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E-sundhed i almen praksis

2

En sektor under pres – noget til baghovedet

Tidl. Europamester i sundheds-it

DAMD-gate

En europamester midt i et gearskifte

Porteføljen anno 2018 og en ny begyndelse



Hvis jeg spurgte jer…

”Hvad synes du om almen praksis?”

Svar: ” Min egen læge er sød og god, men almen praksis 

og praktiserende læger er  generelt vanskelige og svære at 

arbejde sammen – især når det gælder nyt it”

”Og for øvrigt er det ‘blackbox’, hvad de går og laver og de 

deler ikke data”
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… først noget til baghovedet…

Færre læger og resten 

lukker for tilgang
2014: 3510/38%     2017:3436/67%

Flere og flere trækker på 

almen praksis – både 

online og fremmøde
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Flere direkte kontakter
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 Både ‘fjernmøder’ (telefon/mail) og fremmøde hos lægen/klinikken 

stiger – også i sammenligning med andre lande:



Og mere stress – en sektor under pres
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En presset hverdag er ikke det bedste 

udgangspunkt for nye ”EDB-projekter”

 I daglige dagen opleves store og små problemer med de kendte 

ting; FMK, FNUX, ‘dårlige epikriser’, blanketter osv. 

 Så når man kommer med forslag til nye it-projekter mødes man ofte 

af denne reaktion:
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Almen praksis i DK var engang 

europamester… tilbage i 2013
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Benchmarking af  it-understøttelsen af  almen praksis i EU

Anm.: I tabellen sammenlægges 4 indikatorer, der måler performance på brug af
journalsystemer, informationsudveksling, telemedicin og patientjournaler, til en samlet
score.
Kilde: Benchmarking Deployment of eHealth among General Practitioners, EU-
kommissionen, 2013, s. 60.



Size (doesn’t) matter

Hvem Antal lokaliteter Antal ‘epj’er

Regionerne Sygehuse / 54+ 5 epj’er

(3/2 leverandør)

Kommunerne Sundhedshuse / 

98+

98 eoj’er

(3-4 leverandør)

Almen 

praksis

Praksis / 1800+ 8 lps’er

(8 leverandører)
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Antal it-medarb.

1000+

1000+

0



DAMD-GATE

 DAMD-sagen – en 

europamester på afveje

 Store konsekvenser i 

PLO og vores omdømme 

– AP blev pludselig den 

data- og delings 

forskrækkende sektor

 MEN, DAMD har været 

en ‘preloader’ for GDPR
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Fra ulovligheder til ”styr-på-data”

 Klar data-politik. 

 Synlighed og samtykke

 Ny teknik til indberetning

 Maksimal hjælpe og 

vejledning til medlemmer 

ifm. GDPR.
 Synliggørelse af, at den 

enkelte læge er ansvarlig for al 

data i klinikken og skal kunne 

forklare sig!
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GDPR - ARTIKEL 30
(styr på og overblik over omfattende datadeling i ap)
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Hvor står vi så nu – anno 2018
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?

Stadig europamester eller? 



Midt i et gearskifte…

Stor efterspørgsel 

efter almen praksis i 

diverse fælles 

offentlige it-projekter, 

men hvilke ønsker har 

almen praksis selv til 

it-udviklingen?
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• Deloitte 2017. Servicedesign analyse af 

fremtidens digitale lægepraksis

• Finansiering: FL16 afsat i alt 42,3 mio. kr. i 

2016-2019, herefter 8,9 mio. kr. varigt til 

prioriterede it-initiativer i almen praksis. (Jo 

Før, Jo Bedre) 



Hverdagen i en lægepraksisklinik

7 lægepraksisbesøg
- 6 kompagniskab

- 1 solopraksis

2 test-workshops med praktiserende 

læger



…og så en række interviews



Konklusioner - overordnet

Almen praksis – sygehuse:

 Sektorkommunikationen høj og generel god, men skal 

forberedes på visse områder, fx epikriser

Almen praksis – kommuner:

 Vi skal have mere digital kommunikation og mindre 

telefon. 

Almen praksis – patienter:

 Gode læge it-systemer, men mangelfuld ift. digital 

kommunikation/selvbetjening med patienterne 
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Forslag til konkrete digitale tiltag



MedCom 11
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PLOs’ portefølje anno 2018 (projekter)
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De kendte
FMK

• Tilbagesvar /opfølg på parakliniske

undersøgelser

• F&P-blanketter

• Webpatient

• Henvisning til kommunale 

forebyggelse

Overenskomst 18
• Digitale forløbsplaner

• Dataindberetning til kliniske 

kvalitetsdatabaser 

• Patientens adgang til egne data

• Bedre epikriser

• Autosvar ved ferie/fravær

Samarbejdsprojekter
• Digital samarbejde om komplekse 

patienter

• Telemedicin til KOL-patienter

• Patientrapporteret oplysninger (PRO)

• Sundhedsjournal 3.0

• Medicinsk beslutningsstøtte

Deloitte/MedCom 11
• Hurtigt patientoverblik i journalen

• Bedre forberedelse af konsultationen

• Den intelligente indbakke

• Forbedring af epikriser

• Kommunikation med 

hjemmesygeplejen

• Min læge (tidl. Lægen i min lomme)



Ny fælles infrastruktur

– en ny begyndelse…
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