om, når mønstre i data skal omsættes til indsatser. Løsninger 
og indsatser skal give mening i den organisatoriske og faglige kontekst, de skal indgå i. 

• Balancer mellem at stille spørgsmål om enkeltsager til spørgsmål, der skal danne overblik 
over udvikling over tid. 

• Keep it simple – fokuser data til det væsentlige. 

• - og data er en god tjener men en farlig herre. 

 

 



1.2 Søer, skyer, himlen og platform 

 

 

 

 

- vores behov er helt specielle 

- vi vil bruge data i driften  

- vi vil selv prioritere udviklingen 

- vi kan ikke blive enige om definitionerne  

- vi har brug for ejerskabet til data i vores organisation 

 

 

Konsekvensen – eller risikoen 

- Forskellige definitioner fører til forskellige resultater. 

- Vi bruger ressourcerne på at skabe data og ikke på at 
bruge data  

- Data bliver skabt langt fra dem, som kan konkret kan 
handle på data 

 

 

 



1.2 Hvad er konsekvensen ? 

• Et eksempel……   
• Data kan fx lagres som teksten 13. august 1925 

eller som tallet 130.825. Når data overføres fra 
en computer til en anden eller fra et program til 
et andet, skal afsender og modtager være enige 
om repræsentationen, da resultatet ellers bliver 
meningsløst (ventetid i minutter, timer, dage?) 

 



 



Governance 2019 



National bestyrelse for data på sundheds- og 
ældreområdet  
Formålet med bestyrelsen er at bidrage til at løse en række 
udfordringer omkring data på sundheds- og ældreområdet, herunder 
manglende nyttiggørelse af data, manglende gennemsigtighed om 
beslutninger og manglende fælles strategisk retning omkring indsatser 
for data i sundhedsvæsnet og på ældreområdet. Herudover skal 
bestyrelsen sikre opbakning til og fremdrift i forhold til bestyrelsens 
beslutninger blandt aktørerne i sundhedsvæsenet og plejesektoren 
samt følge op på beslutninger og igangsatte aktiviteter.  

Bestyrelsen består af medlemmer fra Sundheds- og Ældreministeriet, 
Sundhedsdatastyrelsen, Finansministeriet, Børne- og Socialministeriet, 
Danske Regioner, Region Hovedstaden, Region Midtjylland og KL. 
Danmarks Statistik deltager som observatør. 



Governance opgavefordelingen 





1.2 Hvad skal der til? 

Enighed om formålet….  

Bedre brug af sundhedsdata (og ressourcerne her til) 

 

Hvad kræver det 

• Brug indflydelsen i den nye governance 

• Mod til fælles prioritering 

• Stå ved beslutningerne og fasthold fokus 

• Gør det klart, hvad det betyder for dem, der anvender data 

• Stil krav  

• Vær tålmodig 

• Lav en succes….  

 



Guld eller klenodie? 

Use Your Historical Data Properly 

The challenge therefore for every business -- particularly in consumer-facing industries -- in the coming 

year is to rebalance the emphasis between historical and recent/current data. Key to addressing this 

challenge is to refocus on governance and use of the traditional data warehouse environment as a 

repository of historical truth. 

This is not to say that all data must pass through the warehouse, nor is it to be a "single version of the 

truth." Rather, the warehouse must stand beside and be closely integrated with the more recent data 

science and analytics environments. It is no longer a question of volume of data (if it ever truly was), 

but the value of both historical and ongoing data in discovering the answers you need. 

 

 
Dr. Barry Devlin defined the first data warehouse architecture in 1985 and is among the world’s foremost 
authorities on BI, big data, and beyond. His 2013 book, Business unIntelligence, offers a new architecture for 
modern information use and management. 

http://bit.ly/BunI_Book
http://bit.ly/BunI_Book


1.3 Mine data til mig for mig 



3. Magien – brugen af data til at forudsige 

Kunstig intelligens 

Predictionsmodeller 

Machine learning 

Artificial intelligens 

 

= algoritmer, der lærer  

 

- Open source og AI udbud? Nørdernes paradis 

 

 

 



$50.000  

 



500.000 eller forskning?  



• https://www.kaggle.com/ratthachat/aptos-eye-preprocessing-in-
diabetic-retinopathy 
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Budskaber 

• Data er et stærkt kort i ledelsen i sundhedsvæsenet 
• Formålet med brug af data er central for anvendelsen, hvad giver værdi i 

beslutningsniveauet (genindlæggelser i frikommuneforsøget, belægningsdata i 
sikkert patientflow) 

• Beslutninger og meninger træffes på grundlag af baggrundstæppet – er dit 
opdateret? 

• Anvendelse af data er en faglighed 
• Data er en god tjener, men en farlig herre 

• Fælles målbillede for platforme, skyer, søer mv 
• Følg og dyrk den nye governance 

• Sørg for, at jeg får en merværdi ud af, at I har mine sundhedsdata  
• Start med at brug AI, machine learning, deep learning kan, husk 

gennemsigtighed.  
 
 

 



Tak for opmærksomheden 
 

 



Husk beslutninger og meninger træffes på 
grundlag af baggrundstæppet – er dit opdateret? 
 
Hvor mange ansatte er der i det danske sundhedsvæsen? 

Hvor mange penge bruger vi på sygehusvæsenet hvert år inkl. psykiatri? 

Hvor mange sygehuse har vi Danmark? 

Hvor mange akutsygehuse har vi i Danmark? 

Hvor langt er der mellem sygehusene i Danmark?  

Hvor mange praktiserende læger er der?  

Hvor mange kommunale sundhedstilbud er der? 

Hvad er den forventede levealder i Danmark og fordelt i landet? 

Hvad er ambulant behandling? 

Hvor mange børn fødes der hvert år? 

Hvad dør danskernes hyppigst af? 

Hvor dør danskerne? 

Hvor mange borgere er i kontakt med sundhedsvæsenet hvert år? 

Hvad er den hyppigste årsag til, at vi kommer i kontakt med sundhedsvæsenet, kommunalt tilbud, almen praksis, sygehusene ? 

Hvad mange blev opereret i juni måned? 

 

 


