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MIT OPLÆG

▪ Status på anvendelse af data

▪ Forbedringspotentialer 

▪ Patienter som kilde til journalen



Hvor mange brugere  - sundhedsprofessionelle 

og borgere - besøgte sundhed.dk i januar 

2019?



2.300.000 unikke brugere i januar 2019  



Hvor stor en andel er borgere?



ca. 2/3 del er borgere



Hvor mange borgere loggede på data direkte 

relateret til behandling – fx journal og 

medicinkort?



375.100 borgere i januar 2019











KOPA, 2017





JOURNALEN - ET VIGTIGT REDSKAB

SUNDHEDSPROFESSIONELLE

- Videndeling og dokumentation

- Understøtte behandling 

PATIENTER OG DE PÅRØRENDE 

- Overblik over forløb og sygdom 

- Understøtte egenbehandling

FÆLLES 

- Grundlag for kvalitetssikring og udvikling

- Grundlag for erstatnings- og klagesager



FORSTÅELIG INFORMATION?



RESSOURCERNE OMKRING 

PATIENTEN

”Jeg har lige været inde og kigge på min egen journal på 

sundhed.dk, og her var min oplevelse, at det var meget 

lægefagligt, hvor jeg faktisk havde svært ved at forstå, hvad 

står” (interviewdeltager indlagt med barn – om sygehusforløb). 

Implement, 2018



45 pct. af dem, der har oplevet et 

forløb, hvor flere dele af 

sundhedsvæsenet var involveret, 

har oplevet manglende 

koordination eller sammenhæng. 

Mandag Morgen & TrygFonden,  

2016

JOURNAL I SILOER



FORBEDRING AF JOURNALEN

✓ Forløbsbaseret  
- samarbejde op tværs

✓ Brugervenlig fleksibel information 
- brugerdreven innovation

✓ Konkret forslag 
- opsummering med patienten



Dokumentation med patienten”

Herlev/Gentofte

Konklusion 

Projektets resultater viser, at når patienterne er en 

del af dokumentationsprocessen, opnås bedre 

patientinddragelse i forbindelse med beslutning 

om behandling ……

…at de sundhedsfaglige har svært ved at se 

betydningen af, at patienterne er med i 

dokumentationsprocessen og nogle er bekymret 

for, om den nye arbejdsgang vil forringe 

kvaliteten af den faglige samtale med patienten. 
• Giver mening

• Sparer tid på dokumentation

• Opfanger flere symptomer



HVORDAN SKAL PATIENTEN BIDRAGE?



PATIENTER LEVERER DATA

PRO - data 



FREMTIDENS BRUG





UDVIKLING MOD EN MERE ÅBEN JOURNAL

• Relevans - sortering i data 

• Brugervenlighed - massiv digital udvikling

• Styrket dialog – fokus på praksis 

• Ansvar for handling - sikker rollefordeling

• One size fitts not all - fleksibel og tilpasset data adgang

• Autonomi - støtte contra overvågning

• Datasikkerhed



Tak for ordet!


