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OVERVÅGNING AF INFEKTIONER

Infectious disease surveillance: 

• Ongoing systematic collection, analysis, interpretation and dissemination of health data used for public 

health practice within a supporting legal framework.

• Ideally: representative of the population, complete, timely, flexible and economic and able to integrate 

information from a range of sources
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Patientbehandling 

baseret på Sundheds IT
Digitalising og 

modernisering af 

overvågningen

VISIONEN HAR ALTID VÆRET AT TJENE FLERE FORMÅL
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Digitalisering af vores overvågning bygger på 25 års 

arbejde og nationale visioner omkring digitalisering
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Nedslag i udviklingen af det digitale 

infektionsberedskab
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Nedslag i udviklingen af det digitale 
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Nedslag i udviklingen af det digitale 

infektionsberedskab
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Nedslag i udviklingen af det digitale 
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HVAD BETYDER DET AT HAVE TIDSTRO DATA? 

Borgere, myndigheder og politikere 

agerer og reagerer ud fra den sammen 

information

Information er tilgængelig for alle 

myndigheder, så beslutninger kan 

træffes i sammenspil

Beslutningstagere er i højere grad til at 

tage beslutninger med rettidig omhu



HVAD HAR VÆRET SVÆRT?

Overvågningen af indlæggelser og 

respiratorerer er udfordret, grundet 

opdateringsfrekvensen på LPR3

Kravene til realtidsovervågning på 

tværs af systemer har givet løbende 

udfordringer med driftsmiljøer for IT 

infrastrukturen

Lovgivningen til anvendelse af data fra 

statistiske registre har ikke været ajour 

med formålet om at bekæmpe en 

global pandemi



TAK TIL ALLE DER HAR VÆRET INVOLVERET

De danske 

mikrobiologiske 

afdelinger

… og tak for opmærksomheden


