
 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

   

 

 

  

  

 

  

 

 

 

5. august 2019 Pixirapport – Serviceeftersyn 
KAP/ASMIB 

Bilag 0 –  Introduktion  

Formålet med serviceeftersynet er, at identificere hvordan udbredelsen og anven-

delsen af digitale velfærdsløsninger kan styrkes både lokalt og på landsplan med 

afsæt i hidtidige erfaringer. Disse erfaringer kommer både fra udlandet, andre fag-

områder og fra den private sektor. 

Bilag 1 –  Internationale Erfaringer 

De udvalgte lande til inspiration til den danske indsats er valgt, da de er sammen-

lignelige med Danmark på en række parametre som demografisk udvikling og or-

ganisering af sundhedsvæsenet. En udfordring, der dog går igen i mange lande, er 

i forhold til udbredelse på nationalt plan. 

Generelt tegner rapporten et billede af, at Danmark, sammenlignet med de ud-

valgte lande, er førende inde for udbredelse og anvendelse af digitale velfærdsløs-

ninger. Af interessante erfaringer fra de udvalgte lande kan dog alligevel fremhæ-

ves tiltag inde for sundhedssektoren. Her kan blandt andet nævnes telemedicinske 

løsninger, som især bliver brugt i lande med store geografiske afstande, sundheds-

databser, som samler et lands sundhedsdata ét sted, samt elektroniske patientjour-

nalsystemer, som både anvendes af borgere, sundhedsvæsenet og apoteker til at 

tilgå patientjournaler, receptservices og den farmaceutiske database. 

Bilag 2 –  Fremtidsbillede 

En række udviklingstendenser peger i retning af, at der i de næste 5-10 år vil 

komme et øget pres på den offentlige sektor for at levere flere og nye typer af ind-

satser på social- og sundhedsområdet. 

Demografi 

I det kommende år vil andelen af ældre brogere stige, hvilket betyder, at andelen 

af folk med kroniske sygdomme også stiger. Denne udvikling vil samtidig forstær-

kes, i takt med at diagnostik- og behandlingsmulighederne forbedres, hvilket med-

fører, at sygdomme, der tidligere blev betegnet som dødelige, i stedet får karakter 

af kroniske sygdomme. Dette vil i sidste ende betyde højere indlæggelsesrater. Da 

efterspørgslen efter social- og sundhedsydelser stiger, mens arbejdsstyrken til at 

efterkomme efterspørgslen bliver mindre, må vi altså forvente et øget pres på den 



     

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

Side 2 af 5 

offentlige sektor. Denne udvikling kræver, at den offentlige service leveres på en 

måde, der gør borgeren mere uafhængig og selvhjulpen. 

Teknologi  

Ligesom ændringen i den demografiske sammensætning vil den teknologiske ud-

vikling også øge efterspørgslen efter social- og sundhedsydelser. Dette sker som 

følge af, at muligheden for tidligere og mere effektive indsatser forbedres. 

Borgeren 

På trods af at antallet af ældre borgere med kroniske sygdomme stiger, stiger an-

tallet af ressourcestærke ældre borgere også, for hvem digital service er en integre-

ret del af hverdagen. Disse borgere er i stand til selvstændigt at tilgå information 

fra andre kanaler end den offentlige, særligt online, hvilket giver dem mulighed for 

selv at opsøge løsninger uden om det offentlige enten via private aktører eller in-

ternationalt. Borgerens opfattelse af, hvad god service er, vil dermed ændres til i 

stigende grad at handle om at være en aktiv medvirkende i indsatsen og løbende 

kunne følge sin egen udvikling. 

Den private sektor  

Da den private sektor ofte fungerer som en driver for innovation inde for tekno-

logisk udvikling, vil den offentlige sektor fremover komme til at tage stilling til et 

bredere udbud af digitale velfærdsløsninger fra private leverandører. Den private 

sektor vil også kunne tilbyde mere innovative og simple løsninger, som gør, at 

borgerne i højere grad vil då uden om den offentlige sektor. 

Bilag 3 – Erfaringskortlægning: Anvendelse og udbredelse af 

digitale velfærdsløsninger  

 

Til erfaringskortlægningen har Nextpuzzle analyseret følgende fremmende og 

hæmmende forhold for anvendelse og udbredelse af digitale velfærdsløsninger. 

Fremmende forhold 

Styregruppen skal først og fremmest afkobles politiske drøftelser, så den kan kon-

centrere sig om at opnå den fælles projektvision og det fælles projektmål. Disse 

skal være klart definerede, så styregruppens medlemmer trækker i samme retning, 

mens gevinsterne skal defineres med udgangspunkt i den tredobbelte bundlinje 

(økonomi, medarbejdere og borgere), således at alle parter kan relatere til en eller 

flere gevinster. Det er altså vigtigt, at man ikke blot fokuserer på den økonomiske 

gevinstrealiseringen, men også har fokus på borgernes behov, som bør være den 

primære drivkraft i beslutningen om teknologiimplementering. 

Derudover er det vigtigt, at lederen formår at skabe begejstring om projektet og 

aflive myten om, at digitale velfærdsløsninger kun implementeres for at spare 

penge. Aflivningen af myten kan hjælpes på vej ved, at den givne teknologi giver 



      

 

 

   

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Side 3 af 5 

mening i forhold til medarbejderens faglighed og den enkelte borger. Det er der-

for vigtigt at ledere og medarbejdere modtager tilstrækkelig oplæring i de nye tek-

nologier, samtidig med at de digitale velfærdsløsninger kommer på skemaet alle-

rede på grund- efter- og videreuddannelserne. 

Hæmmende forhold  

Et forhold, som omvendt fremhæves som hæmmende, er kompleks tværsektoriel 

governance, da det er svært at kommunikere viden ud på tværs af forskellige syste-

mer og interessenter og samtidig sikre, at det når ud og forstås på alle niveauer. 

Andre mere økonomiske problemer, der ofte nævnes, er høste-så-problematikken 

på tværs af aktører, samt at gevinsterne høstes før de er realiserede eller ikke kan 

dokumenteres ved udbredelsen. 

En stor udfordring er derudover, at lovgivningen på området ikke opfattes som 

digitaliseringsparat. Samtidig medfører en mangel på både politisk enighed, en 

overordnet standard for fællesoffentlig datadeling og en national håndtering af ju-

ridiske rammer og udfordringer, at rammer og aftaler skabes fra gang til gang, og 

at lovfortolkning ikke baseres på et ensartet grundlag. 

Til sidst kan det nævnes, at en uvilje mod at lære af andre organisationer, fordi ens 

egen organisationer gerne vil fremstå som pioner og en manglende helhedstænk-

ning som følge af for meget specialisering i blandt andet sundhedsvæsenet i sidste 

ende også fungerer som barrierer for implementeringen. 

Centrale temaer og indsatsforslag   

I analysefasen af udbredelsen er det derfor vigtigt, at de juridiske rammer afklares, 

at behovet for standarder identificeres, og at rammerne for implementeringen 

fastlægges, så man ikke står med disse tre problemstillinger i implementeringsfa-

sen. 

I beslutningsfasen er det vigtigt, at velfærdsteknologivurderingerne bliver lavet på 

baggrund af pilotprojektet, business cases med fokus på den tredobbelte bundlinje 

og en samlet vision for implementeringen. For at skabe sikkerhed om gevinstreali-

seringen er det vigtigt, at der udstikkes fælles rammer, og at der er klare aftaler om 

roller og ansvarsfordeling. 

Til sidst kræver en succesfuld implementeringsfase, at der er fokus på forandrings-

ledelse, at der er er afsat nok penge til specielt den lokale implementering, og at 

der er fokus på kompetenceudvikling hos såvel ledere som medarbejdere.  

Bilag 4 –  Løsningskatalog  

Nextpuzzle har på baggrund af erfaringskortlægningen fremlagt 35 løsningsfor-

slag, hvoraf analysestyregruppen har udvalgt fem, som præsenteres nedenfor. 
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Løsningskataloget skal ses i kontekst af, at der allerede er igangsat eller planlagt 

aktiviteter, som på forskellige vis bidrager til udbredelsen af digitale velfærdsløs-

ninger. 

1.  Styring og ledelse: Økonomiaftaler om landsdækkende udbredelse: Proces 

og minimumsindhold  

Hvis aftalegrundlaget ved ØA om landsdækkede, fællesoffentlige udbredelsespro-

jekter er uklart fra starten, skal afklaringer og forhandlinger gennem styrekæden 

gentages senere hen, hvilket forsinker gennemførslen af projekterne. 

En løsning på denne problemstilling er en aftale om fastsættelse af minimumsind-

hold og proces for centrale afklaringer i forbindelse med fremadrettede ØA-afta-

ler om digitale velfærdsløsninger. 

2. Værktøjer til styregrupper, projektledere og  –ejere  

Der er brug for målrettede og erfaringsbaserede redskaber til projektledere og sty-

regrupper for at styrke professionaliseringen og forankringen af projektledelse og 

–styring i fællesoffentlige udbredelsesprojekter. 

Dette kan imødekommes ved at udarbejde en generisk drejebog, som kan benyttes 

af projektledere og styregrupper. Denne skal bestå af trin-for-trin guides til kon-

krete opgaver samt enkelte eksempler til inspiration. 

3. Investeringsfond til udbredelse af digitale velfærdsløsninger og nye  

teknologier  

Udfordringer, så som at gevinster først følger senere, at investeringer og gevinster 

er ulige fordelt på tværs af myndigheder, og at der ved afprøvningsprojekter er ri-

siko for, at investeringen ikke giver afkast, gør, at kommuner og regioner kan være 

afholdende fra at investere yderligere i udbredelse af digitale velfærdsløsninger. 

Her er en løsning at etablere en investeringsfond for nye teknologier og digitale 

velfærdsløsninger på i alt 200 mio. kr. i perioden 2019-2022, hvoraf 100 mio. kr. 

er afsat i statslig finansiering som led i Sammenhængsreformens reformspor om 

digital service. Fonden skal hjælpe til med udbredelsen af velafprøvede digitale 

velfærdsløsninger, yde tilskud til signaturprojekter inden for ny teknologi og af-

hjælpe problemer som høste-så-udfordringer og høje initialomkostninger. 

4. Dokumentation: Fælles evalueringsmodel med henblik på udbredelse  og  med  

afsæt i MAST, IPPA og den tredobbelte bundlinje  

For at der kan træffes beslutninger om landsdækkende udbredelse af digitale vel-

færdsløsninger, skal løsningernes effekt og organisering være veldokumenterede. 

De nuværende dokumentationskrav medfører ofte uenighed blandt parterne og at 

en given teknologi er passé før dokumentationen foreligger. Derudover kan der 

være tendens til, at involverede parter af forsigtighedshensyn stiller krav til unød-

vendig dokumentation, som igen forsinker udbredelsen. 



      

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Side 5 af 5 

En løsning er her, at der udvikles en fælles dokumentationsmodel for lokale af-

prøvnings- og udbredelsesprojekter med henblik på landsdækkende udbredelse. 

Modellen inddrager den tredobbelte bundlinje og kunne derudover bestå af tre 

hovedspor, med forskellige dokumentationskrav afhængig af en risikovurdering på 

baggrund af projektets interventionstype, målgruppe og løsningstype.  

5. Teknologi: Styrket interoperabilitet via standarder  

For at sikre interoperabilitet mellem de digitale velfærdsløsninger og undgå om-

kostningstunge infrastrukturprojekter skal der stilles krav til fælles IT-standarder. 

Derfor bør det undersøges, om der er behov for en indsats for at anvendelsen af 

sådanne standarder øges i forbindelse med udviklingen af digitale velfærdsløsnin-

ger. 

Bilag 5 –  Opsamling på analysestyregruppemøde 25.05.2018  

På mødet blev det besluttet, at styregruppen for FODS initiativ 3.3 skal være ud-

førende for serviceeftersynets initiativer, og at den nationale bestyrelse for sund-

heds-IT  anvendes til at skabe forankring af indsatsen.   

I forhold til de fem løsningsforslag i løsningskataloget blev det besluttet at:  

1.  Parterne aftaler en ’fælles huskeliste’ i forbindelse med fremtidige udbredelses-

aftaler. Aftalerne må dog ikke blive for rigide, så de står i vejen for at blive klo-

gere undervejs.  

2.  På mødet i den nationale bestyrelse for sundheds-IT  d. 27. juni 2018 indstilles  

der til, at der anvendes ca. 10 mio. kr. fra den nationale strategi for digital  

sundhed til et pilotprojekt, med henblik på kompetenceudvikling  af fagperso-

nale.  

Derudover afsættes der 0,5 mio. kr. af FODS-midler til professionaliserings-

værktøjer af projektledere, -ejere og styregrupper.  

3.  VLAK-regeringen besluttede at oprette en investeringsfond, der forudsætter 

medfinansiering fra kommuner og regioner.  

4.  Der afsættes 0,5 mio. kr. til, at Digitaliseringsstyrelsen udarbejder et initiativ-

oplæg, som forelægges styregruppen for FODS 3.3 på baggrund af indledende 

dialog med blandt andet OUH og kompetencemiljøer i København og Aar-

hus, der kan bidrage til at udvikle en evalueringsmodel.  

5.  Digitaliseringsstyrelsen indkalder til en workshop med henblik på  afklaring af 

konkrete behov.   




