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”Denmark has very good databases on 
quality of care but the goldmine is only 

partly exploited” 
 

- OECD 
OECD reviews of health care quality: Denmark, 2013 

Vi sidder på en dataguldmine – i internationalt perspektiv 

CPR 

Én kohorte 

Høj 
komplethed 

Elektronisk 
siden 1977 



Kerneopgave for Sundhedsdatastyrelsen 

”Sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og 
klinikere samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet” 

 

Sådan løfter vi vores kerneopgave: 

› Vi skaber transparens, synlighed og indsigt i sundhedsvæsenets aktivitet, kvalitet og økonomi 

› Vi sikrer, at patientforløb bliver ensartet digitalt understøttet og dokumenteret på tværs af sundhedsvæsenet 

› Vi sikrer tryghed og tillid til håndtering af borgernes sundhedsdata 

› Vi er en professionel og kosteffektiv leverandør af data, digitale løsninger og nationale tjenester til 
sundhedsvæsenet og vores koncern 

 

› Sundhedsdatastyrelsen er en del af Sundheds- og Ældreministeriets koncern. Vi omsætter sundhedspolitiske 
målsætninger til konkrete løsninger, der fremmer et sundere Danmark.  

 



Sundhedsdatastyrelsen som leverandør af gode data 

 

Sundhedsdatastyrelsen vil være leverandør af gode 

data til udvikling af nye løsninger 

 

Derfor har vi indgået samarbejder med bl.a. Nationalt 

Genom Center og udvikler løsninger i samarbejde 

med primær og sekundær sektor 

 

Data anvendes desuden til gavn for mange områder i 

sundhedssektoren 

•Nationale kvalitetsmål 

•Specialeplanlægning 

•Økonomiske skøn 

•Folketingsspørgsmål 

Policy 

•Ventetid  

•Patientrettigheder/pakker 

•DRG og KMF 

•Controlling 

•Lokale planlægningsbehov 

Administration 

•Klinisk forskning 

•Registerforskning 

•Biobanksforskning 

•Data til kliniske databaser 

•Populationsopgørelser 

Forskning og 
forbedring 

•Sundhedsstatistik 

•Synlige resultater 

•Årsrapporter  

•OECD opgørelser 

•Lægemiddelstatistik 

Statistik 

•Produktivitetsmålinger 

•Aktivitetsmålinger 

•Benchmarking 

•Kliniske retningslinjer 

•Analyser 

 

Performance 



Sundhed i fremtiden – ansvarlig brug af data 
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Vision 

Den rigtige viden i de rigtige hænder på det rette tidspunkt 

 

• Patienterne skal have tillid til, at oplysninger bliver givet videre, når det er relevant for deres behandling 

• Vi skal lære af erfaringer fra i dag til at udvikle kvaliteten, så den næste patient kan få en endnu bedre 
behandling i morgen. 

• Regeringen vil holde fast i og modernisere lovgivningen, så data kan bruges, når det er nødvendigt i 
behandlingen og til at udvikle kvaliteten 
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7 principper sætter rammerne for, hvad vi kan og vil med sundhedsdata 
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3 indsatsområder skal understøtte bedre brug af sundhedsdata 
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1. Endnu bedre datasikkerhed 

1.1. Åbenhed om brug af sundhedsdata i behandling og 
forskning 

• Borgervisning af logoplysninger 

• Bedre information om brug af data i forskningsprojekter 

 

1.2. Borgerne skal kunne være trygge ved, at forskere bruger 
sundhedsdata 

• Pseudonymisering af de nationale sundhedsregistre 

• Tilsyn med pseudonymiserede data 

• Styrket samarbejde mellem dataansvarlige myndigheder 

 

1.3. Styrket cyber- og informationssikkerhed i sundhedsvæsenet 

• Lancere en strategi for cyber- og informationssikkerhed i 
sundhedsvæsenet 

• Etablere et cyberpolitisk forum 

• Skærpe tilsynet med cyber- og informationssikkerhed i 
sundhedsvæsenet 
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Eksempler på projekter 
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Forskermaskinen  
 
 
 

Fra 1. januar 2018: Data videregives som udgangspunkt kun på Forskermaskinen – før blev data sendt på fysisk 
medie til forsker via CD-rom eller USB 
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Applikationsservere

Fjernadgang

View

View

View

Register

Forskermaskinen

Register

Forskerdatabase
Sundhedsstyrelsens 

datavarehus



Lanceret i januar 2019. Udspringer af den nationale cyber- og 
informationssikkerhedsstrategi fra maj 2018, der udpeger tele, energi, søfart, 
transport og sundhed som samfundskritiske sektorer 

Har til formål at sikre en helhedsorienteret og risiko-baseret tilgang til cyber- 
og informations-sikkerhed 

At styrke sektoren samlede, fælles evne til at forebygge, forudse, opdage og 
håndtere cyber- og informationssikkerhedshændelser 

Strategiens bærende indsatser:  
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Forudse Forebygge Opdage Håndtere 

Systematiske sårbarheds- 
og risikovurderinger af 
sektoren 
 
Bedre koordination af 
varsler om mulige angreb 
 

 
 

Forpligtelse om at alle 
medarbejdere i sektoren 
skal uddannes cyber- og 
informationssikkerhed 
 
Skærpede it-sikkerhedskrav 
til it-leverandører 

Afklaring af sektorens 
behov for funktioner 
vedrørende overvågning og 
analyser af datastrømme 
 

En ”kalde-linje” analyse – 
hvem ringer man til, hvis 
der sker noget? 
 
Gennemførsel af fælles 
cyber-beredskabsøvelser 
for sektorens fælles, 
kritiske systemer 

Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for sundhedssektoren 



2. Kvalitetsløft i behandling og forskning 

2.1. Èn Infrastruktur til samarbejde med borgeren i centrum 

• Sætte kraft på implementeringen af fælles løsninger 

• Udarbejde et fælles målbillede for it- og datainfrastruktur 

• Styrke patientindflydelse i arbejdet med PRO-data 

 

2.2. Kvalitetsudvikling med afsæt i borgerens samlede forløb 

• Etablere kvalitetsudviklingsværktøjer til sundhedsvæsenet 

• Sikre synlighed og kvalitetsudvikling i almen praksis 

• Sikre synlighed og kvalitetsudvikling i kommuner 

 

2.3. Gode rammer for forskning og life science 

• Arbejde for én indgang til rådgivning om data til forskning 

• Skabe bedre overblik over datakilder og registre på tværs af data 
ansvarlige myndigheder – et datalandkort 

• Sikre miljøer til afprøvning af nye datadrevne teknologier 
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Eksempler på projekter 
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2.1. Målbillede for datainfrastruktur 

Med økonomiaftalerne for 2019 er det aftalt, at  

 

”Der er [….] enighed om, at et samlet målbillede i 2019 skal udbygges med datainfrastrukturen for bl.a. at styrke 
samarbejdet og brug af data på tværs af kvalitetsdatabaserne og de nationale sundhedsregistre og til at 
understøtte en koordineret videreudvikling løsninger, herunder ansvarsfordeling mellem væsentlige aktører, så 
som Sundhedsdatastyrelsen, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Nationalt Genom Center mv. ” 

 

 Formålet med målbilledet er at skabe fælles billede af, hvor og hvordan anvendelse af sekundære 
sundhedsdata kan understøtte sundhedsvæsnet ift. behandling og forebyggelse, sammenhæng i indsatserne, 
understøtte kvalitet, forbedring og læring, sikre omkostningseffektive indsatser samt forskning.  
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2.1 Patientrapporterede oplysninger (PRO) 
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2.1 Patientrapporterede oplysninger (PRO) 
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2.1 Patientrapporterede oplysninger (PRO) 
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2.2 Øget fokus på det nære sundhedsvæsen – økonomiaftaler 2019 

Kommuner: 

”deling af systematisk viden om indsatser og resultater i ældre- og sundhedsplejen i kommunerne er et vigtigt 
redskab til at understøtte sammenhængende patientforløb, kvalitetsudvikling samt styring og opfølgning i det nære 
sundhedsvæsen. Parterne er derfor enige om, med afsæt i kommunernes arbejde med Fælles Sprog III, at nedsætte 
en arbejdsgruppe i 2019, der skal tilvejebringe grundlaget for en indberetningsvejledning for kommunerne med 
henblik på systematisk ensartet kommunal indberetning. I forlængelse af aftale om kommunernes økonomi for 
2019 stiller kommunerne data fra Fælles Sprog III til rådighed fra de første kommuner i 2019 og fra alle øvrige 
kommuner med udgangen af 2020.” 

Regioner: 

”der er på tværs af aktørerne på sundhedsområdet behov for en mere systematisk viden om indsatser og resultater 
hos praktiserende læger med henblik på at understøtte sammenhængende forløb, kvalitetsudvikling samt styring 
og opfølgning. Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om at følge op på lovgivningen om bedre digitalt 
samarbejde ved, at parterne i 2019 tilvejebringer grundlaget for, at praktiserende læger systematisk kan aflevere 
relevant data til kobling med blandt andet LPR3. Arbejdet tilrettelægges i samarbejde mellem regeringen, Danske 
Regioner og PLO.”  
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2.3 Datalandkort - ét samlet overblik over datakilder i Danmark 
 

Datalandkortet skal 

• skabe et bedre overblik over datakilder for hele sundhedsområdet  

• skabe  en fælles forståelse af, hvilke datakilder vi har i Danmark  

• skabe et overblik over hvem, der kan anvende hvilke datakilder   

• udvikles i takt med sundhedsvæsenets forretningsmæssige behov  

 

Datalandkortet skal i videst muligt omfang rumme alle nuværende datakilder og kunne bygges i takt med, at der 
kommer flere datakilder til 

 

Datalandkortet skal bidrage til at sikre: 

• at den rigtige viden er i de rigtige hænder, på det rette tidspunkt og at der  er en omkostningseffektiv udnyttelse af 
ressourcerne på sundhedsdataområdet, herunder en effektiv dataudnyttelse. 
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2.3 En Indgang til Forskningsdata 

Projektportal 

SSI 
Forskerservice 

NVK STPS 



As-Is vs. To-Be 

Send 

Kommunikation 

Ansøgningsskema 

Projektportal 

Sagsbehandling 

CRM system 



3. Tryg og tidssvarende lovgivning 

3.1. Lovgivning, der understøtter bedre digitalt 
samarbejde 

• Bedre lovgrundlag for digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet 

• Klare rammer for brug af nationale sundhedsdata i 
sundhedsvæsenet 

3.2. Et solidt etisk grundlag for beslutninger om brug af 
sundhedsdata 

• Styrket videnskabsetisk godkendelse af brug af genetiske data 

24 

 



3.1 Lovændring vedr. bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet 

Vedtaget af et enigt Folketing den 14. marts 2019 

Skal forenkle rammerne for, at relevante oplysninger om patienten kan tilgås på tværs af sundhedsvæsenet, når 
det er nødvendigt i forbindelse med aktuel patientbehandling.  

Danner et samlet lovgrundlag for fælles digital infrastruktur for deling af oplysninger på tværs af 
sundhedsvæsenet til samling og udstilling af udvalgte oplysninger om patienten med henblik på at skabe 
overblik over patientens behandlingsforløb.  

Overblikket vil kunne bruges af  

• patienten selv og eventuelt af pårørende via sundhed.dk 

• af de sundhedspersoner, som har patienten i behandling, fx på offentlige sygehuse, praksissektoren, kommunale 
sundhedstilbud og privathospitaler 

Patienten skal selv at kunne registrere tilkendegivelser om frabedelse direkte i overblikket på samme måde, som 
patienter i dag har mulighed for at frabede sig indhentning af medicinoplysninger i FMK via sundhed.dk.  
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3.2 Lovforslag vedr. brug af data i forskning 

Ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven 
og lov om klage‐ og erstatningsadgang inden for sundheds‐ væsenet (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til 
sundhedsforskning samt forbedrede rammer for sundhedsforskning)  

• Lovforslaget har til formål at styrke borgernes tryghed og tillid til, at sensitive personoplysninger udledt af biologisk 
materiale, hvor der er risiko for væsentlige helbredsmæssige sekundære fund, anvendes videnskabsetisk forsvarligt i 
forbindelse med sundhedsforskning. Samtidig skabes bedre rammer for forskning i patientjournaloplysninger ved at sikre 
en mere effektiv procedure for adgang til disse oplysninger til brug for forskning, statistik eller planlægning. Lovforslaget er 
i det væsentligste en genfremsættelse af L 193 (folketingsåret 2018-19), som bortfaldt i forlængelse af udskrivelsen af valg 
til Folketinget den 7. maj 2019. 
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Nye og kommende tiltag  
Løsninger og projekter fra Sundhedsdataprogrammet 
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Fra LPR2 til LPR3 - ny version af Landspatientregisteret 

LPR2       LPR3 

Blanding af kontakter og forløb    Ægte kontakter 

Forløb baseret på algoritmer     Forløb baseret på indberetningen 

Knopskudt model uden klar logik    Klar logik 

Svær at udbygge     Let at udbygge til primærsektor, kvalitetsmonitorering  

      Mulighed for finere organisatorisk granulering 

       Mere information om patienternes sygdomsforløb på sygehus (klinisk perspektiv) 
      og detaljerede oplysninger om alle sygehuskontakter– også de ambulante besøg 

 

   Der er udfordringer med indberetning fra 
Regionerne ifm. overgangen til LPR3   

Indberetningsproblemerne begrænser 
mulighederne for udstilling af data 

   



Nyt eSundhed 

2. maj lancerede Sundhedsdatastyrelsen et nyt 
eSundhed.dk. 

eSundhed.dk er en formidlingsplatform, hvor 
sundhedsdata bliver stillet til rådighed. 

På det åbne eSundhed er data aggregeret og rettet 
mod offentligheden 

Lukket eSundhed er rettet mod sundhedsfaglige 
personer, hvor data udover det aggregerede niveau 
også stilles til rådighed på individ niveau.  
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Lige lanceret og på vej 

Ordiprax  

Omkostningsdatabase 

Fælles patienter 

Data om fødsler 
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Og tendenser på længere sigt  

Bedre udnyttelse af mulighederne i nye teknologier 

Genomsekventering og personlig medicin 

Kunstig intelligens og machine learning 

Datadrevet forebyggelse og behandling – prædiktionsværktøjer, beslutningsstøtte, tidlig opsporing mv 

Automatisering og robotter 
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Tak for ordet 
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De store nationale registre i Sundhedsdatastyrelsen 

Landspatientregistret  

Fødselsregistret  

Cancerregistret 

Dødsårsagsregistret 

Lægemiddelstatistikregistret 

Patologiregistret 

Sygesikringsregistret 

EOJ-data 

Omkostningsdatabase 

Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme, misbrugsregistret, genoptræningsregistret, abortregistret etc 

Sygehusmedicinregistret 

Kliniske kvalitetsdatabasers årsrapporter 

Adgang til CPR, DREAM osv 

 


