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SUNDHED.DK UNDER CORONA
AT RAMME DET AKTUELLE BRUGERBEHOV

WEBDAGEN DEN 28. SEPTEMBER 2021



AGENDA
Før corona
Med ladcykel og stofnet

Corona
En ‘game changer’

Læring
Og post corona
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VideoKonsultation på sundhed.dk
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COVIDmeter
Et samarbejde med Statens Serum Institut 

Et samarbejde med 
Statens Serum Institut
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Det vigtigste først 
– forside og temaside



Coronapas – step by step

• COVID-19-testsvar – nem og hurtig 
adgang, direkte fra forsiden

• Adgang til COVID-19-testsvar, 
børn/fuldmagtshavere

• Notifikationer på COVID-19 Labsvar

• Behov for at kunne se coronapas for test, 
immunitet og vaccination i forbindelse med 
genåbning af samfundet
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Downloads om dagen af MinSundhed
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Flere brugere & større belastning af systemerne
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En organisation på overarbejde 

• Udvidet serverkapacitet
• Etablering af TaskForce
• Etablering af beredskab
• Aflysning af ferie
• Vokseværk i supporten
• Chatbot
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Brugersupporten i sundhed.dk

• Selvstændig organisatorisk enhed
• Fra 4 til 84 årsværk under corona
• Support af covid-19 løsninger på 

sundhed.dk og i MinSundhed
• Support af eksterne løsninger:
• coronaproever.dk
• Vaccination.dk
• Smittestop
• Covidresults.dk
• Coronapas-appen
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Kritisk rolle i genåbningen af samfundet
sundhed.dk og Minsundhed

”Coronapasset er et meget, meget 
stærkt våben og en beskyttelse af 

fællesskabet og det enkelte individ”,
statsminister Mette Frederiksen (S)

pressemøde 23. marts 2021
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Platforme gik ned efter pressemøde
- ”Direktør er optimistisk”
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Direktørens gode råd
Sådan undgår vi systemoverbelastning
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Udvikling til brugerne
under corona
• Lang tradition for indsamling af 

viden om brugerne

• Stort, internt kompetencecenter

• Brugerfokus i strategi og praksis

• Altid i dialog med brugerne 

… vi kender vores brugere rigtig godt!
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Brugersupporten 
Borgernes talerør

• Afkoder hurtigt mønstre i forhold til brug af løsninger og typen af 
henvendelser

• Videreformidler brugernes udfordringer og efterspørgsler
• Stiller ændringsforslag der kan gøre det nemmer og hurtigere for 

brugere at finde dét, de leder efter
• Arbejder tæt sammen internt med PO’ere- og forretningsudviklere 

samt kommunikationsfolk
• Er i tæt dialog med vores parter, når det gælder eksterne løsninger 

– giver feedback og stiller ændringsforslag på vegne af borgerne
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• Officielt udtrykt – tydeligt at det 
samlede offentlige Danmark står bag 

• Designet med udgangspunkt i det 
rødbedefarvet rejsepas - genkendeligt 
og tryg for stort set alle borgere. 

• Udtryk og design beror på erfaring og 
ekspertise internt samt viden om, 
hvordan vores løsninger bruges

Design og udvikling af coronapasset



23

sundhed.dk som organisation 
– post corona

• Brugersupport – selvstændig enhed

• Drift og udvikling slås sammen – tæt samarbejde

• Tværgående teams skal sikre fokus på teknisk 
vedligehold og afvikling af teknisk gæld

• In house viden og løsningsejerskab - fra eksterne 
konsulenter til fastansættelser 

• Fastholde tæt samarbejde med parter og andre 
interessenter 
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