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Effektivitet Kvalitet 



Glæder i internationalt perspektiv 
 

 

Accenture: Making the Case for Connected Health (2012) 

HCP: Euro Health Consumer Index (2012) 

The Economist: Futureproofing Western Europes Health Care (2011) 

Deloitte for EU-kommissionen: eHealth Benchmarking (2011) 

Empirica: Benchmarking ICT use among GPs in Europe (2009) 

The information Technology & Innovation Foundation (2009) 

 
 



Tid 

Integration 



Strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet  
 

 

Arbejdstemaer 

Konsolidering og fokus på anvendelse 

Sammenhæng i patientforløb og styr på data 

Mobilitet 

Borgerens medvirken 

Større gennemsigtighed i udviklingen 

Governance 

 
 



Den virkelige lokale tid 

”Siden jernbanerne blev indført i Jylland har 

en forvirring indsneget sig i den kirkelige 

tidsregning, idet nogle præster berammer 

gudstjenesten og de kirkelige handlinger efter 

Københavns tid, andre efter den virkelige 

lokale tid, atter andre snart efter den ene og 

snart efter den anden. Dette foranlediger en 

del usikkerhed og tidsspilde, måske tillige en 

dermed følgende lunkenhed for deltagelse i 

gudstjenesten.” 



Den virkelige lokale tid 

”Jeg tror derfor, at det ville være gavnligt, om det 

høje ministerium ville fastsætte én af de to 

tidsregninger som norm i det kirkelige. Så vidt jeg 

skønner, ville den virkelige lokale tid have det 

fortrin, at den ville stemme med ringningen ved 

solopgang og solnedgang, uagtet at jeg på den 

anden side må indrømme, at den københavnske 

tidsregning, især i nærheden af stationerne mere 

og mere vinder indgang i det borgerlige liv.  

Underdanigst 

En jydsk Landsbypræst” 



Den virkelige lokale tid 

Svar fra Biskop Lind, Aalborg Stift: 

”Da forskellen mellem Københavns og Aalborg Stifts 

klokkeslæt ikke på noget sted i stiftet når 15 

minutter, og man på landet, hvor der næsten altid 

hersker nogen uvished om tiden, ganske almindeligt 

følger den skik ved gudstjenestelige handlinger at 

vente et kvarterstid på hverandre, er det vistnok for 

dette stifts vedkommende af mindre betydning, at 

fastsættelsen af tiden for gudstjenester og kirkelige 

handlinger sker på den nævnte måde.” 

(Københavnsk tid) 


