
Orientering om status på afrapportering af de nationale mål for 
2020 (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

RESUMÉ
Der gives en status på afrapporteringen på de nationale mål for 2020, hvor det vurderes mest hen-
sigtsmæssigt at afvente statusrapporten for de nationale mål for 2021, som forventes til efteråret til 
opfølgning på målsætningerne i Sundhedsaftalen 2019-2023.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Tager orienteringen til efterretning

INDSTILLING

Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Tager orienteringen til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
På mødet i Det Administrative Kontaktforum d. 20.11.2020 blev Det Administrative Kontaktforum 
orienteret om, at den årlige statusrapport på de nationale mål for 2020 udgik som følge af imple-
menteringsudfordringer med den nye version af Landspatientregistreret (LPR3). Det Administrative 
Kontaktforum besluttede i stedet, at muligheden for alternativ afrapportering ved brug af regionale 
data blev afsøgt. 

Løsning og konsekvenser
Denne mulighed er nu blevet afsøgt, og det har vist sig sværere end forventet at fremskaffe rele-
vante data til afrapportering på målsætningerne i Sundhedsaftalen 2019-2023. Det vil kun være 
muligt at skaffe valide data på en enkelt indikator (færdigbehandlingsdage), og disse tal vil ikke 
være sammenlignelige med de tal, der afrapporteres for de nationale mål. 

Når man sammenholder de ressourcer, det vil kræve at lave denne afrapportering og den begræn-
sede værdi, det vil have for opfølgningen på målsætningerne i Sundhedsaftalen, vurderes det mest 
hensigtsmæssigt at afvente statusrapporten for de nationale mål for 2021, som udkommer til efter-
året. 



Herudover er det muligt at hente tal fra Børnedatabasen til opfølgning på målsætningerne om over-
vægt blandt børn og unge. Disse tal fremgår af den midtvejsstatus, der præsenteres under punkt 8.

Proces
Det forventes, at Det Administrative Kontaktforum på mødet i november 2021 og Sundhedskoordi-
nationsudvalget på mødet i december 2021 kan præsenteres for en opfølgning på målsætningerne 
i Sundhedsaftalen for 2021. 


