
Orientering om Landsdelsprogrammet for telemedicin til KOL og 
hjertesvigt (DAK)

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

RESUMÉ
Der gives en kort skriftlig status for de to landsdelsprogrammer.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING
Programstyregruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) 2.0 
Ifm. kontraktophøret med CGI i foråret 2021 og det nye agile konsulentudbud på løsningenerne til 
borger og medarbejder, har FUT valgt at brande sig med titlen ’FUT 2.0’. Med FUT 2.0 er der også 
indført en større ændring i samarbejdet mellem FUT 2.0 og landsdelsprogrammerne, hvor pro-
gramledelserne fremadrettet bliver inddraget meget mere i forskellige aktiviteter og fora i den agile 
udviklingsproces. 

Udbuddet på udvikling af de nye løsninger til borger og medarbejder blev offentliggjort i starten af 
september 2021, og FUT 2.0 forventer at underskrive kontrakt med den valgte leverandør omkring 
årsskiftet. 
Løsningerne kommer til at indeholde funktionaliteter til KOL og basisfunktionaliteter til hjerter. 

Hjerter
På porteføljestyregruppemødet den 7. september 2021 blev det besluttet, at der i marts 2022 gen-
nemføres første fremdriftsstatus for de forberedende aktiviteter på hjertesvigtsindsatserne i lands-
delene. Det er porteføljestyregruppen, der har ansvaret for at følge fremdriften. 
Det første års tid vil fremdriftsstatussen omhandle de nedenstående fire milepæle:

Tabel 1 – Milepæle for forberedende aktiviteter



Tabel 1: Milepæle

Milepæl 1 – Programbeskrivelse af det telemedicinske tilbud 
udarbejdet

Milepæl 2 - Indgåelse af aftale mellem region og kommuner i 
regi af Sundhedsaftalerne om telemedicin til borgere med 
hjertesvigt, herunder om organisering

Milepæl 3 – Udarbejdelse af praksisplan og underliggende 
aftaler mellem region og almen praksis vedr. roller og 
ansvarsfordeling m.v. i forbindelse med det telemedicinske 
tilbud (fx henvisning, identifikation af patient, opfølgning på 
måledata) 

Milepæl 4 – Udarbejdelse og godkendelse af sundhedsfagligt 
indhold i det telemedicinske tilbud, jf. Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger. Det indebærer ansvarsfordeling, retningslinjer 
og instrukser til den konkrete opgave ml. region og kommune 


