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Siden sidst, andre centrale initiativer
Strategi for Cybersikkerhed:
15. maj 2018
Med den nationale strategi for cyber- og
informationssikkerhed og en række delstrategier for de mest
kritiske sektorer lægger regeringen en ambitiøs plan for de
kommende års arbejde med at sikre Danmark digitalt.
Staten og samfundskritiske sektorer som energi, transport,
tele, finans, sundhed og søfart skal i de kommende år øge
indsatsen for at sikre det nødvendige cyber-og
informationssikkerhedsniveau i hele Danmark.
Udkast til Lov om ændring af sundhedsloven sendt i høring
27. September 2018
Lovforslaget skal bl.a. understøtte bedre digitalt samarbejde
i sundhedsvæsnet ved at etablere en national infrastruktur
til et samlet patientoverblik
Dataudspillet ”Sundhed i fremtiden” og politisk aftale om
de lovgivningsmæssige tiltag med alle Folketingets partier
Juni 2018
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Opfølgning på Strategi for digital sundhed 2018-2022
Porteføljerapport, som har til formål at give et overblik og en status på de fem
indsatsområder, som ”Strategi for digital Sundhed 2018-2022” indeholder.
1. Borgeren som aktiv partner
2. Viden til tiden
3. Forebyggelse
4. Tillid og sikkerhed om data
5. Fremdrift og fælles byggeblokke

Udvalgte initiativer i porteføljen, der er 27 initiativer i alt
Milepæle inden 31/618

Indsats

Indsatsbeskrivelse

1.1 Lægen i lommen,
borgerrettet app til almen
praksis

Der skal udvikles en ny fælles app til almen praksis , som i første ◉ Leverandør valgt
version bl.a. giver borgere adgang receptfornyelse, tidsbestilling
og prøvesvar fra almen praksis.

2.2 Et samlet
patientoverblik;

Der skal udvikles et samlet patientoverblik til deling af
oplysninger om pleje og behandling via den nationale
infrastruktur, som skal give sundhedspersoner, patienter og
deres pårørende skalet bedre overblik over det samlede forløb
på tværs af sundhedsvæsenet.

2.3 Digitale arbejdsgange i
almen praksis og mere
målrettet kommunikation
med andre aktører

Der skal udvikles en række nye standarder og funktioner i almen Alle PIDer er godkendt:
praksis systemer, blandt andet hurtigt patientoverblik og
◉ Projekt ”Hurtigt
forbedret standard for epikriser.
patientoverblik”
◉ Projekt ”Bedre forberedelse
af konsultationer gennem
spørgeskemaer”
◉ Projekt ”Den intelligente
indbakke”
◉ Projekt ”Forbedring af
epikriser”
◉ Projekt ”Kommunikation med
den kommunale sygepleje”
◉ Konsolidering af overskrifter i
epikrisetekstfelt i projektet
”Forbedring af epikriser”.

◉ Fælles Stamkort v. 1 og 1.5
færdiggøres, Livstestamente
flyttes til SDS,
◉ National profil for planer
(CDA)

Milepæle inden 31/1218
Lanceres i første version

Løsning for
Behandlingstestamente
udarbejdes. Etablering af løsning
for deling af planer og indsatser.
Analyse og koncept for deling af
patientens mål. Igangsætning af
fælles pilotafprøvning
Følgende projekter er overgået til
gennemførselsfasen:
• Hurtigt Patientoverblik
• Bedre forberedelse af
konsultationer gennem
spørgeskemaer
• Den intelligente indbakke
• Forbedring af epikriser
Alle EPJ-systemer har
implementeret de fælles
nationale overskrifter i epikrisetekstfeltet.
Idé-grundlag for projektet
”Kommunik-ation med
hjemmesygeplejen” evalueret

Status på arbejdet med en cyber- og
informationssikkerhedsstrategi for sundhedssektoren
Strategiprocessen falder i 4 dele:
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Aktivitet

Status

1. Trusselsvurdering
En samlet trusselvurdering for sundhedssektoren, som udarbejdes af Center
for Cybersikkerhed

Offentliggjort i juli

2. Sårbarhedsvurdering
En sårbarhedsvurdering af sundhedssektoren med udgangspunkt i bl.a.
sikkerhedsarkitektur, infrastruktur og systemtekniske udformning samt på
den aktuelle trusselsvurdering.

Endeligt udkast
udarbejdet

3. Risikovurdering
En samlet risikovurdering af sundhedssektoren, der vurderer de
forretningsmæssige og økonomiske risici, der er for opretholdelsen af de
forretningsmæssige mål ved mulige cyberangreb

Under udarbejdelse

4. Formulering af strategi med tilhørende initiativer
Udarbejdelsen af en strategi for cyber- og informationssikkerhed på
sundhedsområdet. Strategien forventes at få karakter af en handlingsplan
indeholdende en række konkrete initiativer og beskrivelser af arbejds- og
ansvarsfordelingen i sektoren vedr. cybersikkerhed.

Under udarbejdelse
Skal afsluttes inden
udgangen af 2018

Lovforslag om bedre digitalt samarbejde
I juni 2018 indgik alle Folketingets partier en politisk aftale om bedre brug af
sundhedsdata. Konkret er aftalepartierne enige om at modernisere lovgivningen på
fire områder.
Det drejer sig om:
1. at sikre bedre lovgrundlag for digitalt samarbejde i sundhedsvæsnet
2. at sikre klare rammer for brug af nationale sundhedsdata i sundhedsvæsenet
3. at sikre klare rammer for dataindberetningen i praksissektoren
4. at skabe bedre lovgrundlag for opfølgning på børnevaccinationsprogrammet
Det udkast til lovforslag, som nu er sendt i høring, udmønter den lovgivningsmæssige
del af den politiske aftale.
Deling af patientoplysninger skal ske med ret til fortrolighed og privatliv. Derfor skal
borgerne have adgang til logoplysninger, og skal - ligesom i dag - have mulighed for at
frabede sig deling af deres oplysninger til den direkte patientbehandling.
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Sundhed i fremtiden
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Takeaways

Healthcare is not a carwash
Det var også svært at implementere midtEPJ for 10 år siden

Lad os blive ved at arbejde sammen på tværs af den offentlige sektor og prøve
at undgå parallelle initiativer
Rigtig godt at se og høre, at praksissektoren kommer endnu mere på banen
Der er et kæmpe engagement og rigtig meget på tallerkenen – vigtigt, at vi
trækker i samme retning, den fælles retning og prioritering er vigtig at holde
fast i
Vi skal blive ved med at gøre de store ting sammen, med plads til at vi gør de
små ting hver for sig

Jeg glæder mig allerede til næste års konference
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Vi har stadig et solidt grundlag for at det bliver
ved med at gå godt

Currie, Wendy L and Jonathan J. M. Seddon:
A cross-national analysis of eHealth in the European Union, Some policy and research directions
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Tak for ordet

lisbeth@sundhedsdata.dk
@hejlisbeth

Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5
2300 København S
T: +45 7221 6800
E: kontakt@sundshedsdata.dk
W: sundhedsdata.dk

