
 

 

 

 

Tabel 2 

Oversigt over fremdrift i landsdelene (√= milepæl nået,   grønt felt u. tekst= forventer at nå milepæl, x = milepæl igangsat, 

 ▪ = ved forsinkelse af milepæl, forsinkes hele projektet (kritisk vej) ) 

 
 Hovedstaden  Midtjylland Nordjylland  Sjælland Sydjylland 

Milepæl 1: Etablering af styregruppe for landsdelsprogram, herunder 
udpegning af projektleder samt evt. etablering af et sekretariat for 
styregruppe 

√ √ √ √ √ 

Milepæl 2: Etablering af styregruppe for landsdelsprogram, herunder 
udpegning af projektleder samt evt. etablering af et sekretariat for 
styregruppe 

√ √ √ √ x 

Milepæl 3: Kommuner og regioner har indgået aftale med it-leverandør 
om test og certificering af integrationer op mod de lokale systemer i hvert 
landsdelsprogram 

  Ikke angivet 
Forventer 

forsinkelse på 0-
3 mdr. 

  

Milepæl 4: Aftaler mellem region og kommuner indgået for hvert 
landsdelsprogram i regi af Sundhedsaftalerne, herunder aftaler om 
organisering af behandling  X 

X 
 (Forventer 

forsinkelse på 0-
3 mdr.) 

▪ 

√   

Milepæl 4.1: Behandlingstilbud om telemedicin inden for landsdelen er 
fastlagt          

√ 

 
X 
▪ 
 

√ X X 

Milepæl 4.2: Alle relevante aftaler vedr. det telemedicinske tilbud til 
borgere med KOL er indgået mellem region og kommuner (i regi af 
sundhedsaftalerne) x 

X 
 (Forventer 

forsinkelse på 0-
3 mdr.) 

▪ 

√   

Milepæl 5: Praksisplaner og underliggende aftaler mellem region og 
almen praksis i hvert landsdelsprogram vedr. ansvarsplacering og 
bindende aftale om tovholderrolle, identifikation af patient, henvisning, 
opfølgning på måledata mv. 

X 

Forventer 
forsinkelse på 0-

3 mdr. 
▪ 

√   

Delmilepæl 5.1: Praksisplaner og relevante underliggende aftaler mellem 
region og almen praksis er indgået 

 

Forventer 
forsinkelse på 0-

3 mdr. 
▪ 

√   

Delmilepæl 5.2: Alle bindende aftaler om tovholderrolle, identifikation af 
patient, henvisning og opfølgning på måledata, er udarbejdet 

X 

Forventer 
forsinkelse på 0-

3 mdr. 
▪ 

√   

Milepæl 6: Etablering af lokale løsninger logistik- og servicefunktioner i 
hvert landsdelsprogram  

X    

Milepæl 7: Lokal telemedicinsk løsning indkøbt og klar til drift i hvert 
landsdelsprogram 

 
▪ 

Forventer 
forsinkelse på 3-

6 mdr. 
  

Milepæl 7.1: Alt udstyr - hardware såvel som software - til lokal 
telemedicinsk løsning er indkøbt  

▪    

Milepæl 7.2: Alt udstyr - hardware såvel som software - til lokal 
telemedicinsk løsning er driftsklar 

 
▪ 

Forventer 
forsinkelse på 3-

6 mdr. 
  

Milepæl 8: Instrukser og retningslinjer til den konkrete opgave- og 
ansvarsfordeling udarbejdet i hvert landsdelsprogram  X X X    

Milepæl 9: Koncept for opkvalificering og kompetenceudvikling af 
kommunale medarbejdere i samarbejde med medarbejdere fra 
hospitalsregi og de første uddannelsesforløb gennemført i hvert 
landsdelsprogram  

 

X 
 (Forventer 

forsinkelse på 0-
3 mdr.) 

Forventer 
forsinkelse på 3-

6 mdr. 
  

Milepæl 9.1: Koncept for opkvalificering og kompetenceudvikling er 
udarbejdet evt. med relevant personale i hospitalsregi  X 

Forventer 
forsinkelse på 3-

6 mdr. 
  



  Side 2 af 2 

 

 

Milepæl 9.2: De første uddannelsesforløb med relevante kommunale 
medarbejdere er gennemført 

 

Forventer 
forsinkelse på 0-

3 mdr. 

Forventer 
forsinkelse på 3-

6 mdr. 
  

Milepæl 10: Koncept for uddannelse af borgere udarbejdet i hvert 
landsdelsprogram   

√ 
  

Milepæl 11: Kommuner og regioner i hvert landsdelsprogram har bestilt 
godkendte snitflader til lokal levering i form af opdatering af it-system og 
aftalt dato for ibrugtagning, der harmonerer med lokale 
implementeringsplaner 

 

Forventer 
forsinkelse på 3-

6 mdr. 

Forventer 
forsinkelse på 0-

3 mdr. 
 

 

Milepæl 11.1: Alle godkendte snitflader til opdatering af it-systemer til 
lokal levering, er bestilt 

 
Ikke angivet 

Forventer 
forsinkelse på 0-

3 mdr. 
 

 

Milepæl 11.2: Alle relevante datoer for ibrugtagning, der harmonerer med 
de lokale implementeringsplaner, er aftalt 

 
    Ikke angivet 

Forventer 
forsinkelse på 0-

3 mdr. 
 

 

Milepæl 12: 30 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert 
landsdelsprogram 

   X 
  

Milepæl 13: 60 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert 
landsdelsprogram  

  
 

X 
  

Milepæl 14: Mindst 95 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert 
landsdelsprogram 

  
 

X 
  

 

 

Kilde: Landsdelsprogrammerne 


