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Resumé: 

Håndteringen af COVID-19 i Danmark har vist, hvor vigtigt det er med et stærkt dataunderstøttet og 
digitaliseret fundament i sundhedsvæsenet. Stærke nationale digitale løsninger og hurtigt samarbejde har 
været afgørende for en effektiv håndtering af COVID-19. Disse erfaringer skal sundhedsvæsenet tage ved 
lære af i den nye post corona virkelighed.   

En af de helt store udfordringer i det danske sundhedsvæsen, er den manglende sammenhæng i den 
enkelte borgers forløb på tværs af sektorer. Flere opgaver skal løses tættere på borgeren, og borgerens 
forløb skal være mere sammenhængende og koordineret på tværs af almen praksis, regioner og 
kommuner. Et centralt element i at lykkes med denne omstilling er fælles digitale løsninger og bedre 
sundhedsdata, der understøtter samarbejde og sammenhæng, bl.a. i de kommende sundhedsklynger.    

Oplægget vil fokusere på, hvordan erfaringer fra COVID-19 ift. data og digitalisering kan være et afsæt for, 
at sundhedsvæsenet skal udvikle sig de kommende år ift. at sikre et godt fundament for et nært og 
sammenhængende sundhedsvæsen.  

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

1. Erfaringer fra COVID-19 indsatsen skal bidrage til videreudvikling, digitalisering og øget 
dataunderstøttelse af sundhedsvæsenet  

2. Skal vi lykkedes med at skabe et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, skal vi stå på et 
fundament af fælles digitaliserings- og dataløsninger, der binder sundhedsvæsenet sammen  

3. Sundhedsvæsenet er allerede i gang, men vi skal videre. Samarbejde skal understøttes digitalt, og vi 
skal kunne dokumentere, at kvaliteten følger med, når opgaverne flyttes til nære sundhedsvæsen   

Kort præsentation af oplægsholder: 

Vibeke van der Sprong har siden april 2020 været vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen. Hun har bred 
erfaring med data, it-udvikling og digitalisering bl.a. med en baggrund fra det kommunale område – KL og 
Frederiksberg Kommune – samt som konsulent. 

 


