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Referencehistorie 
Jammerbugt Kommune 

 

”Vi skal bruge ressourserne, der hvor vi skaber mest værdi for borgerne”.  
Hanne Heuch, sundhedschef i Jammerbugt Kommune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kunden 

Jammerbugt Kommune har ca. 38.500 indbyggere. I Region 

Nordjylland er Jammerbugt Kommune den 5. største ud af 11 

kommuner. 

 

Jammerbugt Kommune har implementeret disse moduler: 

■ Økonomi 

■ HR/Løn/Fravær 

■ Borger 

■ Skole 

■ Anbringelse og handicap 

■ Overførselsindkomst herunder beskæftigelse 

■ Ældre 
■ Sundhed 

Udfordringen 

Jammerbugt Kommune ønsker mere gennemsigtighed over, hvor 

der bliver brugt penge på sundhedsydelserne.   

Løsningen  

■ KOMLIS Sundhed blev implementeret i Jammerbugt Kommune i 

sommeren 2014.  

■ Med KOMLIS Sundhed har kommunen overblik over, hvilke 

indsatsområder den skal sætte ind overfor på sundhedsområdet 

for at forebygge og minimere forbruget af sundhedsydelser til 

gavn for borgerne. 

■ KOMLIS Sundhed er et modul under Fujitsus analyse- og 

ledelsesinformationssystem KOMLIS. 
 

 Gennemsigtighed skal holde borgerne væk fra sygesengen  

Hvilke sygdomme er borgerne i Jammerbugt Kommune særligt ramt 

af? Hvilke hospitaler har flest genindlæggelser? Og hvordan kan vi 

hjælpe borgerne med at forebygge sygdom og reducere antallet af 

møder med sundhedsvæsnet? 

 

Det er nogle af de spørgsmål, som Jammerbugt Kommune snart kan 

give et konkret svar på. Jammerbugt er nemlig den første danske 

kommune, der får implementeret KOMLIS Sundhed – nyt modul til it-

systemet ”KOMLIS analyse- og ledelsesinformation” fra Fujitsu, der 

skaber gennemsigtighed over, hvor i kommunen, der bliver brugt 

mange penge på sundhedsydelser og dermed, hvor der skal sættes ind 

med forebyggende handlinger. Det betyder mere velfærd for borgerne 

og bedre service.  

 

”Med KOMLIS Sundhed får vi hurtig og nem viden, som vi ikke tidligere 

har haft. Modulet skaber gennemsigtighed over, hvad vi bruger vores 

penge til, og hvor vi skal forebygge for at minimere forbruget af 

sundhedsydelser. Det betyder, at nogle borgere vil blive håndteret på 

en ny og bedre måde, som er mere skræddersyet til deres behov,” siger 

Hanne Heuch, sundhedschef i Jammerbugt Kommune 

 

Er det virkelig altid de ældre, der koster? 

Med et årligt budget på 120 mio. kr. på sundhedsydelser er det vigtigt 

for Jammerbugt Kommune at vide, at pengene bliver brugt, der hvor 

de gavner mest, så borgerne i kommunen får mest mulig sundhed for 

pengene.  

 

”Der er en gammel myte om, at ældre medicinske patienter koster 

mange penge, men faktisk har nogle af vores analyser vist, at de 20-

24-årige har et stort forbrug af sundhedsydelser. Med KOMLIS Sundhed 

kan vi gå ind og se, hvad dette skyldes. Hvis årsagen er mange 

graviditeter, er det en positivt post i regnskabet, men hvis det skyldes 

en stigning i psykiatriske ydelser, ved vi, at vi skal lave en sundheds-

faglig indsats for de unge på dette område. Ligeså hvis vi har mange 

genindlæggelser på nyfødte, så skal vi se på, om vi skal styrke 

sundhedsplejen,” siger Inge Ørsnes Bjerregaard, økonomikonsulent i 

Jammerbugt Kommune. 
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Hanne Heuch tilføjer: ”Det gode sundhedsvæsen skal være der til, når 

vi bliver syge. Derfor skal vi ikke bruge ressourcerne på unødige 

indlæggelser, men fokusere indsatsen, der hvor vi skaber mest værdi 

for borgerne samlet set. Jo mere vi kan gøre for at holde borgeren ude 

af sygehuset, jo bedre. De ældre borgere kan tabe kræfter på 

sygehuset, hvis de ikke bliver mobiliseret – og det vil så betyde øgede 

udgifter til genoptræning og hjemmepleje senere. Forebyggelse er 

derfor et nøgleord, KOMLIS Sundhed giver os mulighed for at gøre 

fokuseret.”  

 

Jammerbugt Kommune ønsker i fremtiden at få lovmæssig ret til 

adgang til sundhedsdata på den enkelte borger, altså på cpr-niveau, 

så disse individuelle data kan kobles sammen med kommunens andre 

moduler og bruges til analyse. Det vil for eksempel gøre det muligt at 

se, hvilke befolkningsgrupper, der får mange sundhedsydelser og 

hvorfor. Kommunen vil på den måde vide, hvilke specifikke grupper, de 

skal sætte ind over for.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 KOMLIS (Kommunal analyse- og ledelsesinformation) 

■ Er stærk analyse- og ledelsesinformation i èt system. 

■ Opsamler data på tværs af alle fagområder. 

■ Skaber sammenhæng mellem økonomi, mængder/helårspersoner 

og aktivitet. 

■ Effektiviserer gennem digitalisering (herunder nedlægger 

regneark). 

■ Skaber et godt styringsmæssigt overblik.  

■ Skaber ny viden og indkredser problemstillinger.  

■ Synliggør fremdrift i forhold til bl.a. effekt. 

■ Bidrager til strategiske beslutninger med alternative 

handlemuligheder. 

■ Skaber et bedre beslutningsgrundlag gennem fokus på bl.a. 

registreringspraksis, strukturel tilpasning og ændret adfærd.  

■ Giver faktuel og hurtig status om resultater. 

■ Opleves meget brugervenligt. 
■ Kan implementeres i kommunen på en måned. 

 

Fujitsu 

Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication 

Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af 

teknologiprodukter, løsninger og services. Omkring 162.000 Fujitsu 

medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med udgangspunkt 

i vores lange erfaring og informationsteknologiens store styrke er vi 

med til at forme fremtiden i samarbejde med vores kunder. 

 

I Danmark har Fujitsu ca. 300 medarbejdere på adresser i Ballerup og 

Aarhus. Fujitsu er førende inden for forretnings- og applikationsydelser, 

infrastrukturydelser og produkter og produktsupport. 
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Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 
2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 44 89 
e-mail: info@dk.fujitsu.com 

 

  
 

  
 
Immaterialret 
Fujitsu A/S har ophavsret til materialet. 
Fujitsu og Fujitsu logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende 
Fujitsu Limited i Japan og andre lande. Andre virksomhedsnavne, produktnavne og 
navne på serviceydelser kan være varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende Fujitsu eller andre. 

 


