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–Data er den nye olie. Det er drivkraften i
den digitale transformation. Den beskrivel-
se har du sikkert hørt. Det er den ressource
tech-giganter somGoogle, Facebook og så
videre lever af. Derfor er det også vigtigt, at
vi i det offentlige og i kommunerne arbejder
målrettet på at fåmere styr på data, så det
ikke er den enkelte leverandør, der styrer,
hvordan det skal foregå.
Sådan sætter formanden for de kommunale
it-chefer, Henrik Brix, scenen, når han skal
prøve at forklare en person, der ikke til dag-
ligt færdes i kommunernes digitaliserede
verden, hvorfor der er behov for, at kom-
munerne skal udforme en ny datastrategi.
Han er it- og digitaliseringschef i Favrskov
Kommune ogmedlem af kommunernes it-

adresse. Siger vi for eksempel vejkode 712,
så skal det betyde det samme i alle syste-
mer, siger han.
Det blivermere komplekst, nårman for
eksempel går videre ned i de data, der skal
kunne udveksles på sundhedsområdet.
Henrik Brix forklarer, atman i kommu-
nerne har udviklet enmetode, der hedder
Fællessprog III. Ved hjælp af fælles defini-
tioner ogmapningstabeller, der oversæt-
ter data, kanman dele informationermed
andre dele af den offentlige sektor.
– Når vi bruger Fællessprog 3 til at vurdere
vores borgere, så kan vores data kobles
direkte til sundhedsvæsenets data i ho-
spitalernes og regionernes systemer. Det
peger i retning af, hvad en datastrategi skal
munde ud i. Når vi udvikler og arbejder
med data, så går vi i retning af en fælles op-
fattelse af, hvordan data skal forstås, siger
Henrik Brix.
Standardiserede data betyder, atman kan
arbejdemere effektivt og funktioneltmed
de informationer, kommunerne har om
borgerne.
– Jomere vi kan systematisere ind i nogle
standarder og klassifikationer, jomere
præcist kan vi udveksle informationer. Tag
for eksempel borgerens funktionsevne.
Borgeren kan selv gå på toilettet, men ikke
lave aftensmad. Det kan skrives påmange
forskelligemåder i fritekst, som er ustruk-
tureret data, der er vanskeligt at oversæt-
te.Men brugerman datastandarder for
hygiejne og grader af selvhjulpenhed, så
bliver det langtmere operationelt. Vi har
masser af god information om en borger,
som resten af sundhedsvæsenet kan have
nytte af, siger Henrik Brix.

Vigtig adgang
Et andet vigtigt element handler om kom-
munernes adgang til den data, som de pro-
ducerer i deres egne systemer. Det er nem-
lig ikke en selvfølge, at de har adgang til at
bruge den, som de vil.

EN DATASTRATEGI ER VIGTIG
FOR FREMTIDENS VELFÆRD
Fremtidens velfærd er afhængig af kvaliteten af data og
adgangen til data. Data er råstoffet, som alle kæmper om,
og derfor skal kommunerne have en ny datastrategi, der
definerer nye standarder.

tekst THOMAS KOKHOLM

arkitekturråd.
I KL har besty-
relsen godkendt et

nyt fælles digitali-
seringsprogram for

2021-2025, der ligger i
forlængelse af tidligere pro-

grammer. Som et led i det ny pro-
gram skal der udvikles en ny datastra-

tegi, hvorman blandt andet i fællesskab
definerer standarder for data, kvalitet af
data og ikkemindst adgang til data. Det er
nemlig grundlaget for at kunne udvikle nye
funktionelle systemer, der er essentielle for
fremtidens velfærdssystem.

En fælles forståelse
Men hvad betyder det egentlig ude i den
kommunale virkelighed? Henrik Brix
forklarer:
– Fælles standarder for data ermeget
vigtigt, når vi skal udveksle datamellem
forskellige systemer og forskellige forvalt-
ninger og sektorer i det offentlige. Hvis vi
ikke er enige om, hvordan den data opfattes
og forstås, så bliver kommunikationenme-
get vanskelig. Helt grundlæggende kunne
det være definitionen på et navn eller en
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–Det er vigtigt, at vi stiller krav til leveran-
dørerne om, at de data, der ligger i syste-
merne, som vi ejer og er ansvarlige for, dem
har vi også adgang til og kan trække ud,
hvis vi skal bruge dem i en anden sammen-
hæng. For eksempel i form af en API – Ap-
plication Programmers Interface – en slags
stikkontakt, som vi kan trække data ud
med, siger Henrik Brix.
I kommunerne er der en forhistoriemed, at
det har været svært ellermeget dyrt, hvis
man ville have it-leverandøren til at træk-
ke data ud af systemerne til andre formål.
– Det ermeget vigtigt, at vi stiller de rigtige
krav til leverandørerne fra start. Tager vi
for eksempel vores EOJ-system – en elek-
tronisk omsorgsjournal – som vi bruger
i hjemmeplejen. Hvis vi ønsker at lave en
løsning, så borgerne kan se, hvad kommu-
nen registrerer om dem, på sundhed.dk
eller borger.dk, så skal vi have adgang til at
trække de data ud, forklarer Henrik Brix.

Behovsstyret data
Niels Rygaard er it- og digitaliseringschef
iÆldre- ogHandicapforvaltningen i Aal-
borg Kommune. Han er ogsåmedlem af
kommunernes it-arki-
tekturråd.
Aalborg

pel, at alle kan trække på samme stam-
data, såman undgår, atman skal skrive de
samme oplysninger igen og igen, nårman
møder op et sted. Patientoverblik er til gavn
for borgerne. Det er visionen, at vi bliver
meget bedre til at koordinere på tværs. Det
duer for eksempel ikke at lave et trænings-
forløb for borgeren på torsdag, for der skal
han eller hun på ambulatoriet og have taget
blodprøver. Der skal bygges rigtigmeget
infrastruktur op. Der ermasser af enheder,
der skal synkroniseres her i 2021. Det er
kæmpestort, siger Niels Rygaard.
I AalborgKommune kørermanogså et sig-
naturprojekt, hvormanprøver at bruge kun-
stig intelligens på rehabiliteringsområdet. I
projektet er der stor bevågenhed på dataetik
ogGDPRog de udfordringer, dermåtte være
i den forbindelse. Nårman taler omdenda-
tadrevne udvikling og digitalisering, så kan
der være forskel på, hvormeget en stor og en
lille kommune kanudrette.
Der er ofte en større kapacitet af personer i
de store kommuner, der kan påtage sig den
slags opgaver, end imindre kommuner, der
ikke nødvendigvis har de samme ressourcer.
– Der talesmeget om kunstig intelligens i
disse år, menmeget kommer ikke ud over
rampen.Men tagerman det som eksem-
pel, så sigerman, at kunstig intelligens skal
trænes for at blive klog. Der skal bruges
storemængder data. Det er ikke sikkert, at
en lille kommune er stor nok, såmåman
gå sammenmed andre kommuner. Det kan
man sige ommange af elementerne i den
datadrevne udvikling, siger Niels Rygaard.
• tkn@kl.dk
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arbejdermeget
systematisk og
aktivtmed data og
teknologiløsninger på
sundhedsområdet.
– Det er godt med de her
fælles strategier, der kan sætte
retning og inspirere os i kommunerne. Det
er så op til den enkelte kommune at gøre
noget ved det. I Aalborg har vi forskellige
fora, hvor vi kan arbejde med en kommen-
de datastrategi. Vi har en digitaliserings-
gruppe, der består af økonomichefer og
digitaliseringschefer i kommunen. Så har
vi en it-arkitekturgruppe, der består af
konsulenter. Og så har vi en it-gruppe, der
består af it-chefer. Det er enmåde at im-
plementere strategien i lokale aktiviteter
og få konkretiseret, hvordan vi vil bruge
den, siger Niels Rygaard.
Hans erfaring er, at brugen af data skal
være drevet af efterspørgsel hosmedarbej-
derne og borgerne.
– En datastrategi skal gerne skal være ef-
terspørgselsdrevet. Vi skal ud og talemed
forretningen og spørge, hvad ermedar-
bejderens behov. Vi talermed den enkelte
hjemmehjælpsleder og spørger, hvad er det,
du har behov for af data. Så bygger vi et da-

shboard op, der typisk består af lønda-
ta, økonomidata og sundhedsdata,

siger Niels Rygaard.
Aalborg er nået langtmed da-
ta på sundhedsområdet. For
eksempel er de i 2021 i gang
med et system til patient-
overblik, der skal gøre det
nemmere at koordinere
indsatserne på tværs af
kommune, region og prak-

tiserende læger. Det betyder
blandt andet, at der skal være

adgang til data i den elektroniske
omsorgsjournal (EOJ), somHenrik

Brix talte om.
– Patientoverblik betyder for eksem-
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