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FRA STRATEGI TIL EKSEKVERING



1. STYRKET PRIORITERING OG OVERBLIK 

PÅ NATIONALT NIVEAU

• Den nationale bestyrelse for sundheds-it er statens, regionernes og 

kommunernes fælles omdrejningspunkt

• Bestyrelsen foretager den overordnede koordination og prioritering af 

indsatsen – samt følger op på fremdrift

• Bestyrelsen skal inden udgangen af 2013 etablere et samlet 

porteføljeoverblik over digitaliseringsstrategiens projekter og initiativer 

samt initiativer af tværgående og strategisk interesse.



SAGSTYPER I DEN NATIONALE  BESTYRELSE 

SAGSTYPE

Tværgående digitalisering,  for 

eksempel FMK, telemedicinsk 

handlingsplan og fællesoffentlig 

infrastruktur

Større og/eller strategisk vigtige 

digitaliseringsinitiativer internt i regioner, 

kommuner eller stat,

for eksempel klinisk it-arbejdsplads og 

telesundhed

GOVERNANCE

Mål, prioritering og planer fastlægges i 

fællesskab og forankres i den nationale 

bestyrelse for sundheds-it

Gensidig orientering og løbende 

rapportering i henhold til fælles 

porteføljeoverblik



2. STYRKET FREMDRIFT OG LEVERANCESTABILITET

OPGAVER OG SAMMENSÆTNING I PORTEFØLJESTYREGRUPPE:

• Fælles Medicinkort

• Udbredelse af MedCom standarder

• National Serviceplatform

• Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

• Sundhedsjournalen

• 5 regionale repræsentanter, herunder formandskab

• 5 kommunale repræsentanter

• 3 statslige repræsentanter



3. KLARE INDIKATORER OG MÅL FOR FREMDRIFT 

OG RESULTATER

EKSEMPLER:

• Brugen af patientadministrative systemer (PAS): Andel af modtagne e-
henvisninger i forhold til samlede antal henvisninger fra andre 
afdelinger, hospitaler og regioner. 

• Medicin: Andel af medicinafstemte FMK kort pr. udskrivelse i forhold til 
det totale antal udskrivelser (indgår allerede i FMK-afrapporteringen til 
den nationale bestyrelse for sundheds-it).

• Booking: Andel af indkaldelsesbreve sendt digitalt til borgeren for 
både indlæggelse og ambulant behandling i forhold til samlede antal 
indkaldelsesbreve.

• Andelen af henvisninger modtaget elektronisk fra praksis i forhold til 
det samlede antal henvisninger

• Andelen af genoptræningsplaner afsendt elektronisk og rettidigt til 
kommunen senest ved udskrivelsestidspunktet målt i forhold til det 
samlede antal genoptræningsplaner.



PORTEFØLJEOVERBLIK

LIS-niveau

(overordnet status og 

fremdrift)

Porteføljeoverblik

(Bruttolisten over bestyrelsens 

samlede projektportefølje)

Projekt-niveau

(detaljerede 

statusrapporteringer jf. 

fællesoffentlige skabelon)

Årshjul for 

bestyrelsen

Formidling af 

status og fakta 

på hjemmeside

1 : Inddata 2: Databehandling 3: Uddata

Oplysninger/data fra 

projekter og aktiviteter 

aftalt i:

• National 

digitaliseringsstrategi

• Økonomiaftaler

• RSI-pejlemærker

Dagsordens-

punkter for 

bestyrelsen



4. ENTYDIG FINANSIERINGS- OG STYRINGSMODEL

FOR LØSNINGER I DRIFT

Finansieringsansvar for fælles løsninger

Efterspørgselsdrevet udvikling

Forpligtende samarbejde med klare aftaler om leverancer og servicemål



Spørgsmål?


