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Hvor mange brugere

(sundhedsprofessionelle og
borgere) 

besøger sundhed.dk per 
måned i 2020?



Sundhed.dk 2020



Hvor mange 
borgere loggede på
for at se egne data i
januar 2020 ? 



449.575 
borgere









”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



Momentum, 2019

Danske Regioner, 2019



HÅNDTERING SYGDOM – ET LED AF LIVET



Dialog & 
datadeling

• Brugerstyret
behandling

• Fælles
beslutningstagen



Kunstig intelligens







UNDERSØGELSE:  BLANDT 1.460 
REPRÆSENTATIVT UDVALGTE
DANSKERE

DIGITAL KONTAKT:  KONTAKT
VIA VIDEO, CHAT ELLER
TELEFON



27 % har været i 
digitalkontakt med 
sundhedsvæsenet

55 % er interesseret i 
bedre muligheder for 
digital kontakt



3 UD AF 4 ØNSKER 
BEDRE MULIGHEDER 
FOR DIGITALKONTAKT 
TIL SUNDHEDSVÆSENET





Sundhed for dig
Danske Regioner 2020



RELEVANTE DATA
RIGTIGE DATA

DELING AF DATA
DIALOG OM DATA



JOURNALER ER EN DEL AF DEN KABALE

• § 3. Patientjournalen fungerer som
arbejdsredskab for de involverede
sundhedspersoner og har til formål at sikre god og
sikker patientbehandling gennem relevante og
nødvendige optegnelser.
• Stk. 2. Patientjournalen kan desuden understøtte
patientens mulighed for inddragelse i
behandlingen og varetagelse af egne interesser.



I hvor stor udstrækning
oplever du,  at journalen
understøtter patientens
mulighed for inddragelse i
behandlingen og varetagelse
af egne interesser?

10 = optimalt      

1 = i ringe grad



SATS PÅ 
BRUGERVENLIGHED

- flyt fokus fra 
væsenet til borgerne

DET ANBEFALES AT ARBEJDE VIDERE MED: 

• Opbygning af hjemmesiden, så der er lettere
adgang til det, borgerne har mest behov for 

• Borgervenlig layout 

• Borgervenlig navigation, bl.a. ved at 
undersiderne navngives, så borgerne kan
forstå, hvad de indeholder

• Mere borgervenlig præsentation/visning af
sundhedsfaglig data, bl.a. støtte til tolkning af
data og overskrifter og forklaringstekst i sprog, 
som målgruppen kan forstå

Syddansk Sundhedsinnovation, 2017



SLUT MED 
JOURNALER  I 

SILOER
Almen praksis 

skal med
Kommuner skal 

med
Sammenhængen

de dokument





FORSTÅELIG INFORMATION



PATIENTER LEVERER 
DATA





I FORMATER SOM STYRKER RELEVANT DIALOG

FÆLLES BESLUTNINGER

MÅLINGER & PRO
OPLÆG TIL DIALOG

ANAMNESE

KORREKT INDHOLD

LÆSE MED
SLETNING AF DATA

FÆLLES PLAN

OPSUMMERING AF AFTALER



ØNSKER TIL 
FREMTIDENS 
JOURNAL

Forløbsbaseret  
- fælles data i tværgående overblik

Let tilgængelig
- brugerdreven innovation, individuelt 
tilpasset & digital infrastruktur

Understøtter dialog
- fælles beslutninger, transparens og 
patienten som medskriver



TAK FOR ORDET!


