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Projekt- og procesplan for udarbejdelse af sundhedsaftale 
vedr. sundheds-it og digitale arbejdsgange 
 
Et væsentligt element i sundhedssamarbejdet er, at IT og digitale 
arbejdsgange effektivt understøtter det sundhedsfaglige samarbejde. 
Dette stiller store krav til fælles koordinering og implementering af 
nye initiativer. I regi af Sundhedsaftalen 2015-2018 nedsættes derfor 
en tværgående temagruppe vedr. sundheds-it og digitale 
arbejdsgange. Temagrupperne har med afsæt i Vejledningen for 
sundhedsaftaler og Sundhedskoordinationsudvalg til opgave at 
omsætte de overordnede politisk-strategiske mål for sundhedsaftalen 
til indsatser og aftaler på området. 
 
Ramme 
Sundhedsaftalen skal sikre sammenhæng i data og processer på 
tværs af sundhedsvæsenets sektorer, så overgange og samarbejdet 
mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet kan ske planlagt, 
hurtigt og sikkert, og så risikoen for genindlæggelser, 
fejlmedicinering og unødige hjemmebesøg mv. reduceres. 
 
I vejledningen har Sundhedsstyrelsen operationaliseret ovenstående 
formål i tre punkter, der må betegnes, som værende obligatorisk 
aftalestof i sundhedsaftalen: 
 

1. Teknisk og organisatorisk implementering af alle relevante 
målsætninger for regioner og kommuner vedr. sundheds-it og 
telemedicin, herunder initiativer der er aftalt mellem parterne 
på sundhedsområdet, eksempelvis initiativerne i den nationale 
strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 og 
initiativer, der fremadrettet aftales i de årlige økonomiaftaler. 

2. Implementering af Det Fælles Medicinkort i almen praksis, 
kommunale tilbud og sygehuse, implementering af 
telemedicinsk sårvurdering i regioner og kommuner samt 
implementering af MedCom standarder i almen praksis, 
kommunale tilbud og sygehuse. 

3. Sikre Sundheds-it og digitale arbejdsgange i almen praksis, 
kommunale tilbud og sygehuse med henblik på at understøtte 
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sundhedsaftalen på indsatsområde 1-3 (Forebyggelse; 
Behandling og pleje; Genoptræning). 

 
Som et ekstra opmærksomhedspunkt skal sundhedsaftalen sikre, at 
digital kommunikation og digitale arbejdsgange i almen praksis, 
kommunale tilbud og sygehuse bidrager til at dokumentere indsatser, 
blandt andet med henblik på at sikre ensartet kvalitet og understøtte 
kvalitetsudvikling fremadrettet. 
 
I udformningen af sundhedsaftalen vedr. sundhedsit- og digitale 
arbejdsgange har temagruppen for Sundheds-it og digitale 
arbejdsgange derfor ansvaret for at: 

- bidrage med input til den politiske sundhedsaftale, 
- udvikle aftaler vedr. sundheds it og digitale arbejdsgange, der 

understøtter de øvrige aftaler herunder kravene i 
vejledningens kapitel 4.4 vedr. Sundheds-it og digitale 
arbejdsgange. 

- sikre fælles koordinering på området, 
- sikre fælles implementeringsplaner på området, 
- sikre et fælles overordnet ansvar for gennemførelse af de 

aftalte planer, 
- igangsætte og afslutte konkrete implementeringsprojekter, 
- koordinere med øvrige strategier indenfor it-området i region, 

kommuner og almen praksis. 
 
Opgave 
Temagruppens primære opgave er at udarbejde en sundhedsaftale, 
som dækker området Sundheds-it og digitale arbejdsgange. I 
forbindelse med udformningen af sundhedsaftalen 2015 – 2018 skal 
temagruppen: 

- bidrage med input til den politiske sundhedsaftale 
- udvikle indsatser/aftaler, der kan bidrage til, at de 

overordnede politisk strategiske mål kan blive opfyldt 
- udvikle konkrete faglige målsætninger på området 
- formulere den sundhedsfaglige aftale 

 
Udgangspunktet kan være en udvælgelse af kritiske udfordringer og 
målgrupper mv., hvor temagruppen finder, at der er behov for at 
indgå aftaler. I forbindelse med udarbejdelse af sundhedsaftalen om 
sundheds-it og digitale arbejdsgange bør temagruppen endvidere 
undersøge, hvorvidt der allerede foreligger aftaler, som bør indgå i 
den generelle sundhedsaftale. 
 
Nedenstående punkter udgør en bruttoliste over relevante emner, 
som kan indgå i temagruppens arbejde med sundhedsaftalen: 
 

a) Udvælge relevante målsætninger som skal være teknisk og 
organisatorisk implementeret i den følgende periode. 
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b) Vurdere behovet for regionale aftaler som kan understøtte 
implementeringen af forskellige opgaver indenfor sundheds-it 
fx MedCom-standarder, FMK, Telemedicinsk sårvurdering etc. 

c) Opfølgning på implementeringen af MedCom sygehus-
hjemmepleje standarderne herunder vurdere behovet for at 
revidere Rammeaftalen. 

d) Vurdere behovet for at indgå en regional aftale omkring 
anvendelse af korrespondancemeddelelser. 

e) Vurdere behovet for at udarbejde en aftale/plan for at 
digitalisere flere arbejdsgange mellem hospitaler og 
kommuner fx diverse skemaer. 

f) Undersøge og vurdere mulighederne for at styrke de digitale 
arbejdsgange mellem Regionspsykiatrien og relevante 
kommunale sagsområder fx socialområdet. 

g) Udvælge nye satsningsområder/projekter, som kan indgå i 
den politiske aftale. 

 
Efter sundhedsaftalen er vedtaget politisk vil temagruppen stadig 
have en række opgaver forbundet med blandt andet opfølgning på 
aftalen og herunder: 

- Behandle generelle problemstillinger og udfordringer på 
området. 

- Proaktivt igangsætte udviklingsinitiativer på tværs af klynger. 
- Bidrage med indspil til de strategiske drøftelser i 

Sundhedsstyregruppen. 
- Indsamle viden og løbende sprede viden til klyngerne om 

indsatser, der har god effekt. 
- Identificere indsatser med potentiale for udbredelse og 

understøtte udbredelsen af indsatser på tværs af klynger. 
- Bidrage til, at der på tværs af klynger skabes netværk på 

området. 
 
 
Udkast til procesplan 
 
Tid Aktivitet Opgaver 
Ultimo 
februar 

1. møde i 
temagruppen 

- Aftale arbejdsform/proces 
- Screening – hvad kan genbruges? 
- Input til politisk aftale  
- Udvælgelse (prioritering) af kritiske 

udfordringer, målgrupper mv. 
- Afklaring af borger/patient inddragelse  
- Nedsættelse af underarbejdsgrupper  
- Etablering af netværk for 

temagruppemedlemmer 
17. -
marts  

Møde i 
Sundheds-
styregruppen  

- Temagruppeformandskaber deltager og 
præsenterer det foreløbige arbejde/får 
input til det videre. 

- Udkast til politisk aftale behandles 
Ultimo 
marts 

2. Møde i 
Temagruppen 

- Status på underarbejdsgrupper 
- Drøftelse af yderligere input til 

sundhedsaftale 



 

Side 4

2. april Fælles 
formand-
skabsmøde 

 

Ultimo 
april 

3. Møde i 
Temagruppen 

- Udkast til sundhedsaftale behandles 

Medio 
maj 

4. Møde i 
Temagruppen 

- Godkendelse af sundhedsaftale vedr. 
sundheds-it og digitale arbejdsgange 

27. maj  - Frist for aflevering af sundhedsaftale 
vedr. sundheds-it og digitale 
arbejdsgange. 

 
Temagruppen skal endvidere afklare, hvorledes den kan inddrage 
borger-/patientperspektivet i temagruppens arbejde. Da aftalen vedr. 
sundheds-it og digitale arbejdsgange har stor indvirkning på 
slutbrugerens arbejdsgange, bør temagruppen overveje, hvordan 
man sikrer denne gruppes input i udviklingen af nye aftaler på 
området. 
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Medlemmer 
  

Navn Titel Repræsentation  

Inge Pia 
Christensen 

Sygeplejefaglig direktør, 
Hospitalsenheden Horsens 

Regional formand Inge.Pia.Christensen@horsens.rm.
dk 

Søren Grotkær  Økonomi- og administrationschef, 
Horsens Kommune 

Kommunal formand sgro@horsens.dk 

Pia Mejborn  Myndighedsleder Hedensted 
Kommune 

Kommunal repræsentant Horsens-
klyngen 

pia.mejborn@hedensted.dk 

Elsebeth 
Hummelgaard  

Skive Kommune Kommunal repræsentant 
Midtklyngen 

elhu@skivekommune.dk 

Birgit 
Bækmann 
Jeppesen 

Konsulent 

Digitalisering, Sundhed og 
Omsorg, Aarhus Kommune 

Kommunal repræsentant Aarhus-
klyngen 

bbj@aarhus.dk 

Anne Birthe 
Kajhøj 

Områdeleder Sundhed og Omsorg 
Vest, Norddjurs Kommune 

Kommunal repræsentant Randers-
klyngen 

anbk@norddjurs.dk 

Lars Olesen IT - Sundhedschef, Struer 
Kommune 

Kommunal repræsentant Vest-
klyngen 

lol@struer.dk 

Thomas 
Pinstrup 

Sundheds-it chef Regionshospitalet Randers THOPIN@rm.dk 

Simone Behr  Sundheds-it chef  Aarhus Universitetshospital SIMBEH@rm.dk 

Ole Zielke Sundheds-it chef Hospitalsenheden Vest OLEZIE@rm.dk 

Else Lund 
Mikkelsen  

Sundheds-it chef Hospitalsenheden Midt ELSPED@rm.dk 

Claus 
Graversen 

Sygeplejefaglig direktør, psykiatri 
og social 

Regional repræsentant claus.graversen@ps.rm.dk 

Mogens 
Engsig-Krarup 

Chefstrateg, IT stab Region 
Midtjylland 

Regional repræsentant  MOGENS@rm.dk 

Thomas Bitsch IT koordinator, Kvalitet og Data Regional repræsentant THOBIT@rm.dk 

Søren 
Svenningsen 

Praktiserende læge PLO-Midtjylland svenningsen@maarsletlaegehus.dk 

XXXX  Ad hoc medlem økonomi og 
opfølgningsgruppen 

 

XXXX  Ad hoc medlem 
kvalitetsudviklingsgruppen 

 

Ulla Hjorth Udviklingskonsulent, Horsens 
Kommune 

Kommunal sekretær byuhj@horsens.dk  

Tlf: 76293546 

Kristoffer 
Stegeager 

AC-fuldmægtig, Nære 
Sundhedstilbud 

Regional sekretær Kristoffer.Stegeager@stab.rm.dk 

Tlf.: 23476176 
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Relevante dokumenter 

 

Region Midtjylland: 

- Det gode elektroniske patientforløb – Fælles plan for elektronisk 
kommunikation mellem almen praksis, kommuner og 
regionshospitaler. 

- Rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus 
standarder (Version 1.02). 

- Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland. 

 

Nationale strategier: 

- Digitalisering med effekt. National strategi for digitalisering af 
sundhedsvæsenet 2013-2017. 

- Den digitale vej til fremtidens velfærd. Den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi 2011-2015. 

- National handlingsplan for udbredelse af telemedicin. 

 

Kommunale/regionale strategier: 

- Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 – 2015. 

- Sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder. 
Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet i 
perioden 2013 til 2019. 

 

MedCom: 

- MedCom9 projekter og permanente basisopgaver. 

 

Økonomiaftaler: 

- Aftale om kommunernes økonomi 2014. 

- Digitalisering og digital velfærd. 

- Aftale om regionernes økonomi 2014. 

 


