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samarbejde som afsæt for innovation af nye digitale løsninger i sundhedsvæsenet 

 

 

Region Hovedstaden takker for muligheden for at drøfte og afgive bemærkninger til 

Danske Regioners videre arbejde med politisk oplæg vedrørende perspektiverne i of-

fentlig-privat samarbejde som afsæt for innovation af nye digitale løsninger i sund-

hedsvæsenet. Region Hovedstaden har drøftet oplægget i regionsrådet og relevante po-

litiske udvalg. 

 

Det er Region Hovedstadens generelle holdning, at oplægget sætter væsentlige emner 

til debat og at det generelt indeholder mange positive tanker og ideer. Oplægget kan 

med fordel ses i sammenhæng med regionernes allerede eksisterende initiativer inden-

for såvel offentligt-privat samarbejde, såsom de meget store digitaliseringsprojekter i 

regi af Regionernes Sundheds-it og Region Hovedstadens og Region Sjællands fælles 

investering i Sundhedsplatformen. 

 

Region Hovedstaden mener samtidig, at det er vigtigt, at der sker en løbende koordi-

nation og afstemning, herunder i forhold til den økonomiske ramme, som regionerne 

er underlagt, via de eksisterende direktørfora under Danske Regioner, særligt Regio-

nernes Sundheds-it (RSI) og Regionernes Samarbejdsforum for Sundhedsinnovation 

(RSS). 

 

I det følgende fremgår Regionen Hovedstadens konkrete bemærkninger i forhold til de 

6 afsnit og debatspørgsmål. Bemærkningerne skal ses som supplerende til de bemærk-

ninger regionen har afgivet i forbindelse med drøftelserne af udkast til oplægget i regi 

af Danske Regioners mødefora og udvalg. 

 

1. Kan ny digital teknologi styrke sundhedsvæsenet og vækst? - Hvordan gør vi digi-

talisering i sundhedsvæsenet til sund vækst, som skaber værdi for alle tre bundlin-

jer? 

 

Region Hovedstaden og Region Sjælland har med købet af Sundhedsplatformen lagt 

sig fast på en meget stor forbedringsproces af sundhedsvæsenets digitalisering. Den 

næste årrække ser regionen derfor særligt et muligt fokus for små og mellemstore 

virksomheder i at levere ydelser med fokus på til fulde at opnå de ønskede gevinster, 
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fx anvendelsesoptimering eller gevinstrealisering. Disse ydelser kan der ses et vækst- 

og eksportpotentiale i. 

 

I Region Hovedstaden har vi vedtaget fire politiske målsætninger hvoraf den ene er at 

”Patientens situation styrer forløbet”. Det er således vigtigt, at der i den videre indsats 

er fokus på det samlede patientforløb via et helhedsorienteret blik på sundheds-it. 

 

2. Rammer for offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling - 

Hvordan skaber vi sammen med erhvervslivet endnu bedre rammer for offentlig-

privat innovation?  
 

Region Hovedstaden bemærker, at det er væsentligt at samle erfaringerne fra tidligere 

OPI-projekter, så gevinsterne udnyttes bredest muligt, idet der kan være en tendens til 

at en udviklet løsning ikke nødvendigvis altid udbredes til andre afdelinger eller hospi-

taler. Der er således behov for, at der i den videre indsats er særlig opmærksomhed på 

barrierer for implementering og skalering, samt udvikling af løsninger og værktøjer, 

som kan fremme dette. 

 

Region Hovedstaden har stor fokus på efterspørgselsdreven innovation i samspil med 

erhvervslivet og har bl.a. sammen med Københavns Kommune etableret Copenhagen 

Health Tech Cluster med henblik på fremme af dette samarbejde. Tilsvarende har Re-

gion Hovedstaden lige som øvrige regioner stort fokus på udviklingen af innovations-

indsatsen internt i Regionen med en række konkrete initiativer. Region Hovedstaden 

deler gerne erfaringer med de øvrige regioner, og deltager aktivt i udvikling af natio-

nale samarbejder. 

 

3. Telemedicin - Fuld fart på telemedicin – hvordan? 

 

På det telemedicinske område er regionerne midt i en transitionsfase, som indtil for 

nylig har haft form af flere innovationsprojekter. Erfaringerne herfra skal etablere et 

evidensgrundlag for effekten af de telemedicinske interventioner som grundlag for vi-

dere storskala udbredelse. Det vurderes, at der med fordel kan sættes fokus på yderli-

gere udvikling af samarbejdet omkring udvikling og implementering af nationale te-

lemedicinske løsninger, hvor det er relevant. 

 

4. mHealth - Kan mobilen gøre os raske? 

 

Udbredelsen af mobil sundheds-it er en spændende international trend, hvis perspekti-

ver er talrige. Grundet den hastige udvikling indenfor området er det dog netop ikke 

muligt at forudsige alle de fremtidige muligheder (herunder i forhold til kropslige må-

linger) og begrænsninger (herunder sikkerhedsmæssige og etiske problemstillinger) 

forbundet med mHealth. Disse skal således afklares i forbindelse med kommende pro-

jekter indenfor området. Det bliver dog forventeligt væsentligt for regionerne frem-

over fx at kunne spille en definerende rolle i forhold til rammerne for, hvilke apps, der 

officielt kan stilles til rådighed for det kliniske personale og at vejlede i hvilke apps 

patienterne med fordel kan bruge. 

 

5. Logistik og sporing i de nye sygehusbyggerier - Sygehusbyggerierne som digital 

katalysator? 
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Region Hovedstaden bemærker, at det er et grundvilkår for sygehusbyggeriernes øko-

nomi, at der ikke er midler til at indfri alle ambitioner og ønsker i forhold til ibrugtag-

ning af ny teknologi, herunder også i forhold til logistik og sporbarhed. 

 

Det er bemærkes at det er vigtigt, at byggeriernes mulighed som digital katalysator ses 

i en sammenhæng med de eksisterende hospitaler og sygehuse, således, at der ikke 

sker for store teknologiskift indenfor samme behandlingsforløb og med fx potentielle 

patientsikkerhedsrisici som følge. 

 

Det vurderes væsentligt, at de løsninger, der udvikles i samarbejde mellem regionerne 

og erhvervslivet, tager afsæt i eksisterende og kendt referencearkitektur og standardi-

sering med henblik på fælles udvikling. 

 

6. Data som drivkraft for sundhedsforskning og for udvikling af sundhedsvæsenets 

kerneopgaver - Hvordan håndterer vi sundhedsdata til gavn for borgere og er-

hvervsliv? 

 

Region Hovedstaden mener at indsamling og adgang til sundhedsdata åbner op for et 

væld af muligheder. Det danske sundhedsvæsens mangeårige globale førerposition in-

denfor kliniske grunddata giver os enestående fordele inden for forskning, der i sidste 

ende kommer hele sundhedsvæsenet og patienterne til gode. 

 

Det er dog en vigtig forudsætning, at deling sker på sikker og forsvarlig vis således at 

patienterne føler sig trygge ved at stille data til rådighed. Et fællesregionalt sigte på 

området er fx ”Regionernes politiske linje for informationssikkerhed” som Region 

Hovedstaden bakker op om. 

 

Udvikling af generelle løsninger til beskyttelse af borgernes data bør ske på nationalt 

plan, således, at der ikke udvikles mange forskellige løsninger på tværs af sektorer. En 

sådan generel løsning vil også lette forsknings- og erhvervsmæssig anvendelse af data. 


