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Resumé: 

Hør sundhed.dk’s direktør fortælle om den storm sundhed.dk blev kastet ud i, da Corona ramte og 
Danmark  lukkede ned i marts 2020 – om en øjeblikkelig efterspørgsel efter coronarelaterede løsninger, 
der blev udviklet og leveret på kort tid, i tæt og dynamisk samarbejde med sundhed.dk’s parter og 
kulminerede i coronapasset, der bidrog konkret til genåbning af samfundet fra den 6. april 2021. 

Om store trafiktal på portal og MinSundhed og om et teknisk fundament, der skrantede mens krisen ramte, 
– og hvor der parallelt med udvikling af nye løsninger til understøttelse af danske borgere midt i en 
pandemi, blev arbejdet intensivt i kulissen for at sikre stabilisering og kapacitet af den nationale 
infrastruktur, der viste sig afgørende i genåbningen. 

I hele perioden under Corona er ’skinnerne lagt, mens det digitale tog er kørt med fuld fart’ – alt imens 
der er blevet jongleret med at få de fundamentale ting på plads; det tekniske, det økonomiske fundament 
og sikkerheden. 

Det tekniske fundament opgraderes nu med ny, moderne infrastruktur i forbindelse med skift af 
driftsleverandør, og sundhed.dk står over for et omfattende transitionsprogram, der vil strække sig over de 
kommende år. Sundhed.dk oplevede i 2020, for første gang i flere år, et marginalt løft af basisbudgettet 
som følge af Økonomiaftalen. Det står nu klart, at der er behov for helt andre midler for at sikre 
sundhed.dk som kritisk, national infrastruktur, og der spilles ind i Økonomiaftalen 2021, ligesom store 
udgiftsposter søges dækket via aktstykker. 

Sundhed.dk’s leverancer under Corona kulminerer i første version af det danske coronapas. Oplægget er 
fortællingen om digitalisering, når det er vellykket, og når det går stærkt. Når (den politiske vilje)/viljen er til 
stede, kan potentialer udnyttes, og der kan på kort tid skabes værdifulde løsninger med stor effekt. Med 
nye løsninger opstår også behovet for nye (politiske og etiske) drøftelser og stillingtagen. Når vi taler 
pandemi og coronapas, handler det på den ene side om kontrol, styring og overvågning, og på den anden 
side frihed, åbenhed – og værdien af demokratisk forankring af sundhedsdata. 

Nævn tre budskaber, som oplægsholderen giver svar på i sit indlæg: 

1. Hurtig realiseringen af første version af coronapasset var mulig grundet allerede etableret og 
velfungerende it-infrastruktur 

2. Sundhed.dk’s udvikling af coronarelaterede løsninger, der er kulmineret med coronapasset er et 
eksempel på vellykket, effektiv digitalisering. Det er digitalisering, når det folder sig ud og skaber 
værdi og effekt umiddelbart 

3. Nye løsninger – som coronapasset – rykker ved vores grænser og afføder nye politiske og etiske 
drøftelser af kontrol, styring og overvågning, på den ene side, og frihed, åbenhed og demokratisk 
forankring af sundhedsdata på den anden side. 

Kort præsentation af oplægsholder: Morten Elbæk Petersen er direktør for sundhed.dk, hvor han har 
siddet i spidsen i mere end 19 år. Morten sidder i E-sundhedsobservatoriets rådgivningsgruppe og er en 
erfaren oplægsholder, også på den internationale scene. 
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