
Status på TeleKOL-programmet (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

Det blev bemærket at det er vigtigt at TeleKOL-programmet etableres og igangsættes, før det 
udbredes til andre områder, såsom hjertesvigt.

RESUMÉ
På mødet i Det Administrative Kontaktforum vil den regionale formand for landsdelsprogrammet i 
Syd Mathilde Schmidt-Petersen præsentere processen for Plan B og det videre forløb. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Hvis kommunerne ønsker en uddybende beskrivelse af processen for Plan B og det videre forløb, 
kan den kommunale sekretær for programstyregruppen i Syd, eller Fælleskommunalt 
Sundhedssekretariat, kontaktes. Der sendes ligeledes løbende orienteringsmails om arbejdet ud 
fra programstyregruppen, til kommunerne.  

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Tager orienteringen til efterretning

INDSTILLING
Programstyregruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum:

 Tager orienteringen til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
I forbindelse med forberedelserne til implementeringen af TeleKOL besluttede landets 98 
kommuner og fem regioner i 2018 at gå sammen om at etablere en fælles udviklingsorganisation til 
telemedicin (FUT). Det skete i erkendelsen af, at telemedicin til borgere med KOL blot var det 
første skridt. Ambitionerne er gradvist at udvide antallet af telemedicinske tilbud, så flere borgere 
med kroniske sygdomme og funktionsnedsættelser i fremtiden kan modtage behandling, 
rehabilitering og forebyggelse i eget hjem. FUT er altså en langsigtet strategiske satsning, der har 
til formål at anskaffe en fælles generisk telemedicinsk infrastruktur og løsninger til KOL. 

Infrastrukturen er færdigudviklet, mens de KOL-løsninger, der skulle udvikles, ikke er leveret. FUT 
og leverandøren af løsningerne besluttede i marts 2021 efter gensidig aftale at afslutte 
samarbejdet, da parterne sammen vurderede, at det ikke er muligt at komme i mål med 
løsningerne i en tilstrækkelig kvalitet inden for rimelig tid og økonomi. 



I økonomiaftalen for 2020 er der aftalt en national udbredelse af et tilbud til borgere med 
hjertesvigt. Erfaringerne fra Telecare Nord og Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige anbefalinger 
viser, at monitoreringsparametrene i de to målgrupper (KOL og hjertesvigt) er ens. Samtidig vil der 
være sammenfald i målgrupperne. 

Plan B for indkøb af løsninger
Forslag til Plan B indebærer: 

 En udvidelse af infrastrukturen med et klinisk administrativt modul 
 Udvikling af en medarbejder- og borgerløsning til både KOL og hjertesvigt

Når det klinisk administrative modul, hvor fx de telemedicinske forløb og spørgeskemaer 
opbygges, lægges over i infrastrukturen, sikrer det, at alle fremtidige medarbejderløsninger ikke 
hver især skal udvikle det, men kan tage modulet fra infrastrukturen i brug.  

Det er aftalt, at Plan B skal forbi IT-Rådet til mødet i maj. Her arbejdes med en model, hvor der 
inkluderes reviewers fra Københavns Kommunes IT-Råd, så også den kommunale vinkel er 
dækket godt ind.


