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Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets ini-
tiativ 4 

 

Baggrund 
Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 

reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til synlighed og 

åbenhed om resultater samt bedre brug af data. Midlerne er afsat med det 

formål at bidrage til decentrale tilpasninger i arbejdsgange og it-løsninger, 

som følger af de forandringer Sundhedsdataprogrammet medfører. 

 

Sundhedsdataprogrammet løber fra 2015-2018 og er et nationalt udviklings-

program med fokus på udvikling af IT-infrastruktur og samarbejde omkring 

brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. 

  

Den overordnede vision for sundhedsdataprogrammet er: 

"Bedre sundhed gennem bedre brug af data – Systematisk brug af sund-

hedsdata skal drive kvalitet og styring i fremtidens sundhedsvæsen. Øget 

brug af data om kvalitet, aktivitet og økonomi skal understøtte udvikling og 

forbedring af den samlede indsats for borgerne. Det skal blandt andet bi-

drage til en bedre tilrettelæggelse af sammenhængende patientforløb." 

 

Projektets formål og pejlemærker 
Indeværende projekt skal udvikle strukturerede og klassificerede data (som 

kendt fra Fælles Sprog III) til belysning af den kommunale rehabiliteringsind-

sats målrettet de store kronikergrupper. Projektet indgår som initiativ 4 i 

sundhedsdataprogrammet. 

 

Projektets formål er: 

 

- At udvikle datakilder om kommunal rehabilitering målrettet de store 

kronikergrupper KOL, hjerte-kar-sygdom og type 2-diabetes med det 

formål at understøtte daglige arbejdsgange i kommunerne og at 

skabe et bedre fælleskommunalt grundlag for styring og kvalitetsud-

vikling af rehabiliteringsindsatsen på baggrund af øget viden om ind-

satser, kvalitet og indsatseffekt. 

 

I forlængelse af projektets formål har KL og projektets styregruppe udpeget 

tre overordnede gevinster, som er styrende for projektets indfrielse af formå-

let. Gevinsterne er formuleret som projektets pejlemærker (A-C).  

 

Projektets pejlemærker for arbejdet med kommunal rehabilitering målrettet 

kronikergrupperne KOL, hjerte-kar-sygdom og type 2-diabetes er følgende: 

 

A. Bedre overblik over aktiviteter. Projektet skal bidrage til at skabe 

bedre forudsætninger for videndeling lokalt, fælleskommunalt og 

tværsektorielt. 
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B. Bidrag til viden om indsatseffekt. Projektets skal bidrage til udvik-

ling af viden om kortsigtet og langsigtet indsatseffekt af den kommu-

nale rehabiliteringsindsats. 

 

C. Grundlag for bedre sammenhæng på tværs af sektorer. Projek-

tet skal bidrage til, at data om en borgers tilstand kan udveksles med 

samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet, og at samarbejdspartnere i 

sundhedsvæsenet får et bedre overblik over kommunale rehabilite-

ringsindsatser, herunder et styrket grundlag for henvisning. 

 

En forudsætning for projektets succes er, at slutleverancen modsvarer kom-

munernes konkrete efterspørgsel på datakilder om kommunal rehabilitering 

af kronikergrupperne KOL, hjerte-kar-sygdom og type 2-diabetes.  

 

I "Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi – lokal og digital 2016-2020" 

er der igangsat en række projekter, der skal udvikle strukturerede og klassifi-

cerede data, samt understøtte implementering i kommunerne. Projektet skal 

gennemføres i koordination med øvrige fælleskommunale projekter på områ-

det. Dette gælder særligt i forhold til initiativ 2.3 "Implementering og videre-

udvikling af Fælles Sprog III" i "Den fælleskommunale digitale handlingsplan 

2016-2020", herunder arbejdet med videreudvikling af Fælles Sprog III-stan-

darden, så den også inkluderer det kommunale træningsområde (SUL §§ 

119, 140)  

 

Projektet skal herudover til enhver tid, inden for rammerne af sundhedsdata-

programmet, understøtte KL's og kommunernes målsætninger for sundheds-

området bl.a. formuleret i KL-udspillene "Styrk det nære sundhedsvæsen" 

(2017) og "Sammen om sundhed" (2015).  

 

Samtidigt skal projektets leverancer direkte afspejle KL's strategi for sund-

hedsdataområdet, som udarbejdes i 1. halvår 2018, samt efterleve relevante 

principper i den fælleskommunale rammearkitektur (www.kl.dk/rammearki-

tektur). 

  

Resultatmål, leverancer og succeskriterier 
For at opnå projektets pejlemærker er der nedenfor oplistet 7 resultatmål. 

For hvert resultatmål skal der gennemføres en række aktiviteter, som leder 

til nogle konkrete leverancer. Endvidere er der for hvert resultatmål oplistet 

en række succeskriterier – som viser, hvad der skal være opnået. 

 

Resultatmål 

1 

Projektet kortlægger og analyserer dokumentations-

metoder- og praksisser i de kommunale rehabilite-

ringsindsatser for borgere med KOL, hjerte-kar-syg-

dom og type 2-diabetes. 

Leverancer Succeskriterier 

 Gennemførelse af survey som kort-

lægger den kommunale praksis for 

rehabiliteringsindsatser målrettet 

kronikere, herunder dokumentation 

af indsatser. 

 Den kommunale rehabiliterings-

praksis afdækkes og analyseres. 

 Min. 75 pct. af kommunerne er re-

præsenteret i afdækningen. 

http://www.kl.dk/rammearkitektur
http://www.kl.dk/rammearkitektur
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 Kvalificering og supplering af kort-

lægningens resultater blandt andet 

ved interviews og kommunebesøg. 

 Analyse af kortlægningens resulta-

ter. 

 

 Konkretisering og afgrænsning af 

målgruppe. 

 

Resultatmål 

2 

Projektet beskriver, definerer og klassificerer tilstande 

for rehabilitering af borgere med KOL, hjerte-kar-syg-

dom og type 2-diabetes. 

Leverancer Succeskriterier 

 Afklaring af om eksisterende til-

stande i FSIII-standarden er dæk-

kende. 

 Identificering af behov for nye til-

stande. 

 Nye tilstande beskrives, defineres 

og klassificeres. 

 

 Fælleskommunale tilstande er 

dækkende for kommunal rehabili-

tering af borgere med KOL, 

hjerte-kar-sygdom og type 2-dia-

betes. 

 

Resultatmål 

3 

Projektet beskriver, definerer og klassificerer rehabili-

teringsindsatser til borgere med KOL, hjerte-kar-syg-

dom og type 2-diabetes. 

Leverancer Succeskriterier 

 Afklaring af om eksisterende indsat-

ser i FSIII-standarden er dæk-

kende. 

 Relevante faglige metoder afdæk-

kes ift. indsatser. 

 Identificering af behov for nye ind-

satser. 

 Nye indsatser beskrives, defineres 

og klassificeres. 

 

 Fælleskommunale indsatser er 

dækkende for kommunal rehabili-

tering af borgere med KOL, 

hjerte-kar-sygdom og type 2-dia-

betes. 

 

Resultatmål 

4 

Projektet undersøger mulighederne for at udvikle og 

beskrive en fælleskommunal løsning til dokumentation 

af indsatseffekt på rehabiliteringsområdet. 

Leverancer Succeskriterier 

 Afdækning af arbejdsgange med 

henblik på indsatseffekt. 

 Afdækning af metoder til indsatsef-

fekt. 

 Afdækning af dokumentation af ind-

satseffekt. 

 Afdækning af IT-systemer, hvori 

indsatseffekt dokumenteres. 

 

 Der opstilles en brugbar løsning 

 Løsningen er koordineret med øv-

rige fælleskommunale aktiviteter, 

herunder FSIII og Fælles Faglige 

begreber på socialområdet. 
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Resultatmål 

5 

Projektet udarbejder mapninger og beslutningsstøtte 

som kan understøtte daglige arbejdsgange i kommu-

nerne og gøre tildeling af den rigtige indsats lettere og 

mere ensartet. 

Leverancer Succeskriterier 

 Mapning mellem tilstande og ind-

satser. 

 Afdække arbejdsgange, herunder 

intern og tværsektoriel kommunika-

tion. 

 Identifikation af referencebegreber 

og udvidelse af navigationshierarki 

 

 Anvendes i praksis ved at tildeling 

af den rigtige indsats lettes og 

ensartes. 

 Skaber forudsætninger for forbed-

ret kommunikation og koordina-

tion. 

 Bidrager til at skabe sammen-

hæng på tværs af fagfunktioner. 

  

 

Resultatmål 

6 

Projektet definerer uddata som bidrager til at skabe et 

bedre grundlag for styring og kvalitetsudvikling af reha-

biliteringsindsatsen lokalt, fælleskommunalt og natio-

nalt på baggrund af øget viden om indsatser, kvalitet 

og indsatseffekt. 

Leverancer Succeskriterier 

 Afdække kommunernes behov for 

ledelsesinformation (indsatser, kva-

litet og indsatseffekt). 

 Afdække faglige metoder der an-

vendes til produktion af ledelsesin-

formation. 

 Der etables dialog med Sundheds-

styrelsen med henblik på kvalifice-

ring af uddata. 

 

 Uddata modsvarer kommunernes 

efterspørgsel på datakilder. 

 Uddata til national anvendelse bi-

drager med viden om indsatser, 

kvalitet og indsatseffekt. 

 Uddata til national anvendelse 

angives i et format, der efterlever 

fællesoffentlige principper for da-

tadeling. 

 

 

Resultatmål 

7 

Projektet koordinerer løbende med Fælles Sprog III-

programmet og andre involverede interessenter for at 

skabe gode forudsætninger for succesfuld implemen-

tering i kommunerne. 

Leverancer Succeskriterier 

 Nye tilstande og indsatser kobles 

på FSIII-roadmap. 

 Der etableres leverandørdialog. 

 Nye tilstande og fælleskommunalt 

indsatskatalog for rehabilitering af 

kronikere tilføjes FSIII-standar-

den. 

 Opdatering af klassifikationsser-

veren. 

 Leverandørerne føler sig informe-

ret, inddraget og der er skabt de 

nødvendige forudsætninger for 

implementering. 
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Organisering 
Projektet er etableret og finansieret som en del af sundhedsdataprogram-

met, som har den Nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområ-

det som øverste organ. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at pro-

jektet opfylder visionen for sundhedsdataprogrammet. Dette vedrør særligt 

leverancer forbundet til resultatmål 6 om definerede uddata til tværsektoriel 

styring og kvalitetsudvikling. Bestyrelsen forelægges en status på fremdrift 

og anvendelse af midler halvårligt. 

 

KL er repræsenteret i bestyrelsen ved kontorchef Hanne Agerbak og kontor-

chef Katrine Mau sammen med repræsentanter fra Sundheds- og Ældremi-

nisteriet (formand), Danske Regioner, Region Midtjylland, Region Hovedsta-

den, Sundhedsdatastyrelsen, Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet 

og Danmarks Statistik (observatør). 

 

Styregruppen for Fælles Sprog III har det overordnede ansvar for at sikre 

projektets fremdrift inden for aftalt tid, kvalitet og ressourcer, samt at projek-

tets leverancer er i overensstemmelse med fælleskommunale behov. 

 

Projektet bemandes med to årsværk i 2018 og 2019, og suppleres løbende 

efter behov med interne og eksterne specialistkompetencer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

National bestyrelse for 

data på sundheds- og 

ældreområdet 

Projektgruppen 

Styregruppen for  

Fælles Sprog III 

Referencegruppe  

(dynamisk) 
Arbejdsgruppe  

(fast) 
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Tidsplan 
Fase Startdato Slutdato Varighed 

i mdr. 

Fase 1 – Etablerings- og forberedelsesfase August 2017 April 2018 9 

Fase 2 – Dataindsamling og analyse Februar 2018 Juli 2018 6 

Fase 3 – Udvikling  August 2018 Marts 2019 8 

Fase 4 – Høring og tilretning April 2019 Juli 2019 4 

Fase 5 – Inkludering af det kommunale re-

habiliteringsområde i FSIII-standarden 

August 2019 December 2019 6 

Fase 6 – Implementeringsstøttende aktivite-

ter 

August 2019 December 2019 6 

 

 

Økonomi 
Der er fra 2017-2019 reserveret 12,4 mio. kr. i "Puljen til synlighed og åben-

hed i kommunerne". KL skal årligt ansøge om udmøntning af midler til pro-

jektet. 

 

Grundet forsinket udmøntning i 2017 er projektlederen først blevet tilknyttet 

projektet i oktober 2017 og projektmedarbejderen i januar 2018. Forsinkel-

sen forventes ikke at påvirke projektets leverancer. 

 

Budget / mio.kr. 2017 2018 2019  I alt 

Lønmidler 2,5 2,5 1,9 6,9 

Øvrige omkostninger 0,7 0,5 0,5 1,7 

Eksterne ydelser 1,3 1,5 1,0 3,8 

I alt 4,5 4,5 3,4 12,4 

 


