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1.1a Initiativbeskrivelse   

 
Afprøvning af telemedicin på nye patientgrupper 

Målsætning 
Det er nødvendigt i strategiperioden at påbegynde modningen af de næste teleme-

dicinske områder, herunder at gennemføre flere storskalaprojekter med henblik på 

senere national udbredelse. Sammen med parterne skal disse områder udpeges, og 

storskalaprojekter beskrives og gennemføres.  

 

Det er væsentligt, at projekterne er lokalt og hvor relevant, tværsektorielt forank-

rede. 

Beskrivelse af initiativ 
Det er nødvendigt at udpege nye modne områder til storskalaafprøvning, hvor 

grundlaget for en national udbredelse etableres. Fx inden for teledermatologi og 

øget brug af patientrapporterede data.  

 

Denne modning er helt parallel til den modning af telemedicin, der finder sted in-

den for rammerne af den nuværende telemedicinske handlingsplan. Ligesom i 

handlingsplanen skal projekterne være lokalt drevne og tæt forankret i de forret-

ningsmæssige behov. Ligeledes er det de samme vurderingskriterier som lægges til 

grund i udpegningen, som lå til grund for projekterne i handlingsplanen, herunder 

en samlet afvejning af økonomiske, kliniske og kvalitetsmæssige gevinster for bor-

gere og sundhedsvæsen.  

 

Modningen kan finde sted på forskellige niveauer. I nogle tilfælde vil et område 

være modent til storskalaafprøvning. I andre tilfælde vil et mindre demonstrati-

onsprojekt være formålstjenligt. 

 

Udpegning af nye områder vil tage udgangspunkt i en samlet vurdering af øko-

nomiske, kliniske og kvalitetsmæssige gevinster.  

Organisering 
Udpegningen af nye områder til storskalafprøvning og godkendelse af projektbe-

skrivelser samt igangsættelse af projekter sker i den nationale koordinationsgruppe 

for telemedicin, hvor relevante parter og faglige kompetencer er repræsenteret.  

 

Bestyrelsen for National sundheds-it indstiller storskalaprojekter til Styregruppen 

for strategi for digital velfærd, der tager stilling til udmøntning af statslig finansie-

ring til igangsættelse af projekterne.  
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Ansvaret for driften af de enkelte storskalaprojekter påhviler konkrete regioner og 

kommuner, evt. almen praksis, som det er tilfældet med projekterne i den nationa-

le handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Løbende opfølgning på projekter-

ne samt resultaterne fra projekterne forelægges Bestyrelsen for sundheds-it samt 

Styregruppen for strategi for digital velfærd. 

Proces for implementering 
Primo 2015 påbegynder den nationale koordinationsgruppe for telemedicin ud-

pegning af områder til modning og beskrivelse af projekter.  

 

Medio 2015 indstilles nye storskalaprojekter til Styregruppen for strategi for digital 

velfærd, og de igangsættes i efteråret 2015. 

 


