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Hvad karakteriserer 
E-sundhedsobservatoriet? 

• Historik på 14 år 

• Faglighed  

• Uafhængighed 

• Ser tilbage: Landsdækkende 
monitorering af e-sundhed i et 
brugerperspektiv 

• Ser frem: hvad kommer til at 
sætte e-sundhedsdagsordenen? 



Fokusskift  
fra sygdom mod sundhed 

fordi: 

•Den demografiske bombe venter forude 

•Forekomst af kronisk sygdom eskalerer 

•Sundhedsvæsenet behandlerkultur har 
grundlæggende været uændret de sidste 100 
år 

•Økonomien er vigende 

•Sundhedsvæsenet som skattefinancieret 
hjørnesten i det danske  velfærdssystemet er 
truet,  hvis ikke der gøres noget. 

 



Hvad siger den nye regering? 

MERE DIGITALISERING OG FLERE 

TELEMEDICINSKE LØSNINGER 

”Regeringen vil arbejde for en mere 

sammenhængende satsning på telemedicin og vil 

opstille ambitiøse og bindende målsætninger, som 

forpligter regioner og sygehuse til at tage 

velfærdsteknologien til sig i stor skala.”  

EN HØJ INNOVATIONSKAPACITET 

”De lande, som formår at skabe en ny kultur for 

samarbejde mellem den offentlige sektor og private 

virksomheder om at udvikle nye løsninger på de 

globale udfordringer, vil drive innovation i både den 

offentlige og private sektor og stå rustet til at bevare 

velfærden i fremtiden. Det er kernen i en moderne 

innovationspolitik.”  



Bruger- og behovsdrevet innovation 

Driftsoptimering 

 

 

 

 

 

Disruptiv udvikling 



Hvordan går det med 
innovationen indenfor e-sundhed? 

• Observatoriet har modtaget 107 
abstracts ifm. årsmøde 2011. 

• Disse repræsenterer et godt bud på 
innovationspotentialet indenfor e-
sundhed i Danmark 

• Observatoriet har gennemgået disse 
mhp. at få et vurdere den iboende 
innovationspotentiale 



Metode 

• Inklusionskriterie: Abstractet skal 
beskrive et konkret, dansk projekt 

• 97 abstracts 

• Alle afstracts er blevet gennemlæst og 
scoret ud fra tre dimensioner: 
– Projektfasedimensionen 

– Organisatorisk scope 

– Opgavevaretagelse af sundhedsfagligt 
arbejde 

 



Projektfasedimension 

Hvert abstract kategoriseres til én af tre 
følgende muligheder indenfor 
projektfaser: 

1.Koncept/idefase 

2.Udviklings/prototypefase 

3.Implementering og/eller driftsfasen 
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Organisatorisk scope 

Hvert abstract kategoriseres til én af fem 
mulige scopes indenfor organisation: 

1. Lokal, monofaglig personinteraktion 

2.En specialiseret afdeling 

3.Monosektorielt 

4.Delvist tværsektorielt 

5.Ægte tværsektorielt 
 

 



Organisatorisk scope 
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Opgavevaretagelse 

Hvert abstract kategoriseres til én af tre 
følgende kategorier:  

1.Konsultationsorientering (”fee for 
service”) 

2.Aktiv patientinvolvering (”Value-added 
business”) 

3.Selvbehandlende og forebyggende 
patienter (”facilitated networks”) 

 

 



Opgavevaretagelse 
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Konklusioner 

• Lige fordelt projektflow  fra 
koncept/ide mod drift 

• Det tværsektorielle scope dominerer 

• Esundhedsopgavevaretagelsen fokuserer 
på de sundhedsprofessionelle, men .. 

• Patient/borgerinvolveringen er også i 
fokus 



Konklusioner 

• Innovationsfokus  er på 
driftsoptimering 

• Esundhedsobservatoriet vil arbejde på 
at videreudvikle 
esundhedsinnovationsmeteret 



E-sundhedsobservationer 
2011 

Christian Nøhr og Søren Vingtoft 

 

Institut for planlægning 

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik 

Aalborg Universitet 

Søren Kerndrup og Marion Berg Christiansen 



”holde en ordentlig Dag-Bog over de Syges 

Tilstand, Sygdommenes Beskaffenhed, Af- 

og Tiltagelse, samt de Medicamenter, som 

dem foreskrives og med særlig 

Accuratesse der ud i den anmærke og 

anføre alle de selv samme 

Tildrageligheder, som forefalder 

Den ældste lægeinstruks for 
Kongeligt Frederiks Hospital i 1756 
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Ingen mangel på statusrapporter 

2010 Jan – Feb – Mar – Apr – Maj – Jun – Jul – Aug – Sep – Okt – Nov – Dec - 2011  



2011 Jan – Feb – Mar – Apr – Maj – Jun – Jul – Aug – Sep – Okt – Nov – Dec - 2012  

 

 

 

 

Ingen mangel på statusrapporter? 



2011 Jan – Feb – Mar – Apr – Maj – Jun – Jul – Aug – Sep – Okt – Nov – Dec - 2012  

 

 

 

 

Ingen mangel på statusrapporter? 



Titel 
Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes 
opgaver 

Opdrags-
givere 

Statsrevisorerne  

Udfører Statsrevisorerne  

Metoder Spørgeskema, møder, korrespondancer og besøg 

Hovedfokus 

Status pa ̊ indførelse af papirløse arbejdsgange 
Adgang til elektroniske patientoplysninger 
Anvendelse af notatmodulet og medicinmodulet 
 Indenrigs- og Sundhedsministeriets bidrag til at 

fremme udviklingen og udbredelsen af epj? 

Hovedresulta
ter 

 Pa ̊ langt størstedelen af sygehusene er 
arbejdsgangene fortsat papirbaserede 

 Region Syd og Midt systemerne har en god 
integration og giver et godt overblik 

Stadig behov videndeling og samarbejde pa ̊ 
tværs og udvikle fælles standarder 



Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler pa ̊ sygehusene, februar 2011 



2011 Jan – Feb – Mar – Apr – Maj – Jun – Jul – Aug – Sep – Okt – Nov – Dec - 2012  

 

 

 

 

Ingen mangel på statusrapporter? 

Læge søger patient søger læge 

Lægerne har mindre tid til 

patienterne 

Læger savner mere tid til 

patienterne 



Læge søger patient søger læge 

24. September 2011 







Ingen spørgsmål 

om IT 

Ingen spørgsmål 

om hvad lægerne 

savner 



2011 Jan – Feb – Mar – Apr – Maj – Jun – Jul – Aug – Sep – Okt – Nov – Dec - 2012  

 

 

 

 

Ingen mangel på statusrapporter? 
 

 

 

 



Titel Monitorering af klinikernes it brug og 
holdninger til sundheds it 

Opdrags-
givere 

E-sundhedsobservatoriet 

Udfører E-sundhedsobservatoriet, Aalborg Universitet 
Med hjælp fra DSR, DL og Lægeforeningen 

Metoder Spørgeskema 

Hovedfokus Brug af IT, Holdninger til sundheds IT 

Hovedresulta
ter 

 ? Stay tuned 



Der er ”for dårlig service og manglende forståelse for den kliniske 

betydning af sammenbrud af systemerne. Det kan være livstruende 

for patienterne, hvis systemerne pludseligt kører tre gange for 

langsomt, og det tager over et døgn at få rettet op på det” 

Læge  15. september 2011 

Mulig konklusion: 

Langsomme IT systemer 

på hospitaler er 

livstruende for patienter! 



Læger, sygeplejersker og lægesekretærer inviteret  

(n=8350 / 5286) 

Svarprocent: 28% / 39% 

Forskellige bevæggrunde for at deltage 

Ikke tale om fuld repræsentativitet 

Arbejdsområde svarer til landstal 

Fordelingen mellem regionerne proportionelt med 

indbyggertal 

Mænd: 36 % / 16% - Kvinder: 64% / 84% 

Monitorering af klinikernes it brug og 

holdninger til sundheds it 

1. September til 7. oktober. 



Holdninger til sundheds-IT 



Siden starten af 2008/9 er der sket store fremskridt 
i brugen af sundheds IT-systemer? (i %) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Enig Neutral Uenig Ved ikke

2010

(n=2129)

2011

(n=1557)



Siden starten af 2008/9 har sundheds IT-systemer 
haft en positiv effekt på sundhedsydelser? (i %) 
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Der er blandt brugerne en udbredt forståelse for 
værdien af anvendelsen af sundheds IT-systemer? (i%) 
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De nationale initiativer på sundheds IT-området styrker 
borgernes engagement i deres egen sundhed? (i %) 
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Sygeplejersker er mere positive end læger (10-20 % forskel) 

Andre konklusioner på holdninger 
2010 2011 

De ældre er mindre negative end andre  aldersgrupper (5 til 

knap 20 % forskel) 

Dem der bruger meget tid på it er lige så positive/negative 

som andre gruppe 

Hovedstaden konsekvent mere negativ end andre regioner (ofte 

10-15 % mere negativ) 

Kvinder mere positive end mænd (ca. 10 % mere positiv og 

mindre negativ) 

Sygeplejersker og lægesekretærer er mere positive end 

læger (10-15 % forskel) 

Kvinder mere positive end mænd (ca. 10 % mere positiv og 

mindre negativ) 

Hovedstaden og Nordjylland konsekvent mere negativ end 

andre regioner (10-12 % mere negativ). Sjælland og Midt mere 

positiv 

Dem der bruger meget tid på it er mere positive end dem der 

bruger lidt tid på it. Dem der har mere end 30 log-in pr. dag 

er mere negative 

De ældre er mindre negative end andre aldersgrupper (5 til 

knap 20 % forskel) 





Ændringer sker meget langsomt, og den 

organisatoriske hukommelse er kort. Derfor er det 

nødvendigt med observationer over mange år. 

Konklusioner 

Rapport fra undersøgelsen 2010 “Tech Report 11.04” 

kan downloades fra: 

www.v-chi.dk/udgivelser 

http://www.v-chi.dk/udgivelser
http://www.v-chi.dk/udgivelser
http://www.v-chi.dk/udgivelser

