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VIDEN OM KVALITET
TIL HVEM OG HVORDAN PÅ SUNDHED.DK 



AGENDA
1. Sundhed.dk i dag - post corona
2. Sundhed.dk’s strategi på området
3. Hvordan ser det ud i dag med formidling 

af kvalitet til borgere (på sundhed.dk)?
4. Sundhed.dk’s Sentinel
5. Sundhed.dk Panelet og kvalitetsdata
6. Perspektiver og visioner 



Website
App

88% 
af befolkningen 

kender sundhed.dk

70% 
af befolkningen har 
tillid til sundhed.dk

Et brugerorienteret sundhedsunivers

Andre, målrettede apps

Medicinkortet

VideoKonsultation

TrænSmertenVæk

Steps
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Hastebestillinger, udviklingsraid og efterveer

Brugervenlige løsninger 
her og nu

Hastebestillinger 
fra parterne

Overbelastning 
af systemerne
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Investering i infrastruktur
Fuldt booket projektportefølje 

• Afvikling af teknisk gæld og 
vedligehold

• Transitionsprogram – ny 
driftsleverandør

• Større organisatorisk kapacitet
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Sundhed.dk’s strategi

Vision
Sundhed.dk er et brugerorienteret 
sundhedsunivers, der skaber værdi 
og sammenhæng for både borgere og 
sundhedsfaglige, og som hjælper 
borgerne med at mestre egen sundhed
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Strategiske pejlemærker
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Borgeren som aktiv medspiller

• Sundhed.dk bistår i at udvikle, udbrede og afprøve 
PRO-løsninger.

• Sundhed.dk skal vise sikre sundhedsoplysninger 
fra alle relevante kilder (for eksempel data fra 
almen praksis, fra speciallægerne, fra 
kommunerne og fra de kliniske databaser). 

• Sundhed.dk tilbyder på sigt en sikker løsning for 
upload, registrering og opbevaring af helbreds-
oplysninger, som borgeren selv genererer via for 
eksempel telefoner og ure
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Kan vi opsamle sundhedsdata fra borgernes 
egne mobiler og smart watches???
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Sammenhæng på tværs for 
borgere og sundhedsfaglige 

• Sundhed.dk følger arbejdet med kvalitetsdata



HVAD GØR VI I DAG? 
- PÅ KVALITETSOMRÅDET
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Nuværende formidling til borgere… 



Masser af information – svært at få overblik 
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… sundhedsvæsenet er der vist ikke helt endnu …



SENTINEL
Et IT-program der er udviklet med direkte henblik 
på at sikre kvaliteten og udvikle behandlingen på 
de udvalgte områder i sundhedsvæsenet
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Nye kvalitetsprojekter



Sentinels muligheder

Sentinel Speciallæger

Kiroprak-
torer

Psykologer

Fysio-
teraputer

Kommuner

Forskning

sygehuse

Praktiserende 
læger
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Perspektiver og visioner
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Folk søger information, før de skal til lægen
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Viden om kvalitet er efterspurgt
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Sundhed.dk Panelet

• Lang tradition for indsamling af 
viden om brugerne

• Stort, internt kompetencecenter

• Brugerfokus i strategi og praksis

• Altid i dialog med brugerne 

… vi kender vores brugere rigtig godt!





Kampagnefilm

INDSÆT KAMPAGNEFILM
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Igangværende PRO arbejde til 
fremvisning på sundhed.dk 

Sundhed.dk bistår i at 
udvikle, udbrede og 
afprøve PRO-løsninger.
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Indhentning af PRO-data via sundhed.dk
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