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• Kommunal adgang til diagnostiske 

oplysninger

• Kommunale behov for at tilgå digitale 

sundhedsoplysninger i Sundhedsjournalen

• Andre parters behov for at kunne tilgå 

kommunalt indsamlede digitale 

sundhedsoplysninger i Sundhedsjournalen

• Etiske overvejelser ved deling af digitale 

sundhedsoplysninger

Agenda



2Kilde: Carve Consulting

Formål

• At belyse hvilke oplysninger om borgernes 

diagnoser, primært fra kontakter med 

praksissektoren og hospitaler, som den 

kommunale sygepleje efterspørger og på sigt 

ønsker systematisk tilgængelige i de 

kommunale Elektroniske Omsorgs 

Journalsystemer (EOJ).

Casekommuner

• Der deltog 8 casekommuner (Kerteminde, 

Rødovre, Kalundborg, Sønderborg, Roskilde, 

Herning, Aalborg og København).

• Der deltog i alt 33 driftsansvarlige/ledere af 

sygeplejen og chefer for 

sundhedsforvaltningen med ansvar for 

hjemmesygeplejen samt sygeplejersker.

Den kommunale sygeplejes behov for diagnostiske oplysninger 

Temaer for interviewguide
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• Casekommunerne har IKKE på systematisk og standardiseret 

vis adgang til diagnostiske oplysninger i deres EOJ-system. 

• Samtlige casekommuner anvender aktuelt diagnostiske 

oplysninger, som de indhenter via mange og forskelligartede 

kilder.

• Der er forskelle på, hvorvidt de indhentede oplysninger, må 

indtastes i den enkelte kommunes EOJ-system – og i så fald 

hvordan.

• Ikke alle casekommunerne har udformet procedure-

beskrivelser, som foreskriver procedure for verficering af 

oplysningerne via egen læge eller hospitalet (mundtligt eller 

skriftligt).

• De deltagende casekommuner har aktuelt ingen procedurer 

for, hvordan de indtastede diagnostiske oplysninger 

vedligeholdes. 

Kommunal adgang til diagnostiske oplysninger

Kilde: Carve Consulting

Sundhed.dk
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Kommunale behov for at tilgå digitale 

sundhedsoplysninger i Sundhedsjournalen
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Sundhedsjournalen blev etableret i 2013, 

og er en regionalt finansieret service, der 

fungerer som et udstillingsvindue for 

sundhedsoplysninger, der er indsamlet via 

forskellige patientjournalsystemer.

Der udstilles historiske og aktuelle digitale 

sundhedsoplysninger om den enkelte 

borger såsom journaler, laboratoriesvar, 

billedbeskrivelser, aftaler, 

hjemmemonitorering, medicin, mm.

Sundhedsjournalen
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Deling af sundhedsoplysninger i Sundhedsjournalen

Borgeren

Aktuelt har sundhedsprofessionelle på sygehuse, privathospitaler, i praksissektoren og den kommunale hjemmepleje og 
hjemmesygeplej efter indhentning af borgerens samtykke mulighed for at tilgå digitale sundhedsoplysningerne via 
Sundhedsjournalen.
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Formål

Primær formål

Afdækning af kommunale behov for at tilgå sundhedsoplysninger i 

Sundhedsjournalen

Sekundær formål

Kortlægning af andre parters behov for kommunalt indsamlede 

sundhedsoplysninger i Sundhedsjournalen
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Metode

Casekommuner

• København, Aalborg, Odense, Vejle, Frederiksberg, Roskilde, Guldborgsund, Lyngby-Taarbæk, Faaborg-Midtfyn, Fredericia, Ikast-Brande, Assens, Bornholm, 

Tønder, Faxe, Nyborg og Lemvig kommune. 

• 12 akutfunktioner og syv misbrugscentre.
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De inkluderede casekommuner efterspurgte særligt følgende oplysninger:

Kommunerne ønsker nem og hurtig adgang til sundhedsoplysninger 

Fælles behov Misbrugscentre

Overblik over borgerens 

aftaler med 

sundhedsvæsnet

Laboratoriesvar

Akutfunktioner

Stamdata

Vaccinationer

Tidspunkt for sidste 

indlæggelse 

Diagnoseoversigt

Epikriser



10

Andre parters behov for kommunalt 

indsamlede digitale sundhedsoplysninger 

i Sundhedsjournalen
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FSIII er

dokumentation 

vedrørende alle 

borgere, der 

modtager hjælp, 

omsorg, pleje, 

træning og 

behandling iht:

Serviceloven

• § 83 (Personlig pleje, praktisk hjælp, madservice) 

• § 83a (Hverdagsrehabilitering)

• § 84 (Aflastning og afløsning) 

• § 86 stk. 1 & 2 (Genoptræning & 

vedligeholdelsestræning)

Sundhedsloven

• § 119 (Forebyggelse & Sundhedsfremme) 

(frivilligt)

• § 138 (Hjemmesygepleje)  

• § 140 (Genoptræning) (frivilligt)

Fælles Sprog III Metodehåndbog v. 1.61
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Hvordan ser det ud?

Fælleskommunal dokumentationspraksis

Fælles Sprog III Metodehåndbog v. 1.61

Niveau 2 
Fælles-

kommunale

indsatser 
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Fælleskommunal dokumentationspraksis

Niveau 2 
Fælles-

kommunale

indsatser 

Fælles Sprog III Metodehåndbog v. 1.61
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Intravenøs
væskebehandling 

• Der er forskel på fx hvilket ressourceforbrug, der er 

forbundet med en given IV-behandling.

• Fra et klinisk perspektiv er der behov for yderligere 

dokumentation, som i højere grad understøtter den 

behandling, der er givet = oprettelsen af en 

dokumentationspraksis på niveau 3.  

• Disse kategorier er imidlertid IKKE oprettet 

ensartede på tværs af kommunerne – og er derfor 

meget forskelligartede, hvorfor det ikke er muligt at 

sidestille data herfra.

• Den forskelligartede registreringspraksis har 

betydning for datakvaliteten.
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For de øvrige sundhedsaktører er det nuværende detaljeringsniveau indeholdt i den fælleskommunale 
dokumentationsstandard, FSIII utilstrækkeligt til at kunne understøtte behovet for sundhedsoplysninger fx ift. patientens 
habituelle niveau før en indlæggelse.

Hospitalet og almen praksis behøver mere detaljeret information

Niveau 1 Fælleskommunal – Obligatorisk. Kategorisk beskrivelse af indsatsen

Fx, § 83 stk. 1, nr. 1 Personlig hjælp og pleje1

2

3 Niveau 3 IKKE Fælleskommunal/ikke obligatorisk

Defineres af den enkelte kommune 

Niveau 2 Fælleskommunal – Obligatorisk. Kategorisk beskrivelse af indsatsen 

Fx ‘Ernæring’

Fælles Sprog III Indsatskatelog (Servicelov) v. 1.6
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”Hospitalet er optaget af, hvilken hjælp patienten får. Vi kan 

se, at patienten får kommunal hjælp, men ikke hvilken hjælp 

– fx ernæring. Det betyder, at informationen ikke er 

tilstrækkelig, når hospital ikke får mere konkret viden… Den 

uddybende information kunne fx noteres i fritekstfelt, hvad 

der konkret bliver givet af hjælp: hvad, hvornår, hvor 

hyppigt. Men det er udfordrende i forhold til en 

standardiseret dokumentationspraksis.

Det er generelt for overordnet i forhold til behovet hos fx den 

enkelte sygeplejerske… Det bliver meget overordnet, og 

hospitalet ved ikke præcist, hvad problemet er. Der er ingen 

standard, dvs. hospitalet får meget lidt eller ingen 

information – Det varierer meget. Hospitalet har brug for 

mere information end blot overskrifter.” 

Citat fra en sundhedsprofessionel på fælles akutmedicinsk afsnit 

”Niveau 2 (red: FSIII) vil være passende, hvis 

der også var en kort beskrivelse, så det ikke 

kun er en overskrift, fx ved sårbehandling. 

Hvis det var sådan, at man kunne klikke sig 

ind, hvis man gerne vil vide mere, så vil det 

være fint. Det ville være godt i forhold til det 

behov jeg har.”

Citat fra en alment praktiserende læge.

Hospitalet og almen praksis behøver mere detaljeret information
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Hjemmepleje-sygehusmeddelelser

MedCom 2016. Trin for trin guide til hjemmepleje-sygehusmeddelelser 

IndlæggelsesrapportMeddelelsesflow
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Indlæggelsesrapporten er ikke tilstrækkelig

”Det nuværende niveau understøtter ikke det 

behov, nogen af parterne har…

Korrespondancemeddelelser udarbejdes, når 

hospitalet har patienten i over 24 timer.

Hospitalet bliver nødt til at ringe til kommunen for 

at få viden om patienten ift. overgangen.

Det kræver en fuldtidsstilling af følge op med 

ventekø, komme igennem mv. ” 

Citat fra en sundhedsprofessionel på fælles akutmedicinsk afsnit

”Vi mangler dokumentation om, hvorfor 

patienten kommer nu. Patienten kan ikke altid 

selv gøre rede for det. Det er ikke agilt ift. 

sektorovergange. Vi har svært ved at vide, 

hvad der er sket og hvor længe, det har stået 

på, og vi vil gerne vide, hvis patienten har haft 

behov for øget hjælp de seneste dage/uger…

Vi er afhængige af viden… Korrespondancen er 

værdiløs, som den er nu. Nogle gange er info 

(red: i systemet) opdateret, og det er godt. Men 

hospital har  brug for at vide, hvad der er gået 

forud” 

Citat fra sundhedsprofessionel på fælles akutmedicinsk afsnit.
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Der er behov for vejledning og rådgivning.

Etiske overvejelser

Navigering i den voksende 

mængde af sundhedsoplysninger

Juridisk vejledning ift. indhentning 

af borgerens samtykke

Ansvarsfordelingen ift. at handle 

på de oplysninger, der er til 

rådighed
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Dokumentationspraksis 
og datakvalitet 

– Hvorfor er det vigtigt?
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Hvilken andre elementer der har betydning for datakvaliteten? 

Implementering af FSIII

FSIII

Fælleskommunal

metode & standard 

for dokumentation 

IT-understøttelse

Skift til et nyt 

omsorgsjournal 

system

Medarbejder-

kompetencer

Digitale 

færdigheder
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• Mange kommuner har fået nyt 

omsorgssystem. 

• Opbygningen af systemerne er ikke

velegnet til målgruppen. 

= Gør det svært at foretage den rigtige 

registrering. 

• Det kræver fx mange klik at komme frem 

til registreringsfeltet.  

Systemtekniske 

udfordringer
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• Genereringen af uddata i den enkelte kommune er 

ofte en ressourcekrævende proces.

• Data skal mappes for at kunne trækkes ud som fx 

CSV-filer.

• Det kræver, at kompetencerne er til rådighed i den 

pågældende kommune. 

• Fælleskommunale data kræver, at data fra niveau 3

er mapped med niveau 2 (SNOMED CT) iht. FSIII. 

Generering af uddata
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Medarbejderkompetencer

• Det kræver (digitale) færdigheder at kunne 

navigere i EOJ-systemet såvel som at foretage 

korrekt registrering. 

• Det kræver uddannelse af medarbejderne –

ikke kun ved opstart, men kontinuerligt for at 

sikre, at de rigtige kompetence er tilstede. 

• Registrering tager tid fra kerneopgaven – og 

dermed det, som medarbejderne brænder for.

• Det påvirker alt sammen datakvaliteten!
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Hvad er målet?

Skal bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i de indsatser, der er rettet mod borgeren 

på det kommunale sundheds- og ældreområde. Samtidig skabes der valid information, der kan 

anvendes til prioritering, kvalitetsudvikling og styring – lokalt og fælleskommunalt. 

Sikre genbrug og opdatering af data på tværs af forskellige kommunale opgaver, 

funktioner og medarbejdere bl.a. ved hjælp af fælleskommunale tilstande og indsatser.

Giver mulighed for beslutningsstøtte, entydig kommunikation, effektdokumentation, udveksling af 

data og ledelsesinformation.

Omhandler dokumentation af de visiterede/ordinerede indsatser og levering heraf.

Fælles Sprog III Metodehåndbog v. 1.61
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Kan vi stole på data fra FSIII?
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Kan vi stole på data fra FSIII?

Det korte svar er NEJ!

Skal vi dokumentere mere eller mindre?

• Dokumentation skal være værdiskabende – såvel til primære som sekundære formål.

• Formålet er afgørende.

• Vi skal derfor dokumentere det rigtige!

Sat på spidsen

- Der er udfordringer med validiteten og reproducerbarheden af data - og dermed 

datakvaliteten – såvel i den enkelte kommune, som på tværs af kommunerne. 

- Generering af ledelsesinformation betyder ikke, at data er valide.
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Q&A

Tina Juul

Director 

Business Development

Healthcare

tina.juul@iqvia.com

+45 2624 3813


