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OVERSKRIFTER: 

Myten Nedsmeltning

Fyn er fin BIG BANG



MYTEN

❖ * Almen praksis vil ikke dele data.

❖* Almen praksis lukker sig om sig selv.

❖* Almen praksis vil ikke udvikle IT. 

❖* Almen praksis siger altid nej.

❖* Almen praksis vil ikke fremtiden. 



HVAD LAVER DE I ALMEN PRAKSIS Citat fra Jyllands posten.

” Den praktiserende læge er 

den, der støvsuger vores 

samfund for det virvar af 

lidelser, virkelige sygdomme, 

indbildte tilstande, neuroser, 

livskriser, parcelhus-alkoholisme, 

bitterhed, angst og alt det 

andet lort, vi plager dem med.” 



NEDSMELTNING

* DAMD databasen startede miseren.

* DAMD var utvivlsomt ulovlig.

* Lukningen var Ekstrem upopulær.

* Det kniber med at få anerkendelse for 

rettidig omhu/Klar IT og Data politik

* Det er svært at ”komme igen”. 



NEDSMELTNING

Desværre
helliger
målet ikke
midlet. 



ALMEN PRAKSIS MERE END DAMD

Datadeling er mere end DAMD. Almen praksis deler 

dagligt masser af data med resten af sundhedsvæsenet. 

Det sker via:

• Henvisninger, FMK, DDV, Indberetning til RKKP, Webreq, 

forløbsplaner, lægeerklæringer osv.

Fra 2005 til 2015 steg den digitale kommunikation fra 14 

mio. årlige beskeder ”ud” til knap 44 mio. 

(Og 22 mio. beskeder ”ind” i 2015.)



PRIVACY OG RELEVANS

• Vi skal dele relevante data til gavn for patienten

• Vi skal alle steder i sundhedsvæsenet blive bedre 

til inddrage patienterne i, hvad vi har skrevet ned 

om dem, hvilke oplysninger vi deler og øge deres 

egen mulighed indflydelse på datadeling 

(samtykke og spærring)



PRIVACY OG RELEVANS



FYN ER FIN

MEDCOM 

Hesselet  

E-observatoriet.



BIG BANG – EN NY BEGYNDELSE





PLO’S PORTEFØLJE – PATIENT DATA

Digitale forløbsplaner. 

MIN læge APP

PRO Data i Webreq

RKKP indberetninger

FMK og DDV registreringer.

”P-journal 2 i Sundhedsjournal 3”

Digital Almen Praksis hos MedCom

Pilottest af medicinsk beslutningsstøtte sammen med regionerne




