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Projektbeskrivelse for Synlige kommunale sundheds- 
og ældredata 

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. Sundhedsdataprogrammet 

er et nationalt udviklingsprogram med fokus på udvikling af IT-infrastruktur 

og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, re-

gioner 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  
Det nære sundhedsvæsen skal styrkes ved at udvikle kvaliteten af og sam-

menhængen i de indsatser kommunerne planlægger, gennemfører og følger 

op på. En af vejene til nå dette mål er at øge gennemsigtigheden og synlig-

heden for at kunne planlægge, udføre og følge op på effekt af indsatser 

mere effektivt. 

 

Der er derfor behov for, at kommunernes sundheds- og ældredata gøres 

mere tilgængelige i og på tværs af kommuner og hos øvrige sundhedsaktø-

rer, hvor de i øvrigt efterspørges og kan gøre en forskel for kvalitet og sam-

menhæng for borgerne. 

 

Med introduktionen af Fælles Sprog III har kommunerne lagt grundstenene 

til, at indsatserne på sundheds- og ældreområdet kan analyseres på bag-

grund af klassificerede, strukturerede data fra de kommunale EOJ-systemer.  

 

Disse data har potentialet til at understøtte en række centrale formål i det 

nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Her tænkes på understøttelse 

af planlægning, styring, kvalitetsudvikling, forskning og synlighed af indsat-

ser og effekt. 

 

Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata ' har derfor som det 

primære formål at etablere en generisk teknisk løsning (gateway), hvor va-

lide data på sundheds- og ældreområdet i kommunerne kan lagres og deles 

på en så effektiv og smidig måde som muligt for relevante parter.  

 

Derudover har projektet også som formål at vurdere, hvordan disse data 

fremadrettet kan suppleres og/eller beriges med øvrige relevante data. 
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Organisering og ansvar  
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 forelægges en status på fremdrift og an-

vendelse af midler halvårligt. 

  

Projektet er organiseret med en styregruppe bestående af:  

 KL, som projektejer 

 Sundheds- og ældreministeriet, som programejer 

 KOMBIT, som leverandør 

 Kommunale repræsentanter, som bruger 

 Sundhedsdatastyrelsen, som bruger 

 

Styregruppen skal følge og godkende projekternes milepæle og centrale le-

verancer. Styregruppen bidrager endvidere til at sikre koordinering med øv-

rige initiativer på området for sundhedsdata og sundheds-it.  

 

Såfremt der skal træffes beslutninger, som har økonomiske eller organisato-

riske konsekvenser for kommunerne, som ligger udover de afsatte anlægs-

midler til initiativ 2 og 3, vil dette foregå i de sædvanlige beslutningsfora i KL.   

 

Styregruppen sekretariatsbetjenes af KL, som deltager på styregruppens 

møder. 

 

Projektets daglige ledelse sker ved projektlederen. Projektet er derudover 

bemandet med yderligere et årsværk i 2018 - 2020, og suppleres løbende 

efter behov med interne og eksterne tekniske/faglige projektledere/konsulen-

ter.  

 

 
   

National bestyrelse 
for data på 

sundheds- og 
ældreområdet

Styregruppen for 
Synlige Kommunale 

Sundheds- og 
ældredata

Projektteam 

Delprojekt x Delprojekt y
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Projektets leverancer 
Projektet består af fem leverancer: 

 Leverance 1: Ensartede og strukturerede data.  

 Leverance 2: Generisk teknisk løsning hvor data kan lagres og deles 

med relevante parter. 

 Leverance 3: Kommunale sundheds- og ældredata mhp. akutfunkti-

oner og tidlig opsporing. 

 Leverance 4: Analyse af kommunernes behov for adgang til relevant 

information om borgernes sundhedstilstand fra øvrige aktører. 

 Leverance 5: Udveksling af data med kliniske kvalitetsdatabaser 

 

Hver leverance er delt op i et eller flere aktiviteter, som kan være afgrænset 

til en fase i pågældende leverance. Faserne er i grove træk: analyse, specifi-

kation, udvikling og implementering. Implementering af leverance 1, 3 og 5 

skal ses i sammenhæng med implementering af leverance 2 (teknisk løs-

ning). 

  

De enkelte aktiviteter under leverancerne kan være organiseret som et eller 

flere delprojekt(er) til projektet. Et delprojekt er organiseret med en faglig 

projektleder, som kan være ekstern. Denne refererer til projektenheden i KL, 

som har ansvar for de forretningsrelaterede spørgsmål i projektet. 

 

Delprojektets faglige projektleder har ansvar for den daglige ledelse i delpro-

jektet, som er relateret til faglige eller tekniske spørgsmål. 

 

Projektets styregruppe og KL er opgavestiller og skal godkende afrapporte-

ringen på de enkelte delprojekter. 

 

Delprojekter vil være organiseret med en projektgruppe bestående af faglig 

projektleder, projektleder/projektmedarbejder fra KL, og andre relevante. 

Delprojekter kan være delt op i mindre teams, som refererer til den faglige 

projektleder. 

 

Leverancernes indhold og succeskriterier 
For at opnå projektets formål er der nedenfor oplistet succeskriterier for hver 

af de fem leverancer, som er indeholdt i projektet.  

 

Leverance 

1 

Ensartede og strukturerede uddata  

Uddybning af leverancer Succeskriterier 

Klassificerede data fra FSIII gøres tilgænge-

lig på tværs af kommuner med bl.a. 1 – 3 

fælles kommunale datasæt, som kan bruges 

til benchmark på tværs af kommuner og sek-

torer. 

 

 

 Kommuner kan anvende FSIII data til 

benchmark med andre kommuner. 

 Uddata er genkendelige og menings-

fulde for kommunerne. 

 Der eksisterer et gennemsigtigt data-

grundlag til brug for benchmark indika-

torer og nøgletal. 

 Der eksisterer forretningsregler, som 

ensretter data, så de kan anvendes på 

tværs af kommuner og sektorer. 
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 Der er etableret 1 – 3 fælles kommu-

nale datasæt, som kommuner og an-

dre sektorer finder relevante. 

 Det er smidigt og effektivt at udarbejde 

nye rapporter og præsentationer (in-

denfor rammerne af specifikationen og 

den kommende tekniske løsning). 

 

Leverance 

2 

Generisk teknisk løsning, hvor data kan lagres og deles med rele-

vante parter (gateway) 

Uddybning af leverancer Succeskriterier 

Etablering af en gateway, der bl.a. skal inde-

holde en generisk snitflade, lagringsfunktio-

nalitet, regelmotor og analysefunktionalitet. 

Den generiske tekniske løsning skal kunne 

udveksle strukturerede og klassificerede data 

på tværs af kommuner og andre aktører. Der 

skal specificeres dataindhold, som skal ud-

veksles på snitfladen (jf. leverance 1).  

 

Beskrivelse af opgaver ifbm. vedligehold og 

videreudvikling af snitfladen samt administra-

tion af tilgang til snitfladen. Herunder specifi-

kation for datamodeller og rapporter/præsen-

tationer (jf. leverance 1). 

 Den generiske tekniske løsning (ga-

teway) er sat i drift. 

 Alle parter oplever, at det er nemt at 

hente data fra og aflevere data til ga-

tewayen. 

 Alle relevante leverandører har mulig-

hed for at tilgå snitfladen og snitfladen 

er leverandør-uafhængig. 

 Kommuner og andre sundhedsaktører 

skal kunne analysere på et så detalje-

ret niveau, som det er muligt indenfor 

de juridiske rammer for deling af data 

på sundhedsområdet.  

 Data på gatewayen kan udstilles på 

webportaler, som fx Sundhed.dk og 

borger.dk. 

 Datasæt kan valideres ift. komplethed-

dvs. indberetter alle kommuner og føl-

ges de udarbejdede specifikatio-

ner/forretningsregler, så data kan 

sammenlignes på tværs af kommuner. 

 Snitfladen er skalerbar og fleksibelt, så 

den nemt kan udvides med nye data 

og nye krav til deling af data på tværs 

af sektorer. 

 Det er analyseret, hvad det kræver or-

ganisatorisk og økonomisk for videre-

udvikling og drift af den færdige løs-

ning. 

 

Leverance 

3 

Kommunale sundheds- og ældredata mhp. akutfunktioner og 

tidlig opsporing 

Uddybning af leverancer Succeskriterier 

Udvikle en model, der gør det muligt at ind-

samle data om kommunale sundheds- og 

ældredata ift. akutfunktioner. 

 

 Modellen skal kunne fungere som 

grundlag for at følge borgeren igennem 

vedkommendes forløb i kommunen. 
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Udvikle en model for, hvordan data fra ud-

valgte værktøjer vedr. tidlig opsporing og 

måling af vitale parametre kan lagres og de-

les på tværs i den tekniske løsning i leve-

rance 2. 

 Model skal opleves som ekstra værdi, 

og stå på mål med eventuel ekstra re-

gistreringsbyrde. 

 Model giver mulighed for at sammen-

ligne data på tværs af kommuner. 

 Model giver mening fagligt og teknisk. 

 

Leverance 

4 

Analyse af kommunernes behov for adgang til relevant informa-

tion om borgernes sundhedstilstand og/eller årsag til henvis-

ning fra øvrige aktører 

Uddybning af leverancer Succeskriterier 

Analyse af kommunernes behov for adgang 

til diagnoser og/eller anden relevant informa-

tion om borgernes sundhedstilstand fra de-

res kontakt med almen praksis, speciallæge-

praksis og/eller sygehuse. 

 

Der udarbejdes anbefalinger og roadmap 

med angivelse af, hvad der skal til for at 

kunne gøre diagnoser og/eller anden rele-

vant information om borgernes sundhedstil-

stand tilgængelig, herunder afgrænsning af 

relevant information. 

 

Afrapportering til projektet 'Tværgående 

Komplekse Patientforløb'. 

 Anbefalinger giver mening fagligt og 

teknisk. 

 Anbefalinger til indarbejdelse af rele-

vante informationer skal opleves som 

ekstra værdi, som står til mål for en 

eventuel ekstra registreringsbyrde. 

 Anbefalinger og roadmap skal være 

operationelle, så det anviser en mulig-

hed for teknisk implementering. 

 

Leverance 

5 

Udveksling af data med kliniske kvalitetsdatabaser 

Uddybning af leverancer Succeskriterier 

Afdækning af hvilke data er relevante at ud-

veksle mellem kommuner og de tre udvalgte 

kvalitetsdatabaser. 

 

Anbefaling til governance for videre udvikling 

af klassificerede data til udveksling mellem 

kommuner og de kliniske kvalitetsdatabaser. 

 

 

 De udvalgte data opleves som faglige 

meningsfulde for kommuner og invol-

verede kliniske databaser. 

 De udvalgte data skal opleves som 

ekstra værdi, som står til mål for en 

eventuel ekstra registreringsbyrde. 

 Governance skal opfylde behov hos 

både kommuner og RKKP. 

 

 

Juridisk risikovurdering og compliance 

Det skal gælde for alle leverancer, at de overholder gældende lovgivning på 

området. Derfor skal alle leverancer og delkomponenter juridisk risikovurde-

res løbende fra analyse over udvikling til implementering. På den måde sik-

res en løbende dokumentation for compliance i alle leverancer og kompo-

nenter.  

 

Der stilles krav til juridisk vurdering i alle dele af projektet, ved at en jurist lø-

bende inddrages i processerne under konceptet: Privacy by design på dansk 

'Databeskyttelse gennem Design'.  
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Ved brug af konceptet kan der undervejs stilles krav til teknisk og organisa-

torisk understøttelse af f.eks. databeskyttelsesprincipperne, fastlæggelsen af 

hjemmel til databehandlingen, de registreredes rettigheder og de pligter, 

som påhviler dataansvarlige og databehandlere. (kilde: Rådet for Digital Sik-

kerhed) 

 

Projektets afgrænsning og forudsætninger 
 

Afgrænsning Begrundelse/forudsætning 

Projektet skal arbejde 

indenfor fælles offent-

lige digitale infrastruk-

turer. 

Det er en forudsætning for, at gateway opfylder formålet om 

en enkel og smidig deling af data, at principper for fællesof-

fentlige digitale infrastrukturer følges. 

 

Projektet arbejder hen-

imod en fuld udvikling 

og kommunal imple-

mentering af den tekni-

ske løsning til lagring 

og deling af data inden-

for projektperioden. 

 

Projektet har som mål, at løsningen omfatter alle kommuner. 

Dog har projektet ikke mandat til at pålægge kommuner ekstra 

omkostninger og opgaver udover det beskrevne i projektbe-

skrivelsen. Dette ligger i regi af KL's bestyrelse  

 

Der henvises til initiativbeskrivelsen for projektet.  

 

 

Projektet kan alene an-

befale implementering 

af løsninger vedr. nye 

datakilder og data, men 

ikke sikre konkret im-

plementering. 

Det er en forudsætning for, at løsninger implementeres og ta-

ges i anvendelse i alle kommuner, at der eksisterer en gover-

nance for iværksættelse af nye datakilder, udvikling af klassifi-

kationer, implementering af dokumentationsprocesser mv. 

Projektet har ikke denne beslutningskompetence.  

 

 

De uddata, som skal 

lagres og deles skal 

være strukturerede, 

klassificerede og obli-

gatoriske. 

En forudsætning for meningsfuld sammenligning af data, er at 

data er strukturerede, klassificerede og obligatoriske på tværs 

af kommuner. Projektet afgrænses derfor til denne type data. 

 

Projektet omhandler 

lagring og deling af 

data til sekundær brug 

(statistik / administra-

tivt). Med undtagelse af 

leverance 4, som vedr. 

deling af relevante hel-

bredsoplysninger i for-

bindelse med 'Tværgå-

ende Komplekse pati-

entforløb' 

 

Design og udvikling af den tekniske løsning skal følge gæl-

dende krav til sikkerhed ved opbevaring og deling af data (da-

tabehandling). Et væsentligt princip er formålsbegrænsning, 

hvor databehandlingen skal være foreneligt med formålet med 

indsamling af data. Derfor er det vigtigt fra start at afgrænse 

formålet med lagring og deling af data til sekundær brug, dvs. 

afgrænse sig fra primær brug af data (brug af data i den di-

rekte behandling af borgeren), som vil kræve andre former for 

sikkerhedsforanstaltninger og dermed it-arkitektur.  

 

Snitfladen vedrører 

alene udveksling af de 

data, som ikke i forve-

jen indsamles og/eller 

deles af andre snitfla-

der. 

En forudsætning for gatewayens succes er, at den forenkler 

deling af data på tværs og ensretter datasæt. Derfor skal den 

ikke være en konkurrent til andre veletablerede snitflader, som 

indsamler eller udveksler data på en struktureret måde. Så-

fremt, der i projektets levetid opstår et behov eller ønske om 

indarbejdelse af løsninger kræver det en revidering af projekt-

beskrivelsen. 
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Projektet skal dog i udvikling af Gatewayen sikre, at den på 

sigt kan indarbejde nye og/eller udskifte eksisterende snitfla-

der. 

 

Projektets indflydelse 

på datakvalitet er be-

grænset til specifikatio-

ner for udvikling af fæl-

les datasæt. Datas vali-

ditet til brug for sam-

menstilling af data på 

tværs – fx inddatas 

komplethed, ensartet 

registreringspraksis 

m.m. – er udenfor pro-

jektets indflydelse. 

En forudsætning for at teste datas kvalitet til valide sammen-

ligninger på tværs og over tid er, at data indsamles over en 

længere tidsperiode og er af en vis volumen før der kan ob-

serveres stabile datamønstre og normale afvigelser.  

 

Den organisatoriske implementering af FSIII, dvs. forankring 

af nye arbejdsgange jf. FSIII metoden og i forlængelse heraf 

implementering af nye registreringer, forventes ved udgangen 

af 2018 at være udrullet i 3/4 kommunerne (kompletheden er 

ukendt). Ved projektets afslutning vil der derfor ikke være til-

strækkeligt med data til at kunne teste validiteten af data til 

brug for fx benchmarking formål. 

 

 

Projektets primære interessenter 
 Kommuner som dataanvender og dataejer, ser potentialet i det en-

delige produkt 

 KL og udvalg, som indfrier politiske ønsker for dataunderstøttelse på 

tværs af kommuner og sektorer.  

 Case- og pilotkommuner får indflydelse på leverancernes udform-

ning 

 Staten, som ser muligheder i bedre brug af data  

 KOMBIT, som vedligeholder og udvikler fælles kommunalt it-arkitek-

tur, herunder Serviceplatformen 

 RKKP, som får mulighed for at få kommunale data 

 EOJ-leverandør, som får mulighed for en ensartet snitflade 

 

Risikoanalyse 
 

Nr. Fase Risikonavn Beskrivelse af risiko Risikohåndtering 

1 Etablerings- 

og forbere-

delsesfase 

Upræcis af-

grænsning af 

projekt 

Sundheds- og ældreområ-

det i kommunerne er et 

meget stort og heterogent 

område. Der er derfor ri-

siko for at projektets 

scope bliver urealistisk 

stort og ambitiøst set i ly-

set af projektets tidsmæs-

sige ramme.  

Projektbeskrivelsen er 

meget præcist afgræn-

set og begrebsafklarin-

gerne er gennemarbej-

dede. Løbende forvent-

ningsafstemning med 

styregruppen 
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2 Analyse- og 

pilotfase 

Modenhed af 

data 

Deloitte-rapporten "Kort-

lægning af kommunale 

sundhedsdata" viste, at 

omfanget af strukture-

rede, klassificerede og 

obligatoriske data på 

tværs af kommunerne er 

begrænset. Hvis data er 

umodne og/eller ukom-

plette kan det påvirke ak-

tørernes accept af projek-

tets produkter 

At projektet prioriterer at 

starte med dataområder, 

hvor der er en fælles-

kommunal metode ift. 

struktur, klassifikation og 

krav til registrering. Der-

udover at sikre og kom-

munikere at projektets 

løsninger ikke er spildt, 

da data med tid bliver 

mere modent og at an-

vise veje til at data kan 

blive mere ensartede på 

tværs af kommuner 

3 Analyse- og 

pilotfase Ud-

viklingsfase 

Leverandørsty-

ring (IT) 

En stor del af projektet 

omhandler udvikling af 

konkrete IT-løsninger ifm. 

især Gateway-funktion. I 

disse faser er der brug for 

meget konkret erfaring 

med styring af IT-udvik-

lingsprojekter således det 

endelige produkt lever op 

til kravspecifikation. 

Projektet trækker på og 

involverer en række res-

sourcer, bl.a. rådgivere, 

KOMBIT m.fl, med erfa-

ring fra IT-udviklingspro-

jekter. Projektgruppen 

opmærksom på behov 

for meget tæt opfølgning 

i de kritiske faser af pro-

jektet, fx i form af ugent-

lige statusmøder i en 

udvidet projektgruppe 

med fokus på fremdrift 

og opmærksomheds-

punkter. Særlig risikolog 

ift. disse faser af projek-

tet. 

4 Analyse- og 

pilotfase 

Manglende til-

bud på udvikling 

af pilot 

Tidsrammen for udvikling 

af en pilot pba. den skitse-

rede POC strækker sig 

kun over 4 måneder. Der 

er en risiko for at der vil 

være meget få eller ingen 

leverandører som ønsker 

og/eller kan afsætte de 

nødvendige ressourcer ift. 

en så komprimeret tids-

plan. 

Der annonceres på 

Kombits hjemmeside ift. 

projektet. Der inviteres 

til møder tidligt, hvor po-

tentielle leverandører 

har mulighed for at blive 

orienteret om projektet 

og stille spørgsmål til 

processen. 

5 Analyse- og 

pilotfase Ud-

viklingsfase 

Manglende op-

bakning til løs-

ning og efterføl-

gende driftsor-

ganisation 

Hvis gatewayen opfattes 

som en parallel løsning 

uden tilstrækkelig mer-

værdi er der en risiko for 

manglende opbakning 

blandt kommunerne til det 

forslag projektets måtte 

præsentere.  

 

Projektet skal sikre at 

den foreslåede løsning 

ikke ender som og/eller 

bliver opfattet som en 

parallel løsning til noget 

eksisterende. Dette sker 

ved at design og udvik-

ling af gateway tager ud-

gangspunkt i det eksi-

sterende systemland-
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skab, hvilket skal beskri-

ves meget klart - herun-

der hvad kommunerne 

vil opnå ved løsningen.  

6 Analyse- og 

pilotfase 

Datasikkerhed At lovgivningen vedr. brug 

og deling af sundheds-

data forhindrer udvikling 

og implementering af en 

løsning der lever op til 

projektets formål. 

Alle leverancer og del-

komponenter bliver juri-

disk risikovurderet lø-

bende fra analyse over 

udvikling til implemente-

ring ved, at en jurist lø-

bende inddrages i pro-

cesserne under koncep-

tet: Privacy by design. 

Lovhjemmel skal afdæk-

kes og følges fra ind-

samling af data til brug 

af data. 

7 Udviklings-

fase Imple-

menterings-

fase 

Faglig menings-

fuldhed 

At projektets evt. nye 

klassifikationer og/eller re-

gistreringskrav ikke giver 

fagligt og/eller organisato-

risk mening i kommuner-

nes driftsorganisation. 

Vigtigt at projektet arbej-

der tæt sammen med 

bl.a. kvalitetsgruppen og 

FSIII-projektgruppen. 

Projektet har afholdt 

møde med KLs kvali-

tetsgruppe i oktober og 

præsenteret projektet. 

Der er desuden planlagt 

præsentation af projek-

tet på FSIII-netværks-

dag i november. Desu-

den tæt involvering af pi-

lotkommuner i analyse- 

og udviklingsfaser i pro-

jektet. 

8 Udviklings-

fase Imple-

menterings-

fase 

Manglende del-

tagelse i projek-

tet blandt EOJ-

leverandører 

En central aktør for pro-

jektet er EOJ-leverandø-

rerne, da deres deltagelse 

er afgørende for så vidt 

angår adgang til uddata 

og evt. udvikling af nye 

funktionaliteter i EOJ-sy-

stemerne. Leverandører-

nes fokus kan være andre 

steder som følge af bl.a. 

organisatorisk implemen-

tering af FSIII i kommu-

nerne 

Projektgruppen har af-

holdt et første møde 

med EOJ-leverandø-

rerne, hvor de er blevet 

præsenteret for projek-

tet. Generelt er det vig-

tigt at leverandørerne in-

viteres ind at de høres 

og der foregår en af-

stemning af forventnin-

ger løbende. Desuden 

at leverandørernes erfa-

ringer og viden om bl.a. 

snitflader tænkes ind. 

Behov for særlig op-

mærksomhed på evt. 



 

Sags ID: SAG-2018-03996 

Dok. ID: 2655437 

 

 

 

Side 10 af 11 

NOTAT 

 

konsekvenser af projek-

tet ift. leverandørers for-

retningsmodeller. 

9 Implemente-

ringsfase 

Svært at forstå 

formål med pro-

jektet 

At aktører i kommuner, 

hos leverandører og 

blandt øvrige interessen-

ter har svært ved at se 

behovet for projektets le-

verancer, bl.a. pba. res-

sourcetræk ved organisa-

torisk implementering af 

FSIII, udviklingskrav m.v. 

Balancering af forvent-

ninger og krav fra de 

vigtigste interessenter, 

således der er en fælles 

forståelse af hvad der er 

meningsfuldt at udvikle. 

At starte med det "rig-

tige og vise at det virker" 

10 Opfølgning 

og tilret-

ningsfase 

Forankring i 

form af brug af 

de færdige løs-

ninger og imple-

mentering af 

klassifikationer i 

egne systemer 

At kommuner ikke bruger 

gatewayløsningen eller 

implementerer de nye 

klassifikationer i egne fag-

systemer. 

Undervejs i projektet bli-

ver kommuner hørt og 

inddraget via kontakt 

med KL's kvalitets-

gruppe på sundhedsom-

rådet, netværk for FSIII 

mv. Samtidigt sikres det, 

løsningerne er giver fag-

ligt mening, som står til 

mål for den øgede regi-

streringsbyrde. 

 

 

Tidsplan 
# Fase Start Slut Antal 

mdr. 

Fase 1 Etablerings- og forberedelsesfase August 2018 November 2018 4 

Fase 2 Analyse- og pilotfase November 2018 Juni 2019 8 

Fase 3 Udviklingsfase Juni 2019 December 2019 7 

Fase 4 Implementeringsfase December 2019 Juli 2020 8 

Fase 5 Opfølgnings- og tilretningsfase August 2020 December 2020 5 

 

 

Økonomi 
Der er udmøntet anlægsmidler i 2018 og 2019, som KL skal ansøge årligt 

hos Sundheds- og ældreministeriet. 

  
2018 2019 

Initiativ 2, Deling af strukturerede og ustrukturerede data 
 

(mio. kr.)  
  

Projektledelse 1,4 2,7 

2A: Ensartede og strukturerede uddata, FSIII (leverance 1) 
  

   ekstern konsulentbistand 3 1 
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   it-leverandør til udvikling 0,5 0,7 

2B: Etablering af generisk snitflade - gateway (leverance 2) 
  

analyse: specifikation, POC og anbefaling til løsning 
  

   ekstern konsulentbistand 5 3 

   it-leverandør til udvikling 0,6 0,6 

   til kommuner mhp impl 
 

1 

udvikling og etablering af løsning* 
 

2,2 

I alt, Initiativ 2 10,5 11,2 

* Prisen for selve den generiske snitflade afhænger af den endelige spe-
cifikation 

  

 
  

 
  

 
2018 2019 

Initiativ 3, Udvikling af indikatorer 
 

 (mio. kr.) 
  

Projektledelse 0,9 1,8 

3A: Videreudvikling af FSIII mhp. akutfunktioner og tidlig opsporing (le-
verance 3) 

  

   ekstern konsulentbistand 1,1 0,6 

   it-leverandør til udvikling 0,6 0,6 

   til impl 0,2 1 

3B: Analyse af kommunernes behov for tilgang til relevante diagnoser 
(leverance 4) 

  

   ekstern konsulentbistand 1 
 

3C: Pilotprojekt udveksling af data med kliniske kvalitetsdatabaser (leve-
rance 5) 

  

   ekstern konsulentbistand 2 0,8 

   it-leverandør til udvikling 1 1,2 

   til implementering i kommuner 
 

0,5 

I alt, Initiativ 3 6,8 6,5 

 
Som følge af forsinket start af projekt og dermed udmøntning af midler for-
ventes ubrugte midler overført til næstkommende budgetår, hvor tidligere 
planlagte og forsinkede 2018 aktiviteter vil blive realiseret.  

 
Note: For initiativ 2 Deling af strukturerede og ustrukturerede data er der si-
den initiativbeskrivelsen for projektet overflyttet 1 mio. kr. fra Sundhedsdata-
programmet initiativ 5. Denne mio. skal bruges under 2A, hvilket betyder, at 
der er nu er sat 4 mio. kr. af til ekstern bistand. 

 


