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Resume:
Da Corona først blev konstateret i Danmark, indledte sundhedsmyndighederne med en inddæmningsstrategi, hvor der for enkelt borger med konstateret COVID-19 infektion blev foretaget smitteopsporing. Efter
en måned med stigende antal smittede, blev strategien ændret til en afbødningsstrategi. Skiftet i teststrategi (og flere efterfølgende skift) betød, at det helt aktuelle antal indlagte hurtigt blev den vigtigste indikator for epidemiens udvikling. Samtidig var der bekymring for, om der var den nødvendige kapacitet på sygehusene - specielt intensiv- og respiratorkapacitet.
Derfor var der efterspørgsel efter data, der var endnu mere aktuelle end Landspatientregistret (LPR), som
typisk har ca. 36 timers forsinkelse dog længere på intensivområdet. Der blev derfor i tæt samarbejde med
regionerne i løbet af 2 uger etableret en ny fast LPR-light, samt kapacitets indberetning med to daglige indberetninger. Ligeledes blev der etableret et hurtigere flow på data om døde, hvor Statens Serum Institut
(SSI) hidtil havde brugt CPR-data, der er op til 3-4 dage forsinket ifm. weekend, hvorimod dødsattestdata er
tilgængeligt straks efter indberetning.
Efterfølgende er der kommet helt nye datakilder på banen i form af oplysninger om fremmøde og fravær i
skoler og dagtilbud, hvor Styrelsen for IT og Læring indsamler data, der efterfølgende videreformidles af
Sundhedsdatastyrelsen til de relevante aktører i epidemiovervågningen.
For at sikre effektiv epidemiovervågningen har der vist sig behov for både at anvende eksisterende datakilder på nye måder, sikre hurtigere leverance af data, og etablere helt nye datakilder.
Nævn tre budskaber, som oplægsholderen giver svar på i sit indlæg:
1. Behov for hurtigt at kunne øge tempoet af dataleverancer i forbindelse med epidemiovervågning
2. Behov for samarbejde på tværs af myndigheder
3. Veletablerede eksisterende samarbejdsstrukturer letter samarbejdet i en krisesituation
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