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Serviceeftersyn af udbredelse af digitale velfærdsløsninger 

Ved økonomiaftalerne for 2018 aftalte regeringen, KL og Danske Regioner at 

gennemføre et serviceeftersyn af udbredelsen af digitale velfærdsløsninger. Formå-

let med serviceeftersynet er med afsæt i hidtidige erfaringer at identificere, hvor-

dan udbredelse af digitale velfærdsløsninger både lokalt og på landsplan kan styr-

kes. Internationale erfaringer med udbredelse af digitale velfærdsløsninger og erfa-

ringer fra andre fagområder og den private sektor er inddraget i serviceeftersynet. 

Rapporten består af følgende afsnit: 

1. Internationale erfaringer med fællesoffentlig udbredelse af digitale vel-

færdsløsninger  

2. Fremtidsbillede for social- og sundhedsområdet  

3. Erfaringskortlæsning fra arbejdet med udbredelse af digitale velfærdsløs-

ninger (opsummering) 

Serviceeftersynet er gennemført af en analysestyregruppe bestående af Digitalise-

ringsstyrelsen (formand), Børne- og Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Dan-

ske Regioner og KL. Next Puzzle har foretaget erfaringskortlægningen på opdrag 

fra analysestyregruppen. 



 

 

Internationale Erfaringer  5. marts 2018 

   

 

0. Introduktion 

Internationale erfaringer med udbredelse af digitale velfærdsløsninger er under-

søgt med henblik på at samle inspiration til den danske indsats.  

Otte lande er undersøgt. Landene er valgt, dels fordi de er blandt de mest avance-

rede på området digitale velfærdsløsninger og sundheds-it og dels fordi de på en 

række parametre er sammenlignelige med Danmark, herunder den demografiske 

udvikling og til en vis grad organisering af sundhedsvæsnet.1  

1. Estland 

2. Finland 

3. Holland 

4. Japan 

5. Norge 

6. Singapore 

7. Sverige 

8. UK 

Der tegner sig generelt et billede af mange interessante digitale velfærdsløsninger 

og projekter, ikke mindst på lokalt plan, og mange planer for storskalaudbredelse. 

Men samtidig tegner der sig et billede af begrænsede erfaringer med udbredelse af 

digitale velfærdsløsninger i storskala fx på landsdækkende niveau, ud over patient-

journalsystemer. Nogle lande, fx Holland, er meget eksplicitte om, at skalering er 

den næste, store udfordring.  

Endvidere er det en generel tendens, at sundhedsområdet er længere fremme i 

udviklingen af digitale velfærdsløsninger end socialområdet.  

På tværs af landene er der en række interessante tiltag og initiativer, der går igen.  

Eksempelvis er der betydeligt fokus på at skabe mere effektiv deling af sundheds-

data, både mellem offentlige myndigheder og så borgerne selv har mulighed for at 

tilgå egne data. Der arbejdes blandt andet på at gøre data tilgængelige for folke-

sundsmontering, kvalitetsforbedring og forskning. Et andet eksempel på en initia-

tivtype, der har vundet indpas i flere af landene, er videokonsultationer. Løsnin-

gerne er udformet på forskellig vis, men generelt er formålet at øge fleksibiliteten 

for patienterne og spare tid for det sundhedsfaglige personale. 

 

 

1 Landeundersøgelserne er gennemført ved en kombination af desk-research og kontakt til den danske repræ-
sentation i landet, som har kontakt til lokale parter. Endvidere er der taget kontakt til en række aktører i 
Spanien men uden svar, herunder den danske repræsentation og regionale spanske kontorer.   
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1. Estland 

Trods landets status som et af de mest digitale samfund, har Estland kun begræn-

sede erfaringer med digitale velfærdsløsninger. Estland fokuserer primært på infra-

struktur og data, men der eksisterer også en række tiltag indenfor fx telemedicin.  

Infrastruktur og data  

Hjørnestenen i den estiske it-infrastruktur er ’X-Road’, der er en sikker datainfra-

struktur, som alle estiske myndigheder skal bruge når de udveksler data med hin-

anden. Mere end 900 organisationer og virksomheder bruger  X-Road på daglig 

basis. Det anslås, at løsningen har sparet den offentlige sektor for 800 årsværk 

årligt. X-Road medfører desuden en række borgernære effekter, jf. boks 1.  

 

I alt tilbyder regeringen mere end 1500 digitale services online.  

Estland opererer endvidere ’The National Health Information System (ENHIS)’, 

en fælles database for sundhedsdata, som alle leverandører af sundhedsydelser skal 

indsende data til. ENHIS drives af sundhedsministeriet og siden 2015 har 95 pct. 

af al data genereret af hospitaler og læger været digitale. Systemet indeholder 20 

mio. sundhedsdokumenter.  

Estland har også e-recepter, der muliggør, at læger kan ordinere medicin digitalt, 

som borgeren kan afhente blot ved at vise et id-kort. 99 pct. af alle recepter, der 

udstedes i Estland, er digitale. Endvidere er 50 pct. af alle lægehenvisninger digita-

le.  

Strategi 

Estland præsenterede ultimo 2015 en sundheds-it-strategi, Estonian eHealth Stra-

tegic Development Plan 2020, hvori der indgår fem fokusområder (’focus area’) 

med hver deres tilhørende målsætning (’area goal’), jf. boks 2.   

Boks 1 

X-Road eksempel 

”Når en baby bliver født i Estland udløser det en serie af automatiske data-udvekslinger på tværs af offentlige 

myndigheder. Folkeregisteret får navnet på babyen at vide og kæder det sammen med forældrenes data. Børne-

omsorgsforvaltningen får at vide, hvor det skal sende børnepenge hen og sundhedsmyndighederne bliver gjort 

opmærksom på en ny potentiel patient for blot at nævne et par eksempler.  Bag tæppet gemmer sig systemet X-

road, der harmoniserer landets utallige offentlige databaser - indtil videre 219 af slagsen - i et decentralt miljø.” 

 
Kilde:  Enestående data-princip i Estland fjerner frustrationer med digitale selvbetjeningsløsninger, Samfundsdesign, 

December 2016: https://samfundsdesign.dk/administration/datasikkerhed/enestaende-data-princip-i-

estland-fjerner-frustrationer-med-digitale-selvbetjeningslosninger/   

https://samfundsdesign.dk/administration/datasikkerhed/enestaende-data-princip-i-estland-fjerner-frustrationer-med-digitale-selvbetjeningslosninger/
https://samfundsdesign.dk/administration/datasikkerhed/enestaende-data-princip-i-estland-fjerner-frustrationer-med-digitale-selvbetjeningslosninger/
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Strategien indeholder i alt 19 initiativer, der spænder over bedre sundhedsydelser i 

tyndt befolkede områder, brug af ny teknologi til beslutningsstøtte til bedre og 

mere sikker opbevaring af data. 

Telemedicin 

X-Road fik i 2011 tilkoblet en telemedicinsk løsning, der tillader sundhedsfaglige 

medarbejdere at monitorere indikatorer som blodtryk, puls og temperatur. Endvi-

dere køres TeleMed Platform (TMP), som er et videokonferencesystem, der også 

tillader bookning af lægebesøg. Telemedicinske løsninger indgår endvidere som 

del fokusområde 5 i den estiske sundheds-it-strategi, jf. ovenstående. 

 

 

 

 

 

  

Boks 2 

Estonian eHealth Strategic Development Plan 2020 

 

Focus area 1 – High-quality health information and data infrastructure 

Area goal 1: Data acquisition is of high quality and data acquisition is efficient from the place of creation until the 

availability to different users. 

 

Focus area 2 – Focus on persons and personal medicine 

Area goal 2: Improved possibilities of people to participate in active management of their state of health; by 

person-based health and gene data analysis and digital decision support it is possible to offer better targeted 

services to people; R&D activities and entrepreneurship in the health area have expanded. 

 

Focus area 3 – Comprehensive case management and cooperation between organisations 

Area goal 3: The provision of sustainable comprehensive health services is possible through all the stages of the 

health services (from prevention to rehabilitation), as the provider(s) of health care services and the persons 

themselves have comprehensive information about their state of health and the action plan of different parties. 

 

Focus area 4 – Development of effectiveness of health services and capacity for analysis. 

Area goal 4: It is possible to measure and analyse the effectiveness of the services at all levels of the health 

system in order to make planning and management decisions. 

 

Focus area 5 – Development of remote services 

Area goal 5: Remote services and the health services based on those (remote health care and remote 

care) make it possible to achieve better cost-effectiveness of the health system and accessibility of the 

services; R&D activities and entrepreneurship in the area of health have expanded. 

 
Kilde:  Estonian eHealth Strategic Development Plan 2020 
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2. Finland 

Finland er relativt langt fremme indenfor digitale sundhedsløsninger. Enkelte digi-

tale løsninger er udbredt på landsplan og  Finland har ikke mindst en række stra-

tegier og andre planer for området, særligt med fokus på sundhedsdata og -

services. Digitale informationssystemer er væsentligt mere integrerede og bredt 

anvendt i sundhedssektoren end i socialsektoren.2 Der er lokale planer for integra-

tion af de to. 

Regeringsprogram, strategier og projekter 

I regeringsprogrammet ’Finland 2025’ fra maj 2015 indgår fornyelse af den offent-

lige sektor i ’Digitalisering, eksperimenter og deregulering’, der er en af fem strate-

giske prioriteter. Et nøgleprojekt i regeringsperioden er ’digitalisering af offentlige 

services’, der særligt har fokus på offentlige administrationsprocesser, brugerfokus 

og data. Samtidig udarbejdes der principper for digitalisering af alle offentlige ser-

vices.3  

Den finske regering har en række planer for udbredelse af digitale løsninger på 

velfærdsområderne. Som led i lokalreformen på sundheds- og socialområdet4 har 

regeringen blandt andet vedtaget et program for digital transformation, der blandt 

andet skal implementere én samlet serviceplatform for hele landet. Det forventes, 

at der på social- og sundhedsområdet vil være to eller tre landsdækkende patient- 

og kundeinformationssystemer, som skal indgå i et samlet økosystem.5  

Social- og Sundhedsministeriets informationsstrategi for sundheds- og velfærds-

sektoren frem til 2020 har som et mål for onlineservices på velfærdsområderne, at 

alle borgere skal have adgang, uanset hvor i landet de bor. Endvidere er det hen-

sigten, at digital selvbetjening skal være med til at forebygge helbredsproblemer og 

at data fra sundhedssektoren skal bruges mere aktivt end tidligere.6 Finland har 

ligesom Danmark omfattende data inden for social- og sundhedsområdet. Den 

finske regering har planer om at strømline behandlingen af dataanmodninger med 

henblik på at øge forsknings- og innovationsaktiviteter vedrørende borgernes 

sundhed og velfærd, herunder sygdomsforebyggelse og nye behandlingsmetoder. 

Det er således planen at samle behandlingen af ansøgninger hos én licensmyndig-

hed.7 

 

2 https://www.thl.fi/en/web/thlfi-en/-/reformed-practices-the-only-route-to-successful-ehealth-and-
ewelfare  
3Government Programme: 
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_EN_YHDISTETTY_netti.pdf/8
d2e1a66-e24a-4073-8303-ee3127fbfcac  
4 I 2020 ikrafttræder en reform af social- og sundhedsområdet. Mellem det nationale og lokale lag vil 18 
’counties’/regioner fremover stå for offentlig service på social- og sundhedsområdet. 
5 http://alueuudistus.fi/en/digital-transformation-programme  
6 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74459, Information management in healthcare and social 
welfare 
7 http://stm.fi/en/article/-/asset_publisher/uusi-lupaviranomainen-sujuvoittaa-sosiaali-ja-terveystietojen-
tietoturvallista-kayttoa  

https://www.thl.fi/en/web/thlfi-en/-/reformed-practices-the-only-route-to-successful-ehealth-and-ewelfare
https://www.thl.fi/en/web/thlfi-en/-/reformed-practices-the-only-route-to-successful-ehealth-and-ewelfare
http://valtioneuvosto.fi/en/sipila/government-programme
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_EN_YHDISTETTY_netti.pdf/8d2e1a66-e24a-4073-8303-ee3127fbfcac
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_EN_YHDISTETTY_netti.pdf/8d2e1a66-e24a-4073-8303-ee3127fbfcac
http://alueuudistus.fi/en/digital-transformation-programme
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74459
http://stm.fi/en/social-and-health-services/information-management?p_p_id=56_INSTANCE_7SjjYVdYeJHp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&_56_INSTANCE_7SjjYVdYeJHp_languageId=en_US
http://stm.fi/en/social-and-health-services/information-management?p_p_id=56_INSTANCE_7SjjYVdYeJHp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&_56_INSTANCE_7SjjYVdYeJHp_languageId=en_US
http://stm.fi/en/article/-/asset_publisher/uusi-lupaviranomainen-sujuvoittaa-sosiaali-ja-terveystietojen-tietoturvallista-kayttoa
http://stm.fi/en/article/-/asset_publisher/uusi-lupaviranomainen-sujuvoittaa-sosiaali-ja-terveystietojen-tietoturvallista-kayttoa
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Eksempler på digitale løsninger på social- og sundhedsområdet 

Den formentlig mest centrale landsdækkende digitale løsning er det elektroniske 

patientjournalsystem, Kanta, der anvendes af borgere, sundhedsvæsnet og apote-

ker til blandt andet at tilgå patientjournaler, receptservices, den farmaceutiske da-

tabase og for læger desuden billedarkiv- og kommunikationssystemet, PACS, der 

giver mulighed for at se og sende information til andre enheder i sundhedsvæsnet.  

Den finske regering har endvidere lanceret den borgerettede digitale sundhedstje-

neste Virtual Hospital 2.0, som har til formål at lette adgangen til sundhedsydelser 

og supplere den traditionelle behandling. Projektet omfatter blandt andet ”Helseby-

en”, hvor borgere digitalt kan få information om både sygdomme og helbred mere 

generelt. Helseby-tjenesten er opdelt i ’huse’, der hvert omhandler et bestemt 

sundhedsområde fx psykiatrihuset og kvindehuset. Målet er, at tjenesten skal til-

byde over 20 huse med udgangen af 2018. Virtual Hospital 2.0 er et samarbejde 

mellem Social- og Sundhedsministeriet og de finske universitetshospitaler, som 

hver har finansieret halvdelen af projektet. 

Apotti er et informations- og driftsstyringssystem under udvikling, der har til for-

mål at integrere informationssystemer fra socialsektoren og sundhedssektoren og 

som er målrettet både borgere og medarbejdere. Systemet skal blandt andet give 

borgeren mulighed for at booke aftaler elektronisk og indsende hjemmemålinger 

og medicindata. Apotti er imidlertid begrænset til en række kommuner under Hel-

singfors og Uusimaa hospitalsdistrikt, hvor samtlige 24 kommuner har mulighed 

for at deltage i projektet.8  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8 http://www.apotti.fi/en/what-is-apotti/  

https://www.terveyskyla.fi/tietoa-terveyskyl%C3%A4st%C3%A4/virtuaalisairaala2/the-virtual-hospital-2-0
https://www.mielenterveystalo.fi/sv/Pages/default.aspx
https://www.terveyskyla.fi/naistalo/sv/
http://www.apotti.fi/en/what-is-apotti/
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3. Holland 

I Holland er der et betydeligt fokus på innovation og skalering af digitale velfærds-

løsninger, særligt i sundhedssektoren. Udbredelse er dog fortsat en central udfor-

dring.  

Regeringens mål og initiativer for udbredelse af digital sundhed 

Den hollandske regering har et generelt mål om øget tilgængelighed og anvendelse 

af digitale sundhedsløsninger. I 2014 fastsatte regeringen tre specifikke mål for 

udbredelse af digital sundhed:9   

1. Sundhedsjournaler: I 2019 skal mindst 80 pct.af kroniske patienter og 40 

pct.af den resterende befolkning have onlineadgang til deres egen sund-

hedsjournal. 

2. Sundhedsmonitorering: I 2019 skal 75 pct. af kroniske patienter og sår-

bare ældre kunne monitorere aspekter af deres eget helbred, fx blodtryk 

og kolesterolniveau, og dele data med deres sundhedsudbyder.  

3. Online kontakt med plejepersonale: Borgere, der modtager pleje og støt-

tet i hjemmet skal kunne kommunikere med plejepersonale 24 timer i 

døgnet, hvis de ønsker det.  

Der er igangsat en række initiativer for at understøtte innovation og udbredelse af 

digitale løsninger, herunder:  

 En online platform for sundhedsinnovation (zorgvoorinnoveren.nl), hvor aktø-

rer kan udveksle ideer og erfaringer. Ministeriet for sundhed, velvære og sport, 

Det nationale sundhedsinstitut, Sundhedsstyrelsen og Det sundhedsvidenskabe-

lige institut anvender platformen til at oplyse om relevante forhold og regler.  

 Regeringen konsulterer med sundhedsadministratorer og leverandører af it-

systemer om standarder for datadeling.  

 Der arbejdes på at øge kendskabet til digitale sundhedsløsninger hos patienter 

og sundhedsprofessionelle gennem en landsdækkende e-sundhedsuge. 

 Aktører på tværs af sundhedsområdet samarbejder om at udvikle standarder og 

minimumskrav til personaliserede digitale sundhedsmiljøer, der skal gøre det let-

tere sikkert at kombinere og dele personlig sundhedsinformation og dermed gi-

ve borgerene mere kontrol over egen sundhed.  

 Health deals, som er et antal samarbejder mellem offentlige og private parter, 
herunder patientorganisationer og leverandører, og som har til formål at skabe 
bredt tilgængelig innovation inden for sundhedssektoren. Staten oplyser eksem-
pelvis om relevant lovgivning, men bidrager ikke med finansiering.  Det er et 
krav, at brugerne aktivt inddrages i udviklingen. To af de tre health deals har en 
digital komponent. Den ene har fokus på it-baseret beslutningsstøtte til onkolo-
gi-behandling, den anden på langtidspleje af fx personer med et handikap.  

Status for udbredelse  

Siden 2013 har der været gennemført en årlig undersøgelse af tilgængeligheden og 

anvendelsen af digitale sundhedsløsninger i Holland, herunder barrierer og effek-

ter. Undersøgelsen har titlen eHealth-monitor og foretages af  Hollands institut 

 

9 https://www.government.nl/topics/ehealth/government-encouraging-use-of-ehealth  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/research-development/health-deals
http://www.ehealth-monitor.nl/
https://www.government.nl/topics/ehealth/government-encouraging-use-of-ehealth
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for sundhedsforskning, Nivel, og det nationale kompetencecenter for eSundhed, 

Nictiz. I 2017 konkluderer undersøgelsen, at udbuddet af e-health er betydeligt. 

Patienter har eksempelvis mulighed for at se undersøgelsesresultater online, fore-

tage skærmopkald med en medicinsk ekspert, måle blodtryk, blodsukker og lig-

nende hjemmefra for derefter at indsende målingerne digitalt.  

Samtidig konkluderer undersøgelsen, at mulighederne kun anvendes i begrænset 

omfang og skalering er en central udfordring. Undersøgelsen peger på, at der 

blandt andet er en del usikkerhed og manglende erfaring med digitale sundheds-

løsninger blandt sundhedspersonalet samt manglende kendskab til udbuddet og 

mulighederne blandt potentielle brugere. Borgere og sundhedspersonale, der har 

erfaring med digitale løsninger, er væsentlig mere positive overfor digitale løsnin-

ger, end de, der ikke har erfaring med digitale løsninger.  

 

eHealth-monitoren opstiller fem anbefalinger til beslutningstagere og interessenter 

med henblik på at styrke udbredelsen af digitale løsninger:10 

1) Større klarhed om, hvorfor digitale sundhedsløsninger bør anvendes: hvil-

ken merværdi de bibringer og hvornår er de nødvendige for at opnå et be-

stemt resultat. 

2) Fokus på fremme af digital udveksling af patientoplysninger, herunder 

bedre it-systemer samt dobbelttjek af medicinering. 

3) Styrkelse af uddannelse og efteruddannelse af sundhedspersonale inden 

for digital sundhed samt udnævnelse af ambassadører for området. 

4) Mere oplysning, kommunikation og vejledning til sundhedspersonalet om 

regler, arbejdsmetoder, retningslinjer, sikkerhed, merværdi og omkostnin-

ger, så sundhedspersonalet bedre kan vejlede patienter om digital sundhed. 

5) Flere studier af både god og ringe praksis med henblik på at styrke udbre-

delsen.   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

10 https://www.ehealth-monitor.nl/wp-content/uploads/2017/09/Nictiz_-Samenvatting_Eng.pdf  

https://www.ehealth-monitor.nl/wp-content/uploads/2017/09/Nictiz_-Samenvatting_Eng.pdf
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4. Japan 

Japan oplever de samme udfordringer som Danmark med en aldrende befolk-

ning11 og en faldende fødselsrate12.  Det betyder udfordringer med øgede medicin-

ske udgifter på ca. 1 trillion yen (55,3 mia. kr.) om året og et presset sundhedssy-

stem.13 Anvendelsen af digitale velfærdsløsninger kan være et af svarene på disse 

udfordringer. Det synes dog, at Japan på nationalt plan hovedsagligt har arbejdet 

med digitale velfærdsløsninger på et strategisk niveau. 

Japansk sundhedspolitik og strategier 

Japan har siden 1993 arbejdet aktivt for at integrere informationssystemer i sund-

hedssystemet14 og siden introduktionen af ”the IT Basic Law” i 2000 har sund-

heds-it været en prioritet for den japanske regering.15  

Den japanske sundhedspolitik (Healthcare Policy, juli 2014) understreger vigtig-

heden af at bruge informations- og kommunikationsteknologi i sundhedsydelser. 

Den indeholder strategier som sigter mod blandt andet at opnå verdens mest 

avancerede sundhedsteknologier og services. Et mål er fx at bygge en digital infra-

struktur inden 2020, der vil gøre det muligt at dele information fra fx medicinsk 

behandling. 16     

Af konkrete strategier kan ”Japan Revitalization Strategy” fra 2016 eksempelvis 

nævnes. I den beskrives nogle policy instrumenter (key policy measures) for, at 

Japan kan opnå sin vision om at blive ledende inden for sundhedsområdet. In-

strumenterne er blandt andet diagnosestøtte samt innovativ ny medicin og medi-

cinsk udstyr med brugen af big data. Derudover er et instrument at give personifi-

cerede sundhedsydelser ved brugen af Internet of Things samt at forbedre kvalite-

ten og produktiviteten af sygepleje ved brugen af teknologier som robotter og 

sensorer.17 

En anden national strategi er “Declaration to be the World’s Most Advanced IT 

Nation”. Inden for sundhedsvæsenet fokuserer den på digitalisering af ”on-site” 

systemer inden for sundhedsydelser og sygepleje, hvorefter der udvikles et lands-

dækkende sundhedsinformationsnetværk (digital infrastruktur). Strategien frem-

mer derudover blandt andet effektive sundhedsydelser med it.18 

Lovgivningsarbejde 

Den japanske regering har vedtaget loven ”the Comprehensive Medical and Long-

term Care Promotion Law”, som skal bibeholde og fremme regional medicinsk og 

langsigtet pleje blandt andet gennem et system, som bliver en del af den japanske 

 

11 Onaya, Takeshi m.fl. (2015): ICT Trends in Japan’s Healthcare policy 
12 Ministry of Internal Affairs and Communications (2008): Outline of Japan's Info-Communications Policies 
13 Onaya, Takeshi m.fl. (2015): ICT Trends in Japan’s Healthcare policy 
14 Swedish Agency For Growth Policy Analysis (2010): eHealth and Patient-Centered Care Processes in 
Japan: Pre-Study 
15The American Chamber of Commerce in Japan og The European Business Council in Japan (2017): Health 
Policy White Paper - Lengthening Healthy Lifespans to Boost Economic Growth 
16 Onaya, Takeshi m.fl. (2015): ICT Trends in Japan’s Healthcare policy 
17 Nakata, Yoko (2016): Mobile Health for senior populations in Japan 
18 Onaya, Takeshi m.fl. (2015): ICT Trends in Japan’s Healthcare policy 
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sundhedsinfrastruktur. Systemet giver mulighed for deling af elektroniske patient-

journaler samt regionale og langsigtede plejedata.19 

”Policy Outline of the Institutional Revision for Utilization of Personal Data” er 

grundlaget for et fremtidigt lovforslag til revidering af persondatabeskyttelseslo-

ven. Den kræver blandt andet, at der introduceres et rammeværk, som giver mu-

lighed for brug af persondata uden samtykke fra borgeren. Dog på betingelse af, 

at der er taget hensyn til problematikker angående borgerens personlige interesser. 

Målet er at finde et passende rammeværk for håndtering af personlige data, som 

balancerer privatlivets beskyttelse og dataanvendelse.20 

Eksempler på brug af telemedicin i Japan 

I 2007 havde Japan implementeret over 1.000 telemedicinprojekter. Projekterne 
havde fortrinsvist fokus på teleradiologi og hjemme-telecare. De fleste telecare-
initiativer er implementeret i landlige områder, hvor gevinsterne fremstår klarest. 
Hjemme-telecare projekter er et vigtigt alternativ til hospitalsbaseret behandling 
for Japans aldrende befolkning, da det er muligt at bruge hjemmemonitorering til 
at lade patienterne indsende testresultater fra hjemmet.21 Implementering af tele-
medicin er dog, på trods af forskellige regeringsinitiativer for telemedicin, gået 
relativt langsomt grundet manglende passende modeller og guidelines.22 
 

Der er dog eksempler på, at anvendelsen af e-sundhed, som minder om brugen af 

telemedicin i Danmark, er implementeret med gode resultater. Et studie af anven-

delsen af et e-sundhedssystem i byen Nishi-aizu har vist, at der er en sammen-

hæng mellem brugen af systemet og medicinske omkostninger. Studiet viser 

blandt andet, at for borgere med livsstilsrelaterede sygdomme, såsom forhøjet 

blodtryk og diabetes mv., er udgifterne mindre end hos ikke-brugere. Studiet viser 

derudover, at jo længere borgerne anvender systemet, desto større bliver redukti-

onen i udgifterne. Konkret monitorerer e-sundhedssystemet sundhedstilstanden 

hos den ældre derhjemme ved at sende deres sundhedsrelaterede data, såsom 

blodtryk og ECG, til en sundhedsfaglig institution. Den ældre borgers tilstand 

eller sygdom registreres i grafer, som anvendes til diagnostik og konsultation. 

Rapporter sendt fra den sundhedsfaglige institution hjælper desuden borgerne 

med at øge deres daglige bevidsthed omkring sundhed og bibeholdelse af et godt 

helbred. For nuværende anvender mere end 100 japanske kommuner sådanne 

systemer og mere end 12.000 apparater er i brug.23  

 

19 The American Chamber of Commerce in Japan og The European Business Council in Japan (2017): Health 
Policy White Paper - Lengthening Healthy Lifespans to Boost Economic Growth 
20 Onaya, Takeshi m.fl. (2015): ICT Trends in Japan’s Healthcare policy 
21 Swedish Agency For Growth Policy Analysis (2010): eHealth and Patient-Centered Care Processes in 
Japan: Pre-Study 
22 The American Chamber of Commerce in Japan og The European Business Council in Japan (2017): Health 
Policy White Paper - Lengthening Healthy Lifespans to Boost Economic Growth 
23 Tsuji, Masatsugu og Akematsu, Yuji (2014): Economic Evaluation of eHealth in Japan 
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5. Norge 

Norge har øget sit fokus på digitalisering og arbejdet med digitale velfærdsløsnin-

ger. Arbejdet er primært fokuseret om lokal udvikling og afprøvning: der er ikke 

fundet konkrete eksempler på udbredelsesaftaler.  

Struktur 

Norge styres ligesom Danmark af tre politiske niveauer svarende til et nationalt, 

regionalt og lokalt niveau: Stortinget (Folketinget), 18 fylkesting (regionsråd) og 

422 kommuner. Fylkeskommuner kan sidestilles med de danske regioner, mens 

kommuner kan sidestilles med de danske kommuner, om end opgavefordelingen 

er forskellig fra den danske. Ansvaret for sundhedsområdet er fordelt mellem de 

tre niveauer: kommuner har ansvaret for primærpleje (læger, hjemmesygeplejer-

sker og forskellige terapeuter), fylkeskommunerne har ansvaret for specialistpleje 

og somatisk pleje mens staten har ansvaret for driften af sygehuse gennem 4 regi-

onale helseforetak, der, trods navnet, drives af staten.  

Samarbejdet mellem den nationale regering, fylkeskommuner og kommuner er 

tæt24. Der udarbejdes hvert år en aftale om kommunernes økonomi, Kommnue-

oplegget, på baggrund af drøftelser mellem regeringen og KS (Kommunernes 

Sentralforbund, der repræsenterer både kommuner og fylkeskommuner) kaldet 

konsultasjoner. I tillæg til kommuneoplegget udarbejdes også Kommunepropo-

sisjonen, hvori kommunernes opgaver for det kommende kalenderår fastsættes. 

Kommuneproposisjonen udarbejdes på baggrund af forhandlinger mellem KS og 

relevante ministerier.  

Strategier 

Den norske regering satser kraftigt på digitalisering i statsbudgettet, som blev præ-

senteret 12. oktober og øger budgettet på området med over en halv milliard 

NOK. Endvidere præsenterede den norske regering i april 2016 ’Digital agenda 

for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet’25, hvori der indgår 

to hovedmålsætninger:  

1. En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning. 

2. Verdiskaping og deltakelse for alle. 

Strategien indeholder en lang række tiltag for både den private og offentlige sek-

tor. For så vidt angår digitale velfærdsløsninger, foreslås dette som en løsning på 

den voksende demografiske udfordring. Endvidere vurderes det, at øget brug af 

velfærdsteknolig, vil kunne bidrage til at øge borgernes selvhjulpenhed og forbed-

re udnyttelsen af ressourcerne af sundhedsvæsnet26.  

Brugen af velfærdsteknologi indgår også i ’Omsorgsplan 2020 – Regjeringens plan 

for omsorgsfeltet 2015-2020’27, hvor ’velferdsteknologi’ nævnes 49 gange.  Som 

 

24 ’Konsultationer og aftaler mellem stat og kommuner – i Norge og Danmark’, Eva Moll Sørensen, Sissel 
Hovik, Hilde Lorentzen, Erik Nergaard og Olaf Rieper, 2007 
25 ’Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet’, 2016 
26 ’Utredning av «en innbygger – én journal»: IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren’, Regjeringen, 
2014 
27 ’Omsorg 2020: Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020’, Helse- og Omsorgsdepartementet, 2015 
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supplement hertil findes ’Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022’28, 

der indeholder 15 initiativer. Endvidere findes det ’Nasjonale velferdsteknologi-

programmet’29, der var et samarbejde mellem stat, fylkeskommuner og kommuner 

om at afprøve digitale velfærdsløsninger, hvortil der er afsat 647 mio. kr. til en 

række initiativer. Programmet skal sikre, at velfærdsteknologi bliver en integreret 

del af tjenestetilbuddene i den norske ’Omsorgstjenestene’ inden 2020. 

I ’Kommuneproposisjonen 2018’30 beskrives digitalisering som et middel til at 

’fornye, forenkle og forbedre den offentlige sektor’, med et mål om, at ’Innbyg-

gerne skal møte en effektiv og brukerrettet offentlig forvaltning som er opptatt av 

resultater og gjennomføring’. Der skrives dog intet om digitale velfærdsløsninger i 

kommuneproposisjonen. Det er således uklart, hvilken rolle kommuner og fylkes-

kommuner spiller i udvikling, afprøvning og udbredelse af digitale velfærdsløsnin-

ger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

28 ’Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022’, Direktoratet for e-helse, 2017: ’Prioritering av nasjonal e-
helseportefølje for 2017 - Til møte i Nasjonalt e-helsestyre 10.11.16’, Direktoratet for e-helse, 2017 
29 ’Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger: Nasjonalt velferdsteknologi-program’, Helsedirektora-
tet, 2017 
30 ’Kommuneproposisjonen 2018 - Prop. 128 S’, Stortinget, 2018 



  Side 12 af 17 

6. Singapore  

Som følge af den demografiske udvikling med en aldrende befolkning og et sti-

gende antal kronikere har Singapore satset på at styrke det nære sundhedsvæsen 

og sat fokus på teknologiske muligheder som fx telemedicin.  

Det singaporeanske sundhedsvæsen 

Det singaporeanske sundhedsministerium har det overordnede ansvar for landets 

offentlige, universelle sundhedsvæsen. Staten sikrer et tilgængeligt sundhedsvæsen 

igennem fx obligatoriske opsparinger, subsidier og priskontrol. Den private sund-

hedssektor vokser i Singapore, men mellem 70-80 pct. af singaporeanere modta-

ger fortsat pleje og behandling gennem det offentlige sundhedsvæsen.  

Eftersom Singapore er en bystat, udvikles og varetages sundhedsopgaver derfor 

kun på ét forvaltningsniveau. Igangsættelsen af pilotprojekter vil derfor typisk 

initieres af et hospital eventuelt i samarbejde med sundhedsministeriet, der står i 

spidsen for de nationale piloter og udbredelser. 

Telesundhed initiativer  

Den singaporeanske styrelse for sundhedsteknologi, IHiS, ligger under 

sundhedsministeriet og lancerede i 2017 tre nationale udbredelser af telesundhed: 

 Etablering af et nationalt system for videokonsultationer 

 Tele-rehabilitering  

 Fjernmonitorering af sygdomstegn 

 

De tre initiativer skal styrke patienternes egenmestring og empowerment og mu-

liggøre ”aging in place”. Disse initiativer tager udgangspunkt i nationale telemedicin-

ske retningslinjer og er blevet udarbejdet med fælles it-infrastruktur og løsninger. 

Nationalt system for videokonsultationer31  

I april 2017 lancerede styrelsen for sundhedsteknologi et nationalt system for vi-

deokonsultationer i sundhedsvæsenet. Via et link på SMS eller e-mail kan borge-

rene tilgå konsultationssystemet fra egne computere eller fra deres smartphones. 

Løsningen giver patienterne mere fleksibilitet, og det sparer sundhedspersonalet 

transporttid i de tilfælde, hvor en videokonsultation kan erstatte hjemmebesøg. 

Platformen er cloud-baseret og muliggør videokonferencer med flere deltagere, 

deling af filer og visning af journaler og billeder.  

Videokonsultation er blevet introduceret til en række behandlinger, fx psykologisk 

behandling, opfølgning på medicinering af eksem, ammekonsultation og behand-

ling efter slagtilfælde. Seks offentlige hospitaler bruger systemet, og det forventes, 

at flere private hospitaler vil benytte systemet fremadrettet. 

 

31 https://www.ihis.com.sg/Project_Showcase/Healthcare_Systems/Pages/Video_Consultation.aspx  
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/national-video-consultation-platform-to-allow-patients-
to-see-do-8701218  

https://www.ihis.com.sg/Project_Showcase/Healthcare_Systems/Pages/Video_Consultation.aspx
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/national-video-consultation-platform-to-allow-patients-to-see-do-8701218
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/national-video-consultation-platform-to-allow-patients-to-see-do-8701218
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Tele-rehabilitering32 

Tele-rehabilitering gør det muligt for borgerne at træne hjemmefra, og sundheds-

personalet kan monitorere udførelsen af øvelserne på afstand. Patienterne udsty-

res med kropssensorer samt en tablet, hvor de blandt andet kan tilgå instruktioner 

og videodemonstrationer af øvelserne. Tele-rehabilitering giver patienterne større 

fleksibilitet, ligesom det mindsker deres transporttid- og omkostninger.  

Fire singaporeanske hospitaler har allerede afprøvet løsningen på patienter, der 

har haft slagtilfælde. Med udgangen af 2017 skal løsningen udbredes som national 

pilot til ni hospitaler og plejeenheder. Løsningen vil være et tilbud for relevante 

patienter, der fx har oplevet knoglebrud, dekonditionering eller amputationer. 

Den nationale pilot skal bidrage med data og erfaringer om løsningen, så den kan 

målrettes og forbedres i forhold til forskellige patientgrupper og behandlingsfor-

mer. I den nationale pilot samarbejder den singaporeanske styrelse for sundheds-

teknologi tæt med forskere fra National University of Singapore og en lokal star-

tup, T-Rehab.   

Fjernmonitorering af sygdomstegn 

Fjernmonitorering af sygdomstegn indebærer, at borgerne selv måler egne værdier 

hjemmefra. Hensigten er dels at styrke borgernes egenmestring og forståelse af 

egen sygdom, ligesom det muliggør, at sundhedspersonale monitorerer sygdoms-

udviklingen, hvorigennem der kan igangsættes forebyggende indsatser. Styrelsen 

for sundhedsteknologi har endnu ikke lanceret, hvilket målgrupper fjernmonitore-

ring skal udbredes til, og i hvornår udbredelsen vil blive igangsat. 

Nationale retningslinjer for telemedicin33 

Sundhedsministeriet i Singapore udarbejdede i 2015 retningslinjer for telemedicin. 

Retningslinjerne indeholder blandt andet en definition af telemedicin som begreb, 

og derudover opridser retningslinjerne best practice i forhold til at sikre patient-

sikkerheden i den telemedicinske behandling. Retningslinjerne beskriver fx, at 

telemedicinsk behandling skal leve op til de samme retningslinjer som i konventi-

onel behandling, at patienterne skal give informeret samtykke i forhold til behand-

lingen, der skal udarbejdes en fortrolighedspolitik osv. I september 2016 blev der 

desuden udarbejdet retningslinjer for telemedicinske løsninger, der blandt andet 

slår fast, at telemedicinske løsninger med medicinske formål skal klassificeres som 

medicinske løsninger. De singaporeanske myndigheder vil derfor også kunne føre 

tilsyn med disse løsninger. 

Kliniske apps til smartphones34 

Styrelsen for sundhedsteknologi i Singapore har udviklet en lang række kliniske 

apps til smartphones, der kan bruges som supplement til konsultationer i sund-

hedsvæsenet. Der er udviklet apps til en lang række patientgrupper, fx diabetes, 

astma, infertilitet, angst o.lign. Derudover er der udviklet en række apps målrettet 

sundhedspersonale, fx til almen praksis eller hjemmesygeplejersker. 

 

32 http://edition.cnn.com/2015/06/17/asia/telemedicine-in-singapore/index.html  
https://www.ihis.com.sg/Project_Showcase/Healthcare_Systems/Pages/TeleRehab.aspx  
33 https://lawgazette.com.sg/feature/regulating-telehealth-new-frontier-healthcare/  
34 https://www.ihis.com.sg/Project_Showcase/Mobile_Applications  

http://edition.cnn.com/2015/06/17/asia/telemedicine-in-singapore/index.html
https://www.ihis.com.sg/Project_Showcase/Healthcare_Systems/Pages/TeleRehab.aspx
https://lawgazette.com.sg/feature/regulating-telehealth-new-frontier-healthcare/
https://www.ihis.com.sg/Project_Showcase/Mobile_Applications


  Side 14 af 17 

7. Sverige  

Sverige står over for den samme demografiske udvikling som i Danmark med en 

aldrende befolkning og et stigende antal kronikere, der lægger et øget pres på især 

sundheds- og plejesektoren. Digitale velfærdsløsninger kan være en del af svaret 

på disse udfordringer. Sverige dækker desuden over et stort geografisk areal, hvor-

for det giver mening at udnytte de teknologiske muligheder i leveringen af vel-

færdsydelser.  

Digitaliseringsdagsordenen i Sverige 

I Sverige kan regionerne opkræve skatter, og der er et større antal kommuner og 

regioner end i Danmark – både absolut og relativt i forhold til befolkningsstørrel-

se. Ifølge den danske ambassade i Sverige indebærer det blandt andet, at de sven-

ske regioner i højere grad driver deres egne dagsordner og er mere forskelligartede 

end i Danmark.  

I forhold til digitale velfærdsløsninger betyder det blandt andet, at der er mange 

lokale projekter og indsatser. Samtidig har der ikke været en central myndighed, 

der har drevet dagsordenen på tværs af landets kommuner og regioner, og det har 

derfor været vanskeligt at igangsætte landsdækkende udbredelser. Hertil kommer, 

at Sverige ikke har et økonomiaftale-system, hvorigennem der kan indgås centrale 

aftaler med kommuner og regioner om områder af strategisk interesse som fx 

udbredelse af digitale velfærdsløsninger.  

I november 2017 oprettede den svenske regering en digitaliseringsstyrelse med 

henblik på at styrke platformen for digitalisering af den offentlige sektor, herunder 

udbredelsen af digitale velfærdsløsninger. Indtil nu har Danmark dog haft en væ-

sentligt stærkere platform for arbejdet med offentlig digitalisering.  

En vision for digitalisering af sundhedsvæsenet  

Den svenske regering og kommunernes og landstingenes landsforening (SKL) har 

offentliggjort en fælles vision for digitalisering af sundhedsvæsenet frem mod 

2025. Med ”eHälsovision 2025” forsøger regeringen og SKL at skabe et momen-

tum i det fælles arbejde omkring digitalisering, og visionen sætter især fokus på 

standardisering og interoperabilitet, ensartet begrebsanvendelse og juridiske ram-

mer. I følge den danske ambassade i Sverige er Danmark dog længere fremme på 

disse punkter, men visionen som koncept kan bruges til inspiration i Danmark35.  

I forlængelse af eHälsovisionen har den svenske regering igangsat et initiativ, der 

skal etablere et nationalt digitalt lægemiddelregister, der skal give sundhedsperso-

ner et overblik over, hvilke lægemidler patienterne har fået ordineret36. Initiativet 

svarer til det danske Fælles Medicinkort. 

 

35 https://ehalsa2025.se/ 
36 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/nasta-steg-for-att-bygga-en-nationell-
lakemedelslista/  

https://ehalsa2025.se/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/nasta-steg-for-att-bygga-en-nationell-lakemedelslista/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/nasta-steg-for-att-bygga-en-nationell-lakemedelslista/
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Eksempler på digitale velfærdsløsninger i Sverige   

Selvom Sverige ikke har haft en central myndighed, der har drevet digitaliserings-

dagsordenen på landsplan, er der mange lokale og private initiativer inden for digi-

tale velfærdsløsninger.   

Digitale lægekonsultationer via apps 

I Sverige kan patienterne anvende apps, fx ”Min Doktor” og ”Kry”, til digitale 

lægekonsultationer. Begge apps fungerer som private digitale sundhedshus, hvor 

patienter kan booke tid og deltage i videomøder med læger. Patienterne betaler 

selv en takst, og regionerne yder tilskud til konsultationen. De regionale tilskud er 

dog blevet reduceret væsentligt siden opstarten, eftersom forbruget af de to apps 

medførte store omkostninger for regionerne.37  

Tværsektoriel samarbejdsplatform skal udvikle digitale velfærdsløsninger i ældreplejen 

Göteborgs region med tilhørende 12 kommuner har igangsat arbejdet ”All Age 

Hub”, der skal accelerere udviklingen og implementeringen af velfærdsteknologi i 

ældreplejen.38 Visionen med All Age Hub er at skabe en samarbejdsplatform og en 

”neutral arena”, hvor aktører fra den offentlige sektor, erhvervslivet, den akademi-

ske verden og civilsamfundet kan mødes om forskning, udvikling og innovation 

inden for velfærdsteknologi i ældreplejen. All Age Hub forsøger at fremme tvær-

faglige forskningsprojekter og støtter op om problemdrevet innovation på tværs 

af sektorer, fx igennem facilitering af workshops og ekspertbistand. All Age Hub 

faciliterer desuden et interaktivt miljø, hvor 50 virksomheder fremviser og går i 

dialog om deres produkter og services.  

Tryghedskameraer og sensorbaseret teknologi på plejecentre 

Västerås kommune blev kåret til at være årets ”eHälsokommun” i Sverige i 2017 

og har for eksempel implementeret sensorbaseret teknologi på plejecentre særligt 

målrettet demente borgere. Siden 2013 har kommunen tilbudt borgere i hjemme-

plejen, at de om natten kan få tilsyn med et tryghedskamera i stedet for besøg af 

plejepersonale.39 Tryghedskameraet er siden blevet udbredt til en lang række 

kommuner i Sverige. 

 

 

 

  

 

37 https://www.breakit.se/artikel/7584/hart-slag-mot-digitala-lakarebesok-skl-vill-halvera-ersattningen  
38 https://allagehub.se/  
39 https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/valfard-och-halsa/e-hemtjanst.html  

https://www.breakit.se/artikel/7584/hart-slag-mot-digitala-lakarebesok-skl-vill-halvera-ersattningen
https://allagehub.se/
https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/valfard-och-halsa/e-hemtjanst.html
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8. UK 

Baggrund 

Den britiske regering har i de senere år haft et øget fokus på at øge digitaliseringen 

af den offentlige sektor, herunder på social- og sundhedsområdet. UK har således 

igangsat en række initiativer, herunder fx digitale strategier og forsøg med digital 

sundhedspleje, fx i form af apps. UK er dog ikke så langt som Danmark med 

dagsordenen. 

Digitalisering i UK 

UK har tidligere arbejdet med telesundhed (2008-2011), herunder på baggrund af 

en række pilottests, som blev forsøgt udrullet uden held.  

Udrulningen mislykkedes blandt andet, fordi forskere kritiserede pilotprojektet for 

at have overestimeret effekterne af telesundhed. Efterfølgende levede et andet 

udbredelsesprojekt (3 million lives (2011-2015)) heller ikke op til forventningerne. 

Sidstnævnte havde blandt andet besvær med at rekruttere patienter - muligvis på 

grund af de praktiserende lægers skepsis, hvilket kendetegnede begge initiativer. 

De indledende udfordringer gjorde således, at digitaliseringen af sundhedsvæsnet 

ikke gik som håbet, og det er først inden for de senere år, at trenden med digitale 

strategier og online services samt apps er (gen)opstået. Det har ligeledes gjort, at 

UK ikke er så langt på området som Danmark. 

På sundheds- og socialområdet er der igangsat nogle strategier, som blandt andet 

fokuserer på at individualisere borgerens behov ved fx at benytte data og teknolo-

gi til at forbedre servicen, herunder på særligt sundhedsområdet.  

Strategierne inkluderer blandt andre Personalised Health and Care 2020 fra november 

2014. I forbindelse hermed blev der nedsat et National Information Board (NIB), 

som har til formål at få data og teknologi til at forbedre servicen for patienter og 

det sundhedspersonale, der betjener dem. Det er også hensigten, at øget digitalise-

ring af sundhedsvæsenet skal føre til besparelser. NIB er nedsat af det britiske 

sundhedsministerium og har til hensigt at samle nationale sundheds- og plejeorga-

nisationer, klinisk videnskab, socialvæsenet og kommunerne. NIB har således 

ansvar for at udvikle strategiske prioriteter for brugen af data og teknologi i sund-

heds-og plejesektoren. 

UK’s National Health Service (NHS) udarbejdede i marts 2015 en digital strategi 

på social- og sundhedsområdet40. Baggrunden for strategien var, at social- og 

sundhedsområdet i UK går en række udfordringer i møde, herunder begrænsede 

ressourcer kombineret med øgede forventninger til NHS og en stigende efter-

spørgsel på ydelser. Visionen er, at alle borgere, der ønsker det, i 2020 skal have 

adgang til nationale og lokale sundhedsdata, som gør dem i stand til at se og hånd-

tere egen data. Til grund for strategien lægger således et øget fokus på effektivise-

ring og hjælp til selvhjælp ved at benytte teknologi, data og information mere og 

 

40 https://digital.nhs.uk/article/249/Our-strategy  

https://digital.nhs.uk/article/249/Our-strategy
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bedre, herunder med fokus på at transformere sektorerne i retning af mere sam-

menhæng i form af øget digitalisering.  

Fokus er således på fem områder: 

1. Sikre at borgernes data er beskyttet 

2. Etablere fælles standarder 

3. Implementere services, der taler ind i såvel nationale som lokale behov 

4. Støtte lokale social- og sundhedsorganisationer i få det meste ud af teknologi, 

data og information 

5. Bruge information på social- og sundhedsområdet bedre 

 

Udover strategierne har UK fokus på at pilotteste og eventuelt udbrede såvel on-

line services som apps. UK forsøger at udnytte teknologien med henblik på at 

effektivisere social- og sundhedssektoren og forbedre servicen. 

Generelt er formålet med de online services at imødekomme og lette borgernes 
behov. Samtidig er det et forsøg på at adressere landets udfordringer i forhold til 
begrænsede ressourcer, øgede forventninger og stigende efterspørgsel, herunder 
eksempelvis i forhold til behandling af depressioner41 og generel deling af data på 
tværs af sundheds- og plejesektoren42, som kan effektivisere området. Det er sam-
tidig planen, at alle borgere i UK fra marts 2018 skal have adgang til egne læge-
journaler online og have mulighed for at komme med deres egne kommentarer og 
præferencer.  
 
I forhold til apps er det blandt andet præventive behandlinger, herunder med 
henblik på at ændre usund livsstil, der testes43. Samtidig er der for nyligt etableret 
en engelsk version af Lægen i din lomme, som giver borgeren mulighed for at se 
den praktiserende læge via videokonsultation44. 

Inspiration 

Det er først inden for de senere år, at der er sat fokus på digitalisering i UK igen-

nem strategier og tests af digitale velfærdsløsninger. Danmark er med andre ord 

foran UK på de fleste parametre, og det er således for tidligt at sige, hvad Dan-

mark kan lære af UK i forhold til eksempelvis udbredelse og skalering – andet end 

at forarbejdet skal være i orden med henblik på at undgå kritik og uforløste ambi-

tioner.  

 

 

41 https://www.bigwhitewall.com/v2/landingUK.aspx?ReturnUrl=%2f  
42 http://coordinatemycare.co.uk/  
43 https://www.ourpath.co.uk/  
44 https://www.gpathand.nhs.uk/  

https://www.bigwhitewall.com/v2/landingUK.aspx?ReturnUrl=%2f
http://coordinatemycare.co.uk/
https://www.ourpath.co.uk/
https://www.gpathand.nhs.uk/


 

 

2. Fremtidsbillede   2018 
 

 
  

Centrale udviklingstendenser på social- og sundhedsområdet 

Fremtidsbilledet gennemgår en række udviklingstendenser, der forventes at få 

central betydning for social- og sundhedsområdet de næste fem til ti år og som det 
er afgørende, at det offentlige er klar til at håndtere. Fokus er navnlig på demogra-

fiske og teknologiske udviklingstendenser, samt en række relaterede udviklings-

tendenser. Flere af tendenserne gør sig allerede gældende i mindre grad og vil 
formentlig blive endnu tydeligere i de kommende år.1  

Samlet set tegner der sig et billede af et stigende pres på det offentlige for at levere 
både flere og nye typer af indsatser på social- og sundhedsområdet, uden at udgif-

terne løber løbsk og med en relativt mindre og ældre arbejdsstyrke. Samtidig er 

der mulighed for at give borgeren en mere personaliseret og fleksibel service, der i  
højere grad inddrager borgerens egne ressourcer. Den private sektor forventes at 

spille en mere aktiv rolle på social- og sundhedsområdet – både som driver for 

innovation, som leverandør og samarbejdspartner for det offentlige og som leve-
randør direkte til borgerne. 

                                                 

1 Et fremtidsbillede er ikke en eksakt videnskab. Dette fremtidsbillede er udarbejdet på baggrund af en ræ kke 

undersøgelser og fremskrivninger af blandt andet demografi, sygdomsmønstre og teknologi fra primært 
forskningsinstitutioner, analyseinstitutter og offentlige myndigheder.  Eksterne kilder refereres løbende i 

fodnoter.  

Boks 1 

Centrale udv iklingstendenser på social- og sundhedsområdet 2018-2028 

 

Demograf i  

Flere ældre, kronikere og multisy ge borgere 

En relativ t mindre og ældre arbejdssty rke  

Teknologi 

Accelererende udv ikling af  ny e digitale og andre løsninger  

Stigning i udbud og lev erandører 

Reduceret f orudsigelighed 

Borgeren 

Stigende f orv entninger til den of f entlige serv ice 

En mere aktiv  borgerrolle 

Serv iceopf attelse: forventninger om øget inddragelse, f leksibilitet og sammenhæng 
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Flere ældre, kronikere og multisyge borgere og færre, ældre medarbejdere 

I de kommende år vil der ske en betydelig ændring i befolkningssammensætnin-

gen i Danmark, idet antallet af ældre borgere stiger, herunder antallet af de aller-
ældste borgere.   

Figur 1: Befolkningssammensætningen i 1910, 2017 og 2030 (pct.).  

Kilde: Danmarks statistisk  

 

 

 

Flere ældre borgere betyder også flere borgere med kroniske sygdomme og mul-

tisygdom, dvs. flere samtidige kroniske sygdomme, da disse stiger med alderen. 2 I 
dag lever cirka en tredjedel af befolkningen med én eller flere kroniske sygdomme 

og andelen forventes at stige i de kommende år. De forventede fremtidige demo-

grafiske ændringer vil alene medføre 21 pct. stigning i multisygdom fra 2014 til 
2024, hvilket svarer til en stigning fra ca. 128.000 til ca. 154.000 personer.3 Udvik-

lingen forstærkes af forbedrede diagnostik- og behandlingsmuligheder, blandt 

andet som følge af den teknologiske udvikling, der betyder, at tidligere dødelige 
sygdomme i stedet får karakter af kroniske sygdomme.4  

                                                 

2 Statens Institut for Folkesundhed (2017) Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2030 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/fremskrivningsrapport_f%C3%A6rdig.pdf  
3 KORA: https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-
sundhedsvaesen.pdf  
4 KORA Ibid: ”Bedre og tidligere diagnosticering og behandling som følge af den teknologiske udvikling vil 
ikke kun have en negativ effekt på forekomsten af kroniske sygdomme, men vil også kunne reducere fore-

komsten af nogle kroniske sygdomme. Samlet set forventes de demografiske og sygdomsmæssige komponen-
ter, og eventuelt kombinerede effekter heraf, dog i de kommende 10-15 år at have en større påvirkning på 

forekomsten af kroniske sygdomme end den teknologiske udviklings reducerende effekt.” 

http://www.si-folkesundhed.dk/upload/fremskrivningsrapport_f%C3%A6rdig.pdf
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
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Kronisk sygdom har store menneskelige omkostninger i form af reduceret livskva-
litet. Det bliver derfor en vigtig opgave at gøre tilværelsen lettere for disse borger-

grupper, blandt andet ved at undgå unødige indlæggelser og imødekomme det 

øgede behov for sammenhæng mellem sundhedsvæsnets forskellige indsatser.  

Kronisk sygdom og særligt multisygdom medfører også væsentlige økonomiske 

omkostninger for sundhedsvæsenet. Således er de regionale sundhedsudgifter for 
en patient med tre eller flere kroniske sygdomme i dag cirka 11 gange større end 

for en patient uden kronisk sygdom.5 Det afspejler blandt andet, at der i dag er en 

væsentlig højere indlæggelsesrate for borgere med flere kroniske sygdomme.  

Baggrunden for den ændrede befolkningssammensætning er positiv, nemlig at vi 

lever længere. Men den demografiske udvikling vil udfordre den offentlige sektor - 
særligt på social- og sundhedsområdet – med stigende efterspørgsel af social- og 

sundhedsydelser på den ene side og på den anden side en mindre og aldrende 

arbejdsstyrke til at efterkomme denne efterspørgsel. Når mere offentlig service 
skal leveres med relativt færre og ældre medarbejdere, betyder det også, at servicen 

skal leveres på en smartere måde end tidligere, fx ved anvendelse af teknologi, der 

gør borgeren mere uafhængig og selvhjulpen og aflaster medarbejderen.6  

Teknologiske tendenser 

Den teknologiske udvikling får afgørende betydning for social- og sundhedsom-
rådet i de kommende år, både for vores viden om og forståelse af områderne og 

for hvilke typer af hjælp og indsatser, der kan tilbydes den enkelte borger. Den 

teknologiske udvikling vil forventeligt betyde mulighed for tidligere og mere effek-
tive indsatser og samtidig et øget efterspørgselspres efterhånden som det bliver 

muligt at forudse og håndtere flere risici og situationer.  

Eksempler på centrale teknologier og dagsordner  

En række nyere teknologier vil forventeligt være tilstrækkeligt modne til at spille 

en central rolle i social- og sundhedssektoren inden for de næste fem til ti år. I det 
følgende gennemgås eksempler på disse teknologier, hvoraf hovedparten i dag er 

implementeret i mindre skala eller på afgrænsede områder, mens andre endnu er 

på pilotstadiet.  Generelt tegner der sig et billede af teknologier med fokus på 
blandt andet personalisering, borgerinvolvering, diagnostik og tidlig opsporing, 

forebyggelse, lokations-uafhængighed samt proces- og ressourceoptimering. 

 Automatisering ved brug af fx softwarerobotter anvendes i dag primært til ad-

ministrationsopgaver. Teknologien forventes i løbet af de kommende år at frigø-
re et stigende antal medarbejderressourcer i social- og sundhedssektoren fra 

blandt andet repetitive taste- og opslagsopgaver til mere avancerede kerneopga-

                                                 

5 Afdeling for Sundhedsanalyser (2015) ”Store udgifter forbundet med multisygdom”, 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/multisygdom  og 
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-

sundhedsvaesen.pdf  
6 https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-

sundhedsvaesen.pdf  

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/multisygdom
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
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ver som hjælp til faglige skøn. Inden for en kortere årrække forventes automati-
sering endvidere at kunne anvendes til fx logistikoptimering og lettere sundheds-

faglige opgaver og på længere sigt til mere komplekse sundhedsfaglige opgaver. 

 Digitale løsninger til selvmonitorering vil forventeligt blive mere avancerede og 
bragt i anvendelse på væsentligt flere områder end i dag - både som led i det of-

fentliges indsatser og som led i borgernes private helbredsindsats. Det betyder, 
at borgeren bliver i stand til at følge og reagere på ændringer i sin tilstand ved 

selv at foretage målinger og eventuelt kommunikere med fagpersonale, og at 

målinger kan ske hyppigere. 

 Personlig medicin vil på baggrund af genetisk information gøre forebyggelse, 

diagnostik og behandling mere præcis og virkningsfuld for den enkelte borger. 7 
Digitale velfærdsløsninger, fx til medicinhåndtering og selvmonitorering, kan ek-

sempelvis anvendes til at følge op på, om den personligt tilpassede behandling 

rent faktisk har den forventede effekt.  
 

En række andre teknologier forventes også at spille en væsentlig større rolle på 

social- og sundhedsområdet i de næste fem til ti år, herunder sensorløsninger; 
rehabiliteringsteknologier; skærmbaserede teknologier til kommunikation mellem 

borgere og fagpersoner fx virtuelle lægeløsninger; telemedicinske løsninger på en 

række nye områder; apps; droner og robotter til logistik; digitale beslutningsstøtte-
redskaber; databaseret prædiktion; på socialområdet forventes hverdagsteknologi-

er fx apps til borgere med autisme at blive centrale.8 Også kunstig intelligens for-

ventes at få større betydning for blandt andet prædiktion og beslutningsstøtte i  de 
kommende år. Om kunstig intelligens når at blive bredt anvendt på områderne 

inden for de næste fem til ti år er på nuværende tidspunkt uvist. 

 
I tillæg til teknologierne forventes en række tværgående dagsordner at spille en 

central rolle for social- og sundhedsområdet og dets anvendelse af digitale vel-

færdsløsninger.  
- Brugervenlighed: Simple digitale løsninger til både borgere og medarbejde-

re er afgørende for, at løsningerne bliver anvendt og får den ønskede ef-

fekt  
- Fællesskabsunderstøttende teknologier, der kan understøtte etablering og 

involvering af netværk omkring fx syge, ældre eller udsatte borgere  

- Populationsbaserede indsatser, der differentieres ud fra eksempelvis risi-
kostratificering af patientgrupper 

- Forebyggelse 

- Psykiatriområdet 
- Fokus på prioritering som følge af de mange fremtidige muligheder.  

Den teknologiske udvikling kræver en generel omstilling 
Selv inden for en kortere tidshorisont på fem til ti år er det ikke muligt med sik-

kerhed at forudsige hvilke teknologier, der vil blive centrale på social- og sund-

hedsområdet. På længere sigt er det endnu sværere at spå om, blandt andet fordi 

                                                 

7 https://www.sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/National-strategi-for-Personlig-Medicin.aspx  
8 http://www.regioner.dk/media/4681/sundhed-i-skyen.pdf  

https://www.sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/National-strategi-for-Personlig-Medicin.aspx
http://www.regioner.dk/media/4681/sundhed-i-skyen.pdf
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teknologiske gennembrud ofte sker i spring, og en ny teknologi kan udvikles på 
meget kort tid. En ting er dog sikkert, nemlig at den teknologiske udvikling går 

stadigt hurtigere. Derfor er det vigtigt, at der skabes grundlag og rammer ikke bare 

for konkrete teknologier, som de nævnte, men for en generel omstilling, der gør 
den offentlige sektor som helhed i stand til løbende og med korte aftræk at afprø-

ve og udbrede veldokumenterede digitale velfærdsløsninger til borgere i hele lan-

det.    

Borgerens forventninger, muligheder og rolle 

Borgerene har generelt stigende forventninger til den offentlige service på social- 
og sundhedsområdet, herunder til omfanget, kvaliteten og sammenhængen i ind-

satserne.9 Samtidig med at antallet af ældre og kronisk syge borgere stiger, stiger 

også antallet af ressourcestærke ældre og borgere, for hvem digital service er en 
integreret del af deres hverdag. Disse borgere stiller større krav til det offentliges 

informationsniveau og deres muligheder for inddragelse i egen indsats samt til 

fleksibel og tidssvarende service, der udnytter de teknologiske muligheder og ikke 
stiller unødige krav om fx fysisk fremmøde.  

Borgerne får stadig bedre adgang til information af andre kanaler end de traditio-
nelle offentlige kanaler, særligt online, hvor blandt andet ny international forsk-

ning i stigende omfang er tilgængelig i et letforståeligt format. Udfordringen er 

primært at sortere, vurdere og vælge kilder. Dette giver borgeren mulighed for at 
sætte spørgsmålstegn ved fx lægens vurdering eller opsøge andre specialister uden  

for det etablerede system, såvel nationalt som internationalt. Borgeren vil  a ltså  få  

adgang til et voksende udvalg af digitale velfærdsløsninger og andre ydelser fra 
såvel den offentlige sektor som fra private aktører på det kommercielle marked. 

Det borgerrettede private marked for digitale velfærdsløsninger må dermed for-

ventes at vokse i de kommende år, så borgerne får bedre mulighed for at købe 
digitale velfærdsløsninger uden om det offentlige.10    

I forlængelse heraf går udviklingen i retning af, at borgerens rolle bliver en endnu 
mere aktiv og jævnbyrdig medspiller i mødet med den etablerede social- og sund-

hedssektor.11 Dels efterspørger borgeren selv indsigt og en aktiv rolle i håndterin-

gen af sin egen situation. Og dels har det offentlige behov for at kunne aktivere 
borgerens egne ressourcer - både for at kunne levere den mest virkningsfulde ind-

sats for den enkelte borger og for bedre at kunne efterkomme den generelt sti-

gende efterspørgsel.12 Samtidig vil der også fortsat være grupper af borgere, der 
ikke kan eller har behov for ekstra hjælp til blandt andet at udnytte de teknologi-

ske muligheder.    

                                                 

9 http://danskdesigncenter.dk/da/naar-vi-det-et-kig-ind-i-fremtidens-sundhed,  
10 https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-
sundhedsvaesen.pdf s. 39 
11 http://www.regioner.dk/media/4681/sundhed-i-skyen.pdf  
12 https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-

sundhedsvaesen.pdf  

http://danskdesigncenter.dk/da/naar-vi-det-et-kig-ind-i-fremtidens-sundhed
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
http://www.regioner.dk/media/4681/sundhed-i-skyen.pdf
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
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Borgerens stigende forventninger vil udfordre den offentlige sektor og dens med-
arbejdere, der blandt andet skal blive endnu bedre til at kommunikere og aktivt 

inddrage borgeren. Samtidig er den mere aktive borgerrolle også en helt central 

ressource. Der bliver behov for, at de borgere, der kan, i højere grad tager ansvar 
for egen sundhed og situation, så der er ressourcer til de borgere, der ikke kan, 

eller som har behov for ekstra hjælp fx til at udnytte de teknologiske muligheder 

og tolke den omfattende information.    

Et kerneelement i udviklingen er ændringer i sygdomsopfattelsen som følge af 

blandt andet bedre muligheder for forudsigelse, diagnosticering og indsigt i mulig-
hederne for forebyggelse. Det indebærer et skifte fra et reaktivt og snævert fokus 

på behandling af en specifik sygdom til fokus på forebyggelse, sundhed og den 

generelle helbredstilstand fysisk, psykisk og socialt.    

Tilsvarende er også borgernes serviceopfattelse under udvikling. Tidligere var god 

service at kunne lægge sin situation trygt i hænderne på en gerne alvidende autori-
tet, der havde til opgave at løse problemet for én. Jo mere og hurtigere specialvi-

den udvikles, des mere udfordres vidensmonopoler. I stigende grad er god service 

at få indsigt i ens egen situation og muligheder, for selv at kunne være mere aktivt 
medvirkende i indsatsen og desuden løbende at kunne følge udviklingen.13  

En lang række digitale løsninger understøtter borgerinddragelse, herunder Pati-
entRapporterede Oplysninger, telemedicinske løsninger til blandt andet måling og 

indsendelse af vitale værdier samt diverse skærmbaserede løsninger til kommuni-

kation med sundhedspersonale. Borgernes mulighed for at benytte teknologierne 
afhænger dels af løsningens modenhed, og dels af i hvilket omfang det offentlige 

har implementeret løsningerne i deres indsatser. Således kan en borger i dag ople-

ve at have en sygdom, hvor der i en anden del af landet tilbydes en digital vel-
færdsløsning, som borgeren ønsker at gøre brug af, men som ikke tilbydes i bor-

gerens område.    

Den private sektors rolle  

Den private sektor fungerer i stigende grad som en driver for innovation og ikke 

mindst brugerinddragelse på social- og sundhedsområdet. Den tendens forventes 
at forstærkes i de kommende år,14 blandt andet fordi den teknologiske udvikling 

muliggør, at mindre start-ups kan entrere markedet for fx softwareløsninger uden 

store investeringer, og fordi større teknologivirksomheder, herunder Google og 
Apple, er begyndt at interessere sig for særligt sundhedsområdet.   

Den offentlige sektor vil komme til at tage stilling til et bredere udbud af digitale 
velfærdsløsninger fra private leverandører, og udbuddet må forventes at udvikle 

                                                 

13 https://www.syddansksundhedsinnovation.dk/media/1803901/fremtiden-for-det-danske-

sundhedssystem_2030_scenarierapport_august-2017__instituttet_for_fremtidsforskning.pdf, 
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-

sundhedsvaesen.pdf  
14 https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-

sundhedsvaesen.pdf  

https://www.syddansksundhedsinnovation.dk/media/1803901/fremtiden-for-det-danske-sundhedssystem_2030_scenarierapport_august-2017__instituttet_for_fremtidsforskning.pdf
https://www.syddansksundhedsinnovation.dk/media/1803901/fremtiden-for-det-danske-sundhedssystem_2030_scenarierapport_august-2017__instituttet_for_fremtidsforskning.pdf
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.pdf
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sig hurtigere, så de bedste løsninger på markedet udskiftes hurtigere.15 Dette stiller 
krav til det offentliges evne til at prioritere, træffe beslutning og implementere 

sammenhængende digitale indsatser hurtigere end tidligere.16     

Den offentlige sektor vil endvidere kunne hente inspiration hos private virksom-

heder, fx inden for principper og metoder til brugervenlighed og -inddragelse. 

Samtidig vil borgeren forvente at møde løsninger og services på et sammenligne-
ligt niveau hos det offentlige – uafhængigt af den bagvedliggende organisering og 

opgavedeling.  

Rollefordelingen mellem borgerne og de offentlige og private aktører er under 

udvikling. Ikke mindst fordi private aktører i stigende grad tilbyder borgerne in-

novative digitale løsninger uden om den offentlige sektor, herunder både mere 
simple sundheds-apps og på sigt forventeligt mere avancerede social- og sund-

hedsløsninger. Borgeren kan med private aktørers løsninger både gøre sig mere 

uafhængig af det offentlige og blive en mere aktiv medspiller i samspillet med det 
offentlige.17  

Private virksomheder har blandt andet fokuseret på at tilbyde deres kunder we-
arables, (mobile løsninger, der bæres på kroppen og giver indsigt i fx kundens 

aktivitetsniveau og helbredstilstand18) samt gentests med henblik på at kortlægge 

kundens genetiske sygdomsrisici. Dette er bare nogle af de teknologier, der for-
ventes at blive mere avancerede i de kommende år, og som formentlig vil lede til 

en øget efterspørgsel efter dels offentlige sundhedsydelser og dels at det offentlige 

kan anvende de datakilder, som borgeren har købt i privat regi. Den offentlige 
sektor vil altså i stigende grad skulle tage stilling til og eventuelt vurdere data ,  der 

er skabt uden for den offentlige sektor. 

Hvad betyder udviklingen for den offentlige sektor? 

Udviklingen i demografi, sygdomsmønstre og teknologi stiller betydelige krav til 

social- og sundhedssektoren i de kommende år. Dels skal der håndteres et pres 
efter øget og nye typer service, dels vil der være relativt færre medarbejdere til at 

levere servicen. Samtidig går den teknologisk udvikling stadig hurtigere, hvilket 

betyder, at det bliver stadig sværere at forudsige præcis hvilke digitale løsninger, 
der bliver relevante. Derfor er der behov for en generel omstilling af rammer og 

kultur, så de bedre understøtter, at nye digitale løsninger kan afprøves og udbre-

des hurtigere til borgere i hele landet.  

 

                                                 

15 https://www.syddansksundhedsinnovation.dk/media/1803901/fremtiden-for-det-danske-

sundhedssystem_2030_scenarierapport_august-2017__instituttet_for_fremtidsforskning.pdf  
16 http://sundaldring.ku.dk/kommunikation/sund-aldring-for-alle/artikler_sund_aldring/udfordringer/  
17 http://www.regioner.dk/media/4681/sundhed-i-skyen.pdf  
18 http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/sundhedsvaesenet/fremtidens-sundhedsvaesen-big-data-og-

wearables  

https://www.syddansksundhedsinnovation.dk/media/1803901/fremtiden-for-det-danske-sundhedssystem_2030_scenarierapport_august-2017__instituttet_for_fremtidsforskning.pdf
https://www.syddansksundhedsinnovation.dk/media/1803901/fremtiden-for-det-danske-sundhedssystem_2030_scenarierapport_august-2017__instituttet_for_fremtidsforskning.pdf
http://sundaldring.ku.dk/kommunikation/sund-aldring-for-alle/artikler_sund_aldring/udfordringer/
http://www.regioner.dk/media/4681/sundhed-i-skyen.pdf
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/sundhedsvaesenet/fremtidens-sundhedsvaesen-big-data-og-wearables
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/sundhedsvaesenet/fremtidens-sundhedsvaesen-big-data-og-wearables


 

 

3. Erfaringskortlægning: Anvendelse og 
udbredelse af digitale velfærdsløsninger 
   
 

 10. oktober 2018 
   

  

Der er gennemført en erfaringskortlægning af de fællesoffentlige parters arbejde 
med udbredelse og anvendelse af digitale velfærdsløsninger. Nextpuzzle har på 
opdrag af analysestyregruppen identificeret og analyseret forhold, der henholdsvis 
fremmer og hæmmer anvendelsen og udbredelsen af digitale velfærdsløsninger.  
 
Erfaringskortlæsningen er udarbejdet på baggrund af 20 interviews med inter-
viewpersoner fra styrelser, kommuner, regioner, private virksomheder, interesse-
organisationer og brancheforeninger. Endvidere er der anvendt en række skriftlige 
rapporter og andet materiale, der repræsenterer et udsnit af disse erfaringer.  

Forhold der fremmer og hæmmer udbredelsen og anvendelsen af digitale 

velfærdsløsninger  

Nextpuzzle har som led i erfaringskortlægningen fremhævet de væsentligste for-
hold, der af en eller flere interviewpersoner opfattes som hhv. fremmende og 
hæmmende for udbredelsen og anvendelsen af digitale velfærdsløsninger, fordelt 
på i alt ni overordnede temaer. De følgende fremmende og hæmmende forhold er 
udtryk for interviewpersonernes erfaringer og er derfor ikke nødvendigvis gæl-
dende for alle parter.    
 
Governance  
Fremmende forhold:  

 Politiske aftaler: Flere nævner, at politiske aftaler som fx ØA og sundhedsafta-
ler er med til at drive et stærkt incitament for implementering. Det fremhæves 

dog, at det er vigtigt at sikre lokalt ejerskab og evidens på det pågældende om-

råde, før tiltag og indsatser lægges ind i aftalegrundlag. 

 Enighed om fælles grundlag og en afkobling fra den politiske drøftelse i tvær-

sektorielle projekter: Når hierarkiet og politiske uenigheder tilsidesættes og 
drøftes i andre fora end i styregruppen, kan styregruppen være mere effektiv 

og koncentrere sig om styring mod fælles projektvision og - mål. Når ledelsen 

har fokus på at skabe involvering, fælles ejerskab og afsæt på tværs af sektorer,  
fremmer det opbakning til projektet og skaber et solidt grundlag for foran-

dringsledelse.  

 
Hæmmende forhold:  

 Kompleks tværsektoriel governance: Koordination og kommunikation på 
tværs af systemer og interessenter kan være en udfordring, eftersom ikke alle 

aktører kender substansen, hvilket kan være hæmmende for vidensniveauet og 
beslutningskraften i de regionale/lokale styregrupper. Det er vanskeligt at sik-

re, at viden når ud i tide og forstås på alle niveauer. Derudover er der stor for-

skel på regionernes samarbejde med kommunerne, hvilket komplicerer gover-
nance-strukturen yderligere. Der peges på, at en løbende evaluering af gover-
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nance kan være med til at sikre en god beslutningsstruktur med de rigtige re-
præsentanter.  

 Egne politiske dagsordener i styregrupper: Det opleves som hæmmende for 
styregruppens beslutningskraft og fremdrift, hvis politiske slagsmål siver ned i  

projekterne, og der ikke arbejdes for det fælles hele.  

 Uklar beslutningsstruktur i nationale setups: Manglende klarhed ift. beslut-
ningsstrukturer, mandat, roller og ansvar i de centrale styregrupper opfattes 

som hæmmende for styregruppens beslutningskraft og fremdrift. 
 
Styrings-setup 
Fremmende forhold:  

 Fælles tydelige mål: En fælles referenceramme og mål er afgørende for, at sty-

regrupperne trækker i samme retning. Strategi for digital velfærd er et eksem-
pel på dette. En fra starten tydeligt defineret målgruppe giver desuden lederen 

i driften et klart mål at styre efter.  

 Lokal vision: Det er afgørende med en lokal vision, som driver ejerskabet, 
hvorfor der bør være tilstrækkelige lokale frihedsgrader til at etablere sin egen 

vision lokalt. 

 Definition af klare gevinster med udgangspunkt i den tredobbelte bundlinje: 
Det opleves som fremmende for implementeringsprocessen, når gevinster de-

fineres ud fra den tredobbelte bundlinje (økonomisk, borgeren og medarbej-

deren), fordi alle parter således kan relatere til en eller flere gevinster.  
 
Hæmmende forhold: 

 Entydigt styringsfokus på økonomisk bundlinje: Et entydigt økonomisk fokus 

kan hæmme innovationskraften samtidig med, at det skaber modvilje i organi-
sationen – det er vigtigt, at der også er fokus på, at digitale velfærdsløsninger 

kan være med til at forbedre servicen, og at det er en investering, der på sigt 

kan frigøre ressourcer til andre områder fx fra rutinepræget pleje til mere fo-
kuseret pleje ved hjælp af digitale velfærdsløsninger.  

 Vanskeligt at dokumentere gevinster/effekter:  Det er vanskeligt at finde og 
anvende egnede metoder til at dokumentere effekter, herunder definere me-

ningsfulde KPI’er, hvilket gør det vanskeligt at dokumentere effek-

ter/gevinster. Det er oplevelsen, at gevinstopfølgning og prioriteringen heraf 
varierer, hvilket gør det svært at sammenligne evalueringer af gevinster på 

tværs.  

 Urealistiske business cases og tidsplaner: De estimerede gevinster i de større 
projekters business cases opfattes af nogle interviewpersoner som urealistiske, 

hvilket bevirker, at det ikke opleves som meningsfuldt at styre efter dem. Det 
er endvidere oplevelsen, at de kortsigtede økonomiske gevinster bliver priori-

teret på bekostning af de langsigtede. Nogle interviewpersoner opfatter endvi-

dere de nationale tidsplaner som urealistiske og en hæmsko for implemente-
ring og efterspørger i højere grad rum for løbende forbedringer.  

 

Finansiering:  
Fremmende forhold:  
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 Økonomisk model med stærke incitamenter: Det er incitamentsskabende at 
reservere pengene og først frigive dem, når arbejdet er udført, fx ved at øre-
mærke til milepæle. 

 
Hæmmende forhold:  

 Høste/så problematikken udfordrer: Høste/så problematikken på tværs af 
aktører er en grundlæggende udfordring, der vanskeliggør implementeringen. 

Flere interviewpersoner efterspørger, at denne adresseres og erstattes af en ny 

finansieringsmodel. 

 Mangel på fælles finansiering: Der gives udtryk for, at manglende fælles finan-

siering på tværs giver politiske slåskampe.  

 Præmatur høst af gevinster på budget: Når gevinster ’høstes’ på budgettet,  før 

de er realiseret, virker det hæmmende for implementeringen.  
 
Juridiske rammer 
Interviewpersonerne har ikke fremhævet forhold under juridiske rammer, der fremmer udbredelse  
og anvendelse af digitale velfærdsløsninger, derfor udgår det inden for dette tema. 
 
Hæmmende forhold:  

 Stor usikkerhed om fortolkning af lovgivning: Forskelligartet lovfortolkning 
hos organisationer medfører et uensartet lovfortolkningsgrundlag og skaber 

barrierer for videndeling. Lovgivningen opfattes ikke som digitaliseringsparat 

og halter bagefter, hvilket resulterer i usikkerhed. Persondataforordningen bi-
drager ligeledes til usikkerheden. 

 Manglende standarder for fællesoffentlig datadeling: Politisk diskussion og 
uenighed om, hvordan data deles og håndteres på tværs af sektorer resulterer i, 

at der skabes rammer og aftaler fra gang til gang. 

 Mangel på juridisk afklaring nationalt: Der er efterspørgsel på national håndte-
ring af juridiske rammer og udfordringer med henblik på at sikre et mere ens-

artet lovfortolkningsgrundlag på tværs af sektorer og landsdele og for at redu-
cere omfanget af juridiske ressourcer, der anvendes lokalt . 

 
Teknologivalg og standarder 
Fremmende forhold:  

 Fælles digitale velfærdsløsninger på tværs: Når behovene er ens, opleves fæl-
lesskaber som fremmende. Fælles løsninger medfører, at der kan laves fælles 
udbud og dermed sikre bedre aftaler på tværs. Det er særligt fremmende, så-
fremt de fælles løsninger understøttes af smidige processer, der bevarer frem-
driften. Fælles Udbud Telemedicin fremhæves som et godt eksempel på en 
fælles løsning med en fælles infrastruktur, som muliggør, at systemer kan tale 
sammen på tværs. 

 Fokus på behovet fremfor på teknikken: Fokus på borgerens behov fremfor 

på den tekniske løsning fremmer behovsopfyldelsen og dermed i sidste ende 
gevinstrealiseringen.  

 
Hæmmende forhold:   
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 ”Not invented here” dominerer, og det offentlige agerer umodent over for 
markedet: Det opleves, at Danmark har tradition for ikke i tilstrækkelig grad at 
drage nytte af erfaringer på tværs af landsdele, fordi organisationerne gerne 
selv vil være pionerer. Kommunerne ser sig selv som unikke og ønsker selv at 
pilotteste, hvilket betyder, at leverandørerne ikke kan referere til, at deres løs-
ning virker i andre kommuner. Denne kulturelle udfordring betyder, at kom-
muner og regioner ikke får udviklet og afprøvet løsninger i samarbejde med 
markedet hurtigt nok.  

 Manglende udvikling af fælles værktøjer og standarder:  På områder, hvor der 
er udviklet nationale standarder ensrettes løsningerne og det giver klarhed for 
leverandørerne af digitale velfærdsløsninger. Standarderne fremmer således en 
målrettet innovationsindsats hos leverandørerne, som kommer brugerne til 
gode i sidste ende. Fælles værktøjer og standarder til screening af markedet let-
ter endvidere udvælgelse af digitale velfærdsløsninger for fx kommuner og re-
gioner.  

 Manglende viden om digitale velfærdsløsninger: Vidensdeling om digitale vel-

færdsløsninger er utilstrækkelig, hvilket hæmmer processen, fordi hvert pro-
jekt skal starte forfra med markedsafdækningen. Der efterspørges guides til 
udvælgelse af digitale velfærdsløsninger, der kan skabe overblik over teknolo-
gier og brugbarhed.   

 
Ledelse 
Fremmende forhold:  

 En ledelse der går forrest: En stærk ledelsesopbakning til projektet er frem-
mende for implementeringen, fx når ledelsen formår at skabe begejstring om-
kring projektet, samtidig med at de påtager sig opgaven med at kommunikere 
det kvalitative aspekt om bedre kvalitet for borgeren, bedre arbejdsmiljø og af-
live myter om, at digitale velfærdsløsninger kun implementeres pga. sparekrav.  
Digitale ledere, der har indsigt i digitalisering og forretningsprocesser, er desu-
den befordrende for at drive forandringer.  

 Fokus på forandringsledelse: Dedikerede forandringsledere, der har fokus på 
nye arbejdsgange og praksis, herunder at udvide medarbejdernes faglighed til 
også at omfatte arbejdet med teknologi er fremmende for succesfuld imple-
mentering.  

 Arbejde med de tre bundlinjer: Det er fremmende, når lederen definerer ge-
vinster ud fra den tredobbelte bundlinje, idet det opleves at flere parter således 
kan relatere sig til gevinsterne, hvilket gavner implementeringsprocessen.  

 
Hæmmende forhold:  

 Driften mangler klare rammer: Der skabes ofte ikke det nødvendige ledelses- 

og ressourcerum i driften til implementeringsaktiviteterne, hvorfor implemen-
tering nedprioriteres.  
 

Relationer og interessenter 
Fremmende forhold: 

 Når borgernes behov gøres til driver for teknologiimplementeringen: Det på-
peges af mange, at det er fremmende, når borgerens behov er den primære 
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driver for beslutningen om teknologiimplementering. Det motiverer ledere og 
medarbejdere og underbygger faglig identitetsskabelse, når teknologier bringes 

i centrum som redskaber i behandlingssituationen, og resultaterne følgelig vi-

ser sig.  

 Samarbejde på tværs af enheder, sektorer og niveauer:  Mange peger på, at gen-

sidig forståelse og samarbejde på tværs af såvel enheder og sektorer som ledel-
sesmæssige niveauer er afgørende for succesfuld innovation, udbredelse og 

implementering. En dyrkelse af henholdsvis formelle og uformelle relationer 

forkorter afstanden mellem parterne og styrker grundlaget for samarbejde.  

 Mobilisering af faglige netværker og arbejdsgrupper: Mobilisering og brug af 

faglige netværker, herunder tværsektorielle, ledernetværk og tværfaglige ar-
bejdsgrupper fremmer succesfuld implementering.  

 
Hæmmende forhold:  

 Utilstrækkelig bruger-/borgerinvolvering: Manglende involvering af borge-
ren/brugeren tidligt i indsatsernes udviklingsfase hæmmer udviklingen af løs-
ninger, der matcher målgruppens behov. Dette er hindrende for, at målgrup-
perne tager ejerskab over løsningerne og samtidig er det hæmmende for skale-
ring.  

 
Kultur 
Fremmende forhold: 

 Medarbejderne har en opfattelse af meningsfuldhed i forhold til faget: Flere 

peger på, at når medarbejderne kan se formålet med en given teknologi, og 
den samtidig giver mening i forhold til medarbejderens faglighed og for den 
enkelte borger, da fremmes implementeringen. Dermed bliver fokus på bor-
ger- og medarbejdervinklen i den tredobbelte bundlinje en afgørende frem-
mer. 

 Kommunikationen favner den faglige meningsfuldhed: ’De gode historier’ 
fremhæves som en væsentlig fremmer, da de kan være med til at ’sælge’ foran-
dringerne i forhold til interessenter samt aflive myter.  

 Implementeringen underbygges af arbejdet med kulturforandring:  Det påpe-
ges af nogle, at det er fremmende for implementeringen af digitale velfærds-
løsninger, når denne underbygges af, at arbejdet med kulturforandring, hvor 
løbende omstilling bliver en naturlig del af driften, og hvor man også tør ek-
sperimentere og begå fejl.  

 
Hæmmende forhold:  

 Opfattelsen af teknologiske løsninger som en trussel:  Nogle peger på, at der 
eksisterer en latent modstand mod forandring i forhold til digitale velfærds-
løsninger, som beror på en opfattelse af, at teknologierne truer fagets identitet 
og velkendte måder at udøve fagligheden på. Denne modstand knyttes også til  
opfattelsen af digitale velfærdsløsninger som en katalysator til besparelser. 

 Opfattelsen af egen organisation som unik udgør en barriere for samarbejde 

og overførsel: Organisationerne ser egne organisatoriske og kontekstuelle for-
hold som særsegne, hvilket medfører, at de ser et udtrykt behov for specifikke 
løsningsmodeller. Nogle interviewpersoner peger endvidere på en ulyst til at 
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lære af hinanden – argumenteret ud fra forskellene, men også udspringende 
fra ledernes behov for at promovere egne nyskabende løsningsmodeller. 

 Specialefokus medfører suboptimering og manglende helhedstænkning:  Der 
peges af nogle på, at specialisering i sundhedsvæsenet udgør en barriere for 
helhedstænkning i forhold til patientgrupper, der går på tværs af sektorer, fx 
multisyge. Endvidere peges der på eksistensen af forskellige holdninger til, 
hvad der er værdifuldt for borgeren på tværs af sektorer og speciale udfordrer 
endvidere opbakningen til fælles tværgående løsningsmodeller.   

 
Kompetencer og erfaringer 
Fremmende forhold:  

 Teknologiske kompetencer og indsigt i specifikke løsninger:  Når både ledere 
og medarbejdere modtager tilstrækkelig og systematisk oplæring i nye teknolo-
gier, og der følges op herpå, er det fremmende. Det pointeres, at forudgående 
demonstrationer og afprøvninger før mødet med borgeren giver den nødven-
dige viden og tryghed. Teknologisk viden og teknisk forståelse/parathed angi-
ves generelt som kritisk for både ledere og medarbejdere. Endvidere angives 
det, at borgerens teknologiske kompetencer er vigtige. 

 Tværfaglig vidensdeling, kompetenceudvikling og erfaringsudveksling:  Fælles 

kompetenceudviklingsaktiviteter og vidensdeling på tværs af sektorer/enheder 
styrker forståelsen for hinandens roller og ansvar og understøtter derved hen-
sigtsmæssig brug af hinandens kompetencer og koordination på tværs.   

 Digitale velfærdsløsninger på skemaet på grunduddannelser og ef-
ter/videreuddannelser: Det angives, at fokus på digitale velfærdsløsninger og 
sammenhængen til lokal praksis i grunduddannelser og efter-
/videreuddannelser medvirker til at opbygge teknologiparate målgrupper på 
velfærdsområderne. 

 
Hæmmende forhold:   

 Utilstrækkelige styringskompetencer: Flere peger på, at der er mangler sty-
ringskompetencer, fx i forhold til arbejdet med gevinstrealisering, projektle-
delse og leverandørstyring. Der peges endvidere på manglende styrings- og 
beslutningskompetence i styregrupperne, herunder også de nationale, hvilket 
er forudsætninger for hensigtsmæssige leverancestyring og tidsmæssig frem-
drift. Mellemledere mangler endvidere værktøjer, der kan støtte dem i koordi-
nering mellem opgavevaretagelse og forandringsledelse.  

 Utilstrækkelige kompetencer hos lederne: Der peges på, at lederne har generelt 
behov for efteruddannelse, der vil give dem en bedre forståelse for de tekno-
logiske muligheder. Lederne er desuden ikke i tilstrækkelig grad bevidste om 
medarbejdernes kompetencebehov eller har den nødvendige uddannel-
se/kompetencer til at kunne lede forandringsprocesser.  Manglende brug af 
kompetenceprofiler for ledere (i forhold til at understøtte udviklingsprojekter) 
er hæmmende for et systematisk arbejde med kompetenceudvikling for denne 
målgruppe.  

 Utilstrækkeligt fokus på og ressourcer til kompetenceudvikling af medarbejde-

re: Flere peger på, at kompetenceudvikling og træning i forhold til implemen-
tering af teknologiske løsninger ikke prioriteres i tilstrækkelig grad. Der peges 
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på nødvendigheden af at afsætte tilstrækkelige ressourcer hertil, samt at orga-
nisering af supportorganisation for patienter og personale prioriteres. 

 

Centrale temaer og indsatsforslag  

 
Nextpuzzle har på baggrund af erfaringskortlægningen fremhævet temaer, som er 
særligt relevante i forhold til hver de tre hovedfaser i udbredelse af digitale vel-
færdsløsninger.  
 

 

 
Nextpuzzle har på baggrund af erfaringskortlægningen opstillet 35 indsatsforslag 
til inspiration og drøftelse i analysestyregruppen. Indsatserne går på tværs af den 
samlede analyse og kan således ikke nødvendigvis knyttes op på ét fremmende 
eller ét hæmmende forhold. Forslagene kan overordnet inddeles under følgende 
temaer:  
 
 

Boks 1 

Indsatsforslag opdelt i temaer  

 

Strategier og rammer for arbejdet med digitale velfærdsløsninger  

- f x etablering af  af  en langsigtet strategi f or deling af  sundhedsdata med 10 års sigte som basis f or 

udarbejdelse af  f ælles standarder ogaf dækning af  potentialer og behov  f or en national handlingsplan f or 

digitale v elf ærdsløsninger på socialområdet. 

 

Juridiske vejledninger og hjælpeværktøjer 

- f x udarbejdelse  af  projektspecif ikke juridiske v ejledninger, der adresserer kendte juridiske udf ordringer med 

f orslag til tolkning i f orbindelse med  implementeringen af  digitale v elf ærdsløsninger.  

 

Fælles implementeringsværktøjer 

- f x udarbejdelse af  drejebog f or implementering af  digitale v elf ærdsløsninger til hospitaler og kommuner, 

praktisk guide til topledere.  

 

Mere og fokuseret vidensdeling 

- f x etablering af  en lille og simpel database ov er af prøv et teknologi, som alle interessenter kan orientere sig i.  

 

Økonomiske puljer  

- f x etablering af  en pulje lokalt eller regionalt, som sikrer mulighed f or, at prov enuet bliv er i den 
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implementerende organisation i implementeringsperioden og f ørst realiseres v ed projektaf slutning.  

 

Kompetenceudvikling, uddannelse og netværk 

- f x identif icering af  de 10 – 20 centrale uddannelser, hv or digital ledelse og ledelse af  digitale v elf ærdsprojekter 

bør prof ileres, standardlæringsmodul om bruger/borgerinv olv ering, generisk kompetenceprof il f or ledere i 

projekter, promov ering af  eksisterende e-læringsmodul i Campus om f orandringsledelse,-samt v ejledning til 

- struktureret opstartsmøde i sty regrupper og f aste, gentagne rev iews/ev alueringer af  sty regruppers arbejde og 

samarbejde. 

 

Fælles evalueringsramme  

- f x etablering af  en f ælles ev aluringsramme i f orhold til gev instrealisering af  digitale v elf ærdsløsnings -projekter.  

 

Fokus på forandringsledelse 

- f x def inition af  f orandringsleder, og et krav  om obilgatorisk udnæv nelse af  f orandringsleder i alle digitale 

v elf ærdsløsningsprojekter.  

 

Fokus på den tredobbelte bundlinje  

- f x krav  om at alle projektoplæg skal indholde stillingtagen til den tredobbelte bundlinje,.  

 

Øget fokus på ”de gode historier”  

- f x  f okus på at f remhæv e ”de gode historier” gennem en målrettet kommunikationsindsats, f x en årlig 

publikation om årets 10 bedste historier eller et ambassadørkorps på lederniv eau.  

 

Andre former for styrings-setups og styringsmodeller 

- f x udarbejdelse af  retningslinjer/anbef alinger til indplacering af  centrale interessenter i f orm af  f x borgere og 

lokale ledelser i projektorganisationer.  

 

Visning af digitale velfærdsløsninger 

- f x anv endelse af  v irtuel realty  film om brugen af  digitale v elf ærdsløsninger.  

 


