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Projektinitieringsdokument (PID) 

Udvikling af datamodel til indsamling af data fra kom-
munale akutfunktioner 

1. Formål med projektet 
 

1.1. Baggrund 

På styregruppemødet for projekt Synlige Kommunale Sundheds- og Ældre-

data (SKSD) d. 16. august 2019 blev Carve Consultings rapport1 om dataun-

derstøttelse af kommunale akutfunktioner drøftet. På baggrund af analysen 

og styregruppens drøftelser anbefaler projektet, at der igangsættes et ar-

bejde med at udvikle en datamodel, der understøtter fælleskommunal data-

indsamling om de kommunale akutfunktioner. 

 

Konkret skal datamodellen understøtte, at det kan identificeres, at en syge-

plejeindsats fra det fælleskommunale indsatskatalog (FSIII) er tildelt af kom-

munens akutfunktion. Dette vil muliggøre datamæssig adskillelse af akut-

funktioner fra den øvrige kommunale sygepleje. Dermed vil der være grund-

lag for, at der kan laves centrale dataudtræk og tværkommunale sammenlig-

ninger på data for indsatser fra kommunale akutfunktioner.  

 

Projektet anbefaler, at der laves en pilotafprøvning med 1-4 kommuner, hvor 

datamodellen kan testes i praksis. Formålet med en pilotafprøvning, er at af-

klare, om den udviklede datamodel er faglig og teknisk meningsfuld ift. ind-

samling af data om kommunale akutfunktioner.  

 

Som en del af den praktiske pilotafprøvning, laves sideløbende en evalue-

ring af modellen med tre centrale temaer: 

 

1) Faglig meningsfuldhed. 

2) Teknisk integration i EOJ-systemer. 

3) Uddata. 

 

1.2. Formålet med projekts løsning 
At kunne opdele og afgrænse data om indsatser i de kommunale akutfunkti-
oner på tværs af alle kommuner, fra de indsatser som bliver leveret i den 
kommunale sygepleje som helhed. 
 

1.3. Projektets bidrag til strategiske mål 

Projektet er en del af Sundhedsdataprogrammet (initiativ 3A) og skal som 

sådan bidrage til realisering af programmets overordnede visioner om at 

skabe større synlighed og gennemsigtighed ved brug af data. Samt under-

støtte kvalitetsarbejdet i kommunerne og tværsektorielt ift. sammenhæn-

gende patientforløb ved at sikre et bedre datagrundlag.  

                                                      
1 Se bilag. 
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1.4. Den fremtidige situation efter projektets leverancer 

Projektet stiller datamodellen om akutfunktioner til rådighed for kommuner 

og EOJ-leverandører. Ved teknisk og organisatorisk implementering i alle 

kommuner vil det være muligt at opdele de eksisterende indsatsregistrerin-

ger ift. om indsatserne er tildelt af en akutfunktion. Både i den enkelte kom-

mune og for kommunerne samlet set. 

 

Gatewayen til indsamling af kommunale data, som udvikles i et særskilt pro-

jekt i sundhedsdataprogrammet (initiativ 2B) vil kunne udvides til også at ind-

samle data om akutfunktionen. 

 

1.5. Situation hvis projektet ikke gennemføres 

Hvis projektet ikke gennemføres, foreligger der ikke den datamodel, som er 

nødvendig for at kunne opdele og afgrænse uddata fra akutfunktioner for 

kommunerne samlet set. De enkelte kommuner vil dog som i dag i varie-

rende grad kunne arbejde med data om egen akutfunktion ift. de organisato-

riske og dokumentationsmæssige set-up kommunerne måtte have. 

 

1.6. Alternative løsningsscenarier 

Rapporten "Dataunderstøttelse af de kommunale akutfunktioner" skitserer 

en række løsningsmodeller, men disse vurderes enten ikke tilstrækkelige el-

ler ikke hensigtsmæssige givet bl.a. principper og governance for videreud-

vikling af FSIII-metoden og -standarden. 

 

2. Beskrivelse af løsning 
Der igangsættes et arbejde med at udvikle en datamodel, der kan bruges til 
at adskille data fra akutfunktioner fra den øvrige kommunale sygepleje. 
 
Projektet sigter efter at rekruttere kommuner til en pilotafprøvning af løsnin-
gen. Pilotafprøvningen skal svare på, hvorvidt datamodellen er den rigtige 
løsning ift. at tilvejebringe de ønskede data. Både mhp. om datamodellen 
skaber forudsætning for meningsfulde dataudtræk, men også om datamo-
dellen teknisk og fagligt fungerer i praksis. 

 

Datamodellen skal understøtte, at der kan skabes følgende data om kommu-

nernes akutfunktioner: 

- Samlet antal borgere, der er tildelt indsatser fra akutfunktioner 

- Antal borgere, der er tildelt indsatser fra akutfunktioner fordelt på 

køn og alder 

- Fordeling af tildelte indsatser fra akutfunktioner i det fælleskommu-

nale FSIII indsatskatalog 

- Fordeling af tildelte indsatser på akutfunktioner og øvrige sygepleje 

- Fordeling af helbredstilstande for borgere, der har fået tildelt indsat-

ser fra akutfunktioner og øvrige sygepleje 

 

2.1. Leverancer 

Målet med projektet er en datamodel, som er tilgængelig for kommuner og 

EOJ-leverandører ved udgangen af 2020. 

 

3. Afgrænsning 
Projektet indebærer en udvikling af en datamodel, afprøvning af denne i en 

række pilotkommuner og evaluering af afprøvningen. Projektet har ikke til 

formål at sikre, at kommuner/EOJ-leverandører implementerer datamodellen 
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i de kommunale EOJ-systemer eller anvender denne i den kommunale do-

kumentationspraksis og -arbejdsgang. 

 

Projektet forholder sig ikke til eventuelle faglige og organisatoriske forskelle 

i, hvordan kommunerne definerer, om en indsats skal leveres af en kommu-

nal akutfunktion. 

 

4. Mål og succeskriterier 
 

Projektets mål Beskrivelse Succeskriterier 

At gøre det muligt at 

udarbejde fælles-

kommunale opgø-

relser af om FSIII-

indsatser er tildelt af 

en kommunal akut-

funktion. 

Ved at udvikle en datamo-

del som kommunerne kan 

anvende i deres EOJ-sy-

stem som grundlag for at 

kunne registrere hvornår 

FSIII indsatser er tildelt af 

en kommunal akutfunktion 

til borgeren.Der kan laves 

fælleskommunale optællin-

ger og sammenligninger af 

de kommunale akutfunktio-

ner. 

Der er udviklet en model som gi-

ver fagligt mening. 

Registrering af akutfunktioner ses 

ikke som en unødig byrde for de 

medarbejdere, der dokumenterer i 

EOJ-systemerne. 

At modellen teknisk kan imple-

menteres så det giver mening ift. 

den enkelte kommunes organisa-

toriske og dokumentationsmæs-

sige set-up. 

At evt. nye klassifikationer er til-

gængelige på klassifikationsserve-

ren. 

 

5. Budget 
 

 Ingen pilot2 1 kommune 2 kommuner 4 kommuner 

I alt 0,95 mio. kr. 1,15 mio. kr. 1,5 mio. kr. 2,2 mio. kr. 

 

6. Organisering 
 

6.1. Projektorganisation 

 

 
 

6.2. Styregruppe 

Projektet er en del af det overordnede projekt SKSD, og refererer til denne. 

 

                                                      
2 Udvikling af datamodel uden pilotafprøvning og evaluering. Se risikolog. 

Den nationale databestyrelse

Styregruppe SKSD

Projekt Udvikling af datamodel til 
indsamling af data fra kommunale 

akutfunktioner

Kommunal 
referencegruppe
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6.3. Projektgruppe 

Der oprettes en kommunal referencegruppe til udvikling af datamodel. 

Såfremt datamodellen pilotafprøves, består referencegruppen af de delta-

gende pilotkommuner.  

 

7. Tids- og milepælsplan 
 
Projektet igangsættes september 2019, og løber frem til udgangen af 2020. 

Nr. Fase Milepæl 

1 Projektforberedelse PID godkendt af styregruppe. 

2 Foranalyse og rekrutte-

ring af pilotkommu-

ner/leverandører 

Pilotkommuner og EOJ-leverandører rekrutte-

ret. 

3 Udvikling af datamodel Sammen med kommuner og med involvering 

af EOJ-leverandører er der lavet en model for 

indsamling af data om akutfunktioner. 

4 Implementering af data-

model i EOJ-systemer 

EOJ-leverandørerne i piloten har implemente-

ret datamodellen i deres systemer. 

5 Forberedelse af pilotaf-

prøvning i kommuner og 

udvikling af evaluerings-

design 

Der er lavet endelige planer for kommunal pi-

lotafprøvning. 

6 Kommunal pilotafprøv-

ning 

Pilotkommunerne har afprøvet modellen. 

7 Evaluering Pilotafprøvningen er evalueret og analyseret 

ud fra både et fagligt og teknisk perspektiv. 

8 Udarbejdelse af afrap-

portering på pilot 

På baggrund piloten er der lavet en evaluering, 

der beskriver i hvilken grad den udarbejdede 

model anses som anvendelig. 

9 Datamodel og konklu-

sion gøres tilgængelig 

Hvis konklusionen på pilotafprøvningen og 

evalueringen er, at datamodellen er anvende-

lig, gøres modellen tilgængelig for kommuner 

og leverandører 

 

Foreløbig tidsplan for projektet. 
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8. Risici 
 

Risikobeskrivelse Konsekvens Modforanstaltning 

At den udviklede model 

ikke opleves som faglig 

meningsfuld af kommu-

nerne/de kommunale med-

arbejdere og/eller formål er 

ikke opleves som menings-

fuldt. 

Ingen kommuner 

har en interesse i 

en opskalering af pi-

loten. 

Pilotkommunerne inddrages fra 

starten, og er med til at udvikle mo-

dellen. Øvrige relevante fora inddra-

ges og høres løbende. 

At den udviklede model 

ikke opleves som teknisk 

meningsfuld af kommu-

nerne/EOJ-leverandørerne 

og/eller formål er ikke ople-

ves som meningsfuldt. 

Ingen kommu-

ner/EOJ-leverandø-

rer har en interesse 

i en opskalering af 

piloten. 

Pilotkommunerne og EOJ-leveran-

dører inddrages fra starten, og er 

med til at udvikle modellen. Øvrige 

relevante fora inddrages og høres 

løbende. 

At den udviklede model 

ikke medvirker til at tilveje-

bringe de ønskede data. 

Modellen anses 

som utilstrækkelig. 

Løbende forventningsafstemning fra 

projektet med interessenter om mu-

lige data. 

Ikke muligt at rekruttere pi-

lotkommuner. 

Modellen udvikles 

uden pilotafprøv-

ning. 

Hvis ingen kommuner er rekrutteret 

december 2019 pga. det korte var-

sel, vil det overvejes om en senere 

pilotafprøvning kan iværksættes. Al-

ternative metoder at få testet model-

len undersøges.  

Manglende deltagelse og 

prioritering fra EOJ-leve-

randører. 

Teknisk pilotafprøv-

ning ikke mulig. 

Der er afsat midler til sikring af ud-

vikling hos EOJ-leverandører. 

 

9. Bilag 
 

Dataunderstøttelse af kommunale akutfunktioner, Carve Consulting, 2019. 

https://www.kl.dk/media/20848/dataunderstoettelse-af-kommunale-akutfunktioner.pdf

