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Fokusområde 
Patientinddragelse



Fokusområdets vision

• Min Sundhedsplatform er patientens samlede indgang til aktiv 
deltagelse i egen behandling på hospitaler i Region Sjælland eller 
Region Hovedstaden.  

• Min Sundhedsplatform bidrager til at få hverdagen for patienter, 
pårørende og medarbejdere til at fungere mere effektivt og 
udnytte hospitalernes ressourcer bedre.



Udviklingsarbejdet i fokusområdet Patientinddragelse

MinSP imødekommer et stigende behov for inddragelse af patienten i egen 

behandling - MinSP er grundlaget for patientens digitale overblik og kontakt med hospitalet.

Fokusområdet arbejder 360 grader rundt om MinSP løsningen:

• MinSP krav (lovkrav og leverandørkrav)

• Udvikling af nye og forbedring af eksisterende funktionaliteter

• Implementering, øget kendskab til og anvendelse af MinSP for borgere og klinikere

• Involvering af klinikerforum og patientpanel



Implementering af MinSP

”Jeg får omgående svar 

på mine prøver, således 

er jeg godt klædt på til 

samtale med lægen”

”Jeg kan skrive 

direkte til 

afdelingen, lige 

når det passer 

mig”

”MinSP var det 

primære 

kommunikations-

værktøj i mit 

behandlingsforløb”

Link til film:

https://regionsjaelland.23video.com/secret/57124437/6d25a127a138fb26eea9c5c8af794ae6

MinSP

Spor 2 – Implementering



Udviklingsarbejdet i fokusområdet Patientinddragelse

Kontakt til hospitalet (via MinSP) hjemmefra imødekommer forskellige behov

• Patienten kan i eget tempo, alene eller med pårørende danne sig overblik over 

aftaler, gennemførte behandlinger og undersøgelsesresultater

• Patienten kan kommunikere med hospitalet via mail og/eller videokonsultation med 

behandler

• Besvare spørgeskemaer om helbred og almen tilstand inden konsultationen

• Styrker visitering og ressourceudnyttelse, fordi svar på målrettet spørgsmål er 

med til at vurdere om patienten har behov for at blive set af behandler

• Understøtter den fokuseret og målrettet samtale under konsultationen 

(fysisk/video)



Spor 2 – Implementering

Videokonsultation

Implementering af videokonsultation – for dig der er patient på et af Region Hovedstadens eller 

Region Sjællands hospitaler og som ønsker at møde din behandler hjemmefra, fra skole eller arbejde

Jeg kan både se og vurdere patienten når 

jeg har en videokonsultation. 

Jeg har blandt andet en patient, der er angst 

for at tage offentlig transport på grund af 

corona, og her er videokonsultationer 

specielt et godt supplement.

…siger Maria Holck, specialsygeplejerske i 

distriktspsykiatrien i Nykøbing Sj.

”Som bruger logger du ind i 

et møderum, og der dukker 

behandleren frem på 

skærmen”

”Det er fuldstændigt som at 

sidde på hver sin side af 

bordet det er bare væsentligt 

mere afslappende”



Udviklingsarbejdet i fokusområdet Patientinddragelse

Kontakt til hospitalet (via MinSP) hjemmefra imødekommer forskellige behov

• Udføre kontroller i eget hjem, som via MinSP bliver journalført

• Sikre nedbringelse af unødig fysisk kontakt med hospitalet (f.eks. i stabile perioder i 

sygdomsforløb) 

• Nedsætter smitterisiko

• Øger fleksibiliteten for patienten

• Færre udgifter til transportrefusion

• Booke og anmode om at aflyse aftaler


