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Dette notat er udarbejdet af PA Consulting Group som led i en bredere 
analyse af eksisterende erfaringer med digitalt understøttet genoptræning. 
Analysen er gennemført i regi af projektet Analyse af digitalt understøttet 
genoptræning.  

 

Resumé 
I det følgende præsenteres udelukkende i kort form et uddrag af de primære observationer og 
konklusioner fra den tekniske analyse af behovet for integration til kommunale omsorgssystemer samt 
af mulighederne for anvendelse af den nationale videoinfrastruktur. 

Integration til kommunale omsorgssystemer 

I relation til et behov for integration til kommunernes omsorgssystemer, har alle involverede 
kommuner udtalt et behov for udveksling af information mellem de anvendte løsninger og deres 
respektive anvendte omsorgssystemer, jf. bilag 2. Integrationsbehovet er mere specifikt fremstillet til at 
være tovejs, og dette med prioriteret rækkefølge. Dvs., der er primært ytret behov for udveksling af 
data mellem omsorgssystemet over i de digitalt understøttet genoptræningsløsninger, og sekundært 
udveksling af data fra de digitalt understøttede genoptræningsløsninger tilbage over i 
omsorgssystemerne. 

Derudover har arbejdet omkring Fælles Sprog III (FSIII) [FÆLLESSPROGIII]1 yderligere tydeliggjort 
behovet for både integration og udveksling af data, samt behovet for en standardiseret måde hvorpå 
dokumentation og udveksling af borgerens sundhedsdata skal foregå. Arbejdet omkring FSIII har 
primo 2014 påbegyndt inddragelsen af området træning, udover FSIII’s oprindelige tre fokusområder, 
visitation, hjemmepleje og sygepleje, og derfor også indirekte området for digitalt understøttet 
genoptræning. 

Blandt de interviewede leverandører af digitale genoptræningsløsninger er den tværgående 
konklusion, at der ud fra et teknisk perspektiv ikke er noget til hinder for, at de allerede i dag eller på 
sigt kan udvikle og etablere integration til omsorgssystemerne. Ressourcerne forbundet med den 
nødvendige udvikling og etablering af sådanne integrationer, og derfor også eventuelle afledte 
konsekvenser for deres samlede omkostningsstruktur relateret til deres løsning, er efter deres 

                                                      
1 I slutningen af notatet forefindes en referenceliste. 
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umiddelbare vurdering minimale. De udtaler dog alle i varierende grad et behov for generelle 
retningslinjer i relation til dataformater, udvekslingsstandarder og ikke mindst etableringen af en 
ensartet (og eventuel centraliseret) adgang til de omsorgssystemer, der er på markedet.  

Blandt de interviewede leverandører af omsorgssystemer er den tværgående konklusion, at der også 
her ud fra et teknisk perspektiv ikke er noget til hinder for, at de allerede i dag eller på sigt kan udvikle 
og etablere integration til digitale genoptræningsløsninger. De tilbyder alle en række forskellige 
tekniske scenarier for integration, afhængig af behov samt krav til og fra de eksterne systemer. Dette 
sikrer fremadrettet en stor fleksibilitet i måden hvorpå, integrationerne kan etableres.  

Det noteres yderligere fra alle leverandører af omsorgssystemer, at de både er strategisk åbne for at 
modtage såvel som at sende data til de digitalt understøttede genoptræningsløsninger. Det gælder 
dog for alle leverandørerne, at de har begrænset, hvis overhovedet nogen, erfaring med integrationer i 
relation til genoptrænings-området samt det beslægtede telemedicinområde. Årsagen berettes til 
primært at skyldes et begrænset udtalt ønske fra kommunerne og leverandørerne på området.  

Fælles for begge grupper af leverandører, dvs. af digitalt understøttede genoptræningsløsninger og 
omsorgssystemer, noteres det, at standardiseringsarbejde vedr. data- og udvekslingsformater, 
klassificeringsarbejde i relation til data og integration via enten fælles kommunale eller offentlige 
infrastrukturkomponenter er underlagt en kritisk balanceøvelse. Øvelsen omhandler den rette balance 
mellem hurtig fremdrift og innovation på den ene side, og en fuldt centraliseret og stærkt styret 
konsolidering og standardisering af integrationer på tværs af systemer på den anden side.  

Det understreges af leverandørerne, at hvis denne balance ikke håndteres direkte, vil det blive en 
generel barriere for et større og mere langsigtet integrationsarbejde. Det noteres yderligere fra begge 
leverandørgrupper, at integration via fælles og centrale infrastrukturer både kræver betydelige initiale 
investeringer og potentielle løbende ekstraordinære store vedligeholdelsesudgifter. Det relativt 
umodne marked, herunder manglen på standardiseringer, fordrer dog en fleksibilitet i valgfriheden for 
specifikke integrationsløsninger, som ifølge leverandørerne åbner positivt op for innovation og hurtige 
udviklingsprojekter, men at det ofte kræver, at leverandørerne starter fra bunden ved hver ny 
integration. 

Brug af den fælles nationale videoinfrastruktur (VD X) 

I relation til brugen af den fælles nationale videoinfrastruktur (VDX) i forbindelse med digitalt 
understøttet genoptræning er den primære konklusion, at infrastrukturen rummer en række 
muligheder, men at alle muligheder kræver både politisk handling og en betydelig investering, som vil 
være over EU-udbuds-grænsen. 

De fremtidige muligheder inkluderer en fuld end-to-end-udnyttelse af infrastrukturen, herunder brugen 
af dens understøttede videoklienter, samt leverandørerne af digitalt understøttede genoptrænings-
løsningers udnyttelse af udelukkende videoknudepunktet, som en integreret del af deres løsninger og 
brug af deres videoklienter og -løsninger. De omtalte muligheder er yderligere begrænset til udvalgte 
teknologiske arketyper, som beskrevet i markedsoverblikket, jf. bilag 1, men kan tages i brug i andre 
af de omtalte arketyper, som et supplement til den primære funktionalitet. 

Det betyder følgelig, at der i infrastrukturens nuværende form ikke ligger et uudnyttet potentiale som i 
dag, primo 2014, kan understøtte videokonferencer og træningssessioner mellem borger og 
sundhedsprofessionelle uden yderligere tiltag. Der gives afslutningsvis i det følgende et første tentativt 
overblik over de nødvendige økonomiske investeringer, skulle infrastrukturen udvides til at understøtte 
digital-genoptræningsområdet (se detaljer herfor i selve afsnittet). Derfor peger den tekniske analyse 
på de kommercielle løsninger på markedet, indtil en endelig beslutning om en eventuel udvidelse af 
VDX’en er gennemført. 
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INTRODUKTION 

Indeværende notat præsenterer resultaterne for to separate analyseområder. 
Første analyseområde vedrører behovet for integration til kommunale 
omsorgssystemer, dog med særlig fokus på realiseringsmuligheder fremfor en 
decideret behovsanalyse, og det andet analyseområde vedrører muligheden 
for at gøre brug af den nationale videoinfrastruktur (VDX) i relation til digitalt 
understøttede genoptræningsløsninger.  

1.1 Baggrund og formål 
Dette notat indgår i en række af leverancer fra det tekniske analysespor benævnt B. Teknologi i det 
samlede analysedesign.  

Formålet med teknologisporet er at samle fokus omkring de tekniske analyseaktiviteter, herunder 
spørgsmål omkring muligheden for at anvende brugernes udstyr, kvaliteten af bredbåndsforbindelser, 
behov for integrationer, videoinfrastruktur mv. Afdækningen har været med til at forme de fremtidige 
koncepter og til at danne forudsætninger for den samlede business case. 

Der bliver i dette notat behandlet to af de førnævnte analyseområder, dette inkluderer området 
integrationer til omsorgssystemer og brug af den fælles nationale videoinfrastruktur. For resultatet af 
analysen af anvendelse af borgernes eget it-udstyr og bredbåndforbindelse henvises til et 
selvstændigt notat, jf. bilag 3.  

1.2 Analyseområder 
Første analyseområde fokuserer på integration mellem løsninger for digitalt understøttet 
genoptræning og kommunernes omsorgssystemer. Fokus for analysen har været på realiserings-
mulighederne, frem for en decideret afdækning af selve behovet for integrationerne.  

Rationalet for igangsættelsen af analysen tager sit primære afsæt i en minimering af indtastning af 
data, herunder et forsøg på at undgå dobbelte arbejdsgange. Med henblik på netop at undgå dobbelte 
arbejdsgange, hvor dokumentationen om borgerens genoptræningsforløb manuelt skal overføres fra 
et system til et eller flere andre systemer, konkluderer flere pilotprojekter, at integration mellem den 
teknologiske understøttelse af genoptræning og kommunens omsorgssystemer er nødvendig 
Integrationen er ikke afgørende for nuværende implementeringer, men vil være med til at sikre en 
minimering af dobbeltindtastninger og en mere robust dataoverførelse systemerne imellem.  

Indeværende analyse fokuserer følgelig på en afdækning af relevante kommunale omsorgssystemer 
samt muligheder og barrierer for og de primære kilder til udgifter ved integrationer til disse. Der 
henledes til hovedrapportens bilag 2 omkring servicedesign og organisering for en konklusion 
vedrørende hvilke genoptræningsforløb, det vurderes hensigtsmæssigt, at de digtalt understøttede 
genoptræningsløsninger integreres med kommunens omsorgssystemer. 

Det andet analyseområde fokuserer på brug af den fælles nationale videoinfrastruktur i relation til 
digitale genoptræningsløsninger. I forbindelse med udbredelse af videotolkning i sundhedssektoren er 
der i regi af MedCom opbygget en national videoinfrastruktur (VDX) som en generel service på 
Sundhedsdatanettet (SDN).  
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Videoinfrastrukturen vurderes at rumme perspektiver for understøttelse af digital genoptræning i eget 
hjem. Indeværende analyse fokuserer følgelig på at afdække fordele og ulemper samt forudsætninger 
for anvendelse af VDX-infrastrukturen til genoptræning i eget hjem.  

Der henledes til notatet omkring markedsoverblik, jf. bilag 1, herunder udarbejdelsen af de 
teknologiske arketyper for området, for en afdækning af i hvilke genoptræningsforløb 
videoinfrastrukturen kan være relevant eller ikke. 

1.3 Notatstruktur 
Strukturen for notatet er som følgende. Først gennemgås den anvendte metode og tilgang til 
analysen, efterfulgt af en kort beskrivelse af afgrænsninger og antagelser. Herefter følger en gennem-
gang af de i analysen inddragede kommunale omsorgssystemer samt en kortlægning af muligheder 
og barrier for integration til disse. Dernæst beskrives kort den aktuelle status for VDX-infrastrukturen 
og dens potentielle rolle i regi af digitalt understøttede genoptræningsløsninger.  

Sluttelig gives der et kort resume af resultaterne fra en teknisk workshop, med det hovedformål at 
afdække potentialet i at genbruge erfaringer fra det tekniske arbejde der er udført i regi af telemedicin-
området og udarbejdelsen af en række relaterede referencearkitekturer, brugen af den fælles 
kommunale rammearkitektur samt Fælles Sprog III (FSIII)’s status angående konkrete krav til 
systemer som enten direkte eller indirekte fremadrettet skal it-understøtte FSIII.  
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I det følgende beskrives kort metoder og interessenter, som er blevet anvendt 
og inddraget i forbindelse med analyserne for indeværende notat. Tilgangen til 
arbejdet har taget udgangspunkt i det overordnede analysedesign, dvs. med 
brug af metodeelementer som desk research, kvalitative interviews og 
tekniske workshops. 

Teknologisporet er yderligere blevet gennemført i tæt samarbejde med de 
øvrige to spor i projektet - sporet for business casen samt sporet for 
målgrupper og servicedesign. 

2.1 Metode og tilgang 
For en overordnet gennemgang af projektets samlede metode og tilgang henledes til analysens 
hovedrapport, som yderligere inkluderer en specifik beskrivelse af metode og tilgang for 
teknologisporet.  

2.1.1 Integration til omsorgssystemerne 
Som en del af analysen af integrationer til de kommunale omsorgssystemer er der blevet gennemført 
en række kvalitative interviews med henholdsvis KMD, CSC og Avaleo specifikt i relation til deres 
omsorgssystemer. De gennemførte interviews har haft en varighed af ca. to timer, hvor flere af disse 
er blevet fulgt op af en række uddybende korte telefonsamtaler. Det noteres, at interviewet med KMD 
fokuserede på både integration til deres omsorgssystem såvel som en general dialog vedrørende 
deres målrettede løsninger til digitalgenoptræningsområdet. De indhentede informationer fra KMD i 
relation til integration til deres omsorgssystem er derfor begrænsede set i forhold til CSC og Avaleo. 

Derudover er der, ligeledes som en del af analysen af integrationer til de kommunale omsorgs-
systemer, blevet afholdt en teknisk workshop med det formål bl.a. at afdække realiserings-
mulighederne for forskellige modeller for integration. På workshoppen deltog repræsentanter fra NSI 
og KL. Erfaringer og input fra KOMBIT blev repræsenteret via en KL it-arkitekt med solid indsigt i 
KOMBIT arbejde.   

Workshoppen inkluderede en dialog omkring FSIII og projektets betydning for dokumentation i og 
udveksling af information mellem systemer på området. Dertil blev der givet en præsentation af og 
debatteret en gennemgang af de af NSI udarbejdede referencearkitekturer, herunder specifikt 
referencearkitekturen for opsamling af helbredsdata hos borgeren. Sluttelig blev der som en del af 
workshoppen diskuteret muligheder og strategier for brugen af den fælles kommunale 
rammearkitektur og den allerede etablerede fælles kommunale serviceplatform. 

2 METODE OG 
AFGRÆNSNING 
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2.1.2 Den nationale videoinfrastruktur (VDX) 
Som en del af analysen for en mulig brug af VDX er der blevet gennemført to kvalitative interviews 
med MedCom, og en række efterfølgende uddybende korte telefonsamtaler. Dertil er der inddraget 
tidligere erfaringer med brugen af VDX i bl.a. Teletolkningsprojektet samt TeleCare Nord og KIH-
(Klinisk Integreret Hjemmemonitorering) projekterne. 

Derudover er der baseret på erfaringer fra Teletolkningsprojektet og en række aktuelle markeds-
baserede prisanalyser blevet gennemført en simpel skrivebordsøvelse i relation til de økonomiske 
investeringer for udvidelse af infrastrukturen. Kilden til disse beregninger og strategiske overvejelser 
stammer fra MedCom. 

2.2 Afgrænsninger og antagelser 
Der gøres opmærksom på, at nærværende notat er udarbejdet på grundlag af en kombination af desk 
research, et mindre antal kvalitative interviews og en række mindre tekniske analyser af de til opgaven 
udvalgte løsninger og projekter. 

Der vil derfor potentielt være igangværende initiativer hos de enkelte leverandører, som enten foregår 
andre steder internt i den pågældende leverandørs organisation eller af forretningsmæssige årsager 
ikke er blevet delt. Dertil kan der være igangværende initiativer i andre projekter end dem, som har 
været inddraget i indeværende analyse.   

Konklusionerne i indeværende notat er som en naturlig konsekvens af ovenstående begrænset af 
disse forhold. Den gennemgående antagelse i relation til de indhentede informationer, og derfor 
grundlaget for de præsenterede konklusioner, er derfor, at andre igangværende initiativer ikke er af 
modstridende karakter. 
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Dette afsnit præsenterer resultaterne for muligheder og barrierer for integration 
til de kommunale omsorgssystemer. Dette med særlig fokus på realiserings-
muligheder fremfor en decideret behovsanalyse. Analysen inkluderer en kort 
gennemgang af omsorgssystemerne samt et teknisk perspektiv fra deres side i 
relation til integration og et teknisk perspektiv fra leverandørerne af de 
konkrete løsninger til digitalt understøttet genoptræning. 

3.1 Opsamling 
Som en del af afgrænsningen af analysen blev en decideret behovsanalyse besluttet udeladt, hvilket 
primært skyldes et allerede udtalt behov fra alle de involverede kommuner og deres erfaringer med 
konkrete løsninger på området. Analysen og opsamlingen fokuserer derfor primært på muligheder og 
barrierer for realiseringen af integration mellem de kommunale omsorgssystemer og løsninger for 
digitalt understøttet genoptræning. 

Efter interviews med både leverandører af omsorgssystemerne, leverandører af løsninger for digitalt 
understøttet genoptræning samt parter fra KL og NSI, som repræsentanter for brugen af fælles 
kommunale eller offentlige infrastrukturkomponenter, tegner der sig et overordnet billede af det 
primære omkostnings- og investeringsbillede. Overbliksbilledet inkluderer grundet manglen på 
konkrete estimater udelukkende en relativ fordeling af omkostningerne forbundet med etableringen af 
integration mellem systemerne og derfor tilsvarende også udelukkende en relativ fordeling af, hvor de 
primære investeringer skal foretages. 

De relativt største omkostninger ud fra en betragtning om udgifter, som i sidste ende pålægges 
kommunerne, ligger hos leverandørerne af omsorgssystemer. Det skyldes primært leverandørernes 
arbejde med at gøre deres systemer klar til en standardisering på området og til at modtage, behandle 
og præsentere de opsamlede data på rette måde hele vejen igennem deres systemarkitektur. 
Forskellen mellem at tilbyde integration direkte til omsorgssystemerne eller via fælles kommunale eller 
fælles offentlige infrastrukturkomponenter vurderes af leverandørerne til at være stor. Ud fra erfaringer 
vedrørende store integrationsprojekter (fx Fælles Medicin Kort, FMK) kommer integration via fælles 
kommunale eller fælles offentlige infrastrukturkomponenter til at pålægge kommunerne de relativt 
største udgifter. Ingen af leverandørerne har afgivet konkrete bud på faktuelle omkostninger, grundet 
en for stor usikkerhed omkring de konkrete løsninger og konkrete krav til integrationerne. De afventer 
derfor enten udbud eller direkte forespørgsler fra kommuner og andre private leverandører, før det er 
muligt for dem at estimere mere præcist på økonomien. 

Hos leverandørerne af løsningerne for digitalt understøttet genoptræning vurderes der at være 
moderate omkostninger relateret til etablering og implementering af integrationer til 

3 GENNEMGANG AF 
OMSORGSSYSTEMER 
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omsorgssystemerne. Dette gælder både, hvis integration sker direkte til omsorgssystemerne eller via 
potentielle fælles kommunale eller fælles offentlige infrastrukturkomponenter. Sidstnævnte 
foretrækkes af flertallet af de interviewede leverandører. 

Herunder ses et samlet og forenklet overblik over nøgleobservationer for de enkelte leverandører og 
deres omsorgssystemer, samt muligheder og barrierer for integration til deres systemer. Der henvises 
til bilag 3 for et tilsvarende overblik relaterede til leverandørerne af digitale genoptræningsløsninger.  

Den overordnede konklusion for leverandører af digitale genoptræningsløsninger er, at størstedelen af 
de analyserede systemer allerede i dag er strategisk såvel som teknologisk klar til integration med 
omsorgssystemerne, men at ingen af leverandørerne har konkrete erfaringer med reelle 
implementeringer på området. Det er dog med den undtagelse, at KMD rapporterer, at de har allerede 
har implementeret integration mellem deres løsning Online Omsorg og omsorgssystem KMD CARE.  

Tabel 1: Overblik over muligheder og barrierer 

 Erfaringer Integrationsmodeller Økonomibetragtninger 

CSC Har ingen konkrete 
erfaringer med integration 
til digitalt understøttede 
genoptræningsløsninger, 
men har pilotprojekts 
erfaringer fra telemedicin-
området, dog primært med 
deres egen end-to-end-
løsning eMEDLink.  

CSC understøtter aktuelt kun 
integration via visuel indlejring 
(via framing). De er internt klar 
med dataintegration via web 
services og arbejder mod et 
åbent offentligt tilgængeligt 
API. Understøtter aktuelt kun 
aflevering af data fra eksterne 
systemer, men er åben for at 
dele data. Er teknisk åben 
over for integration via den 
fælles kommunale service-
platform.  

De relativt største udgifter ville 
forekomme ved integration via 
en fælles platform, på sigt via 
fx den fælles kommunale 
rammearkitektur. Der er også 
udgifter forbundet med 
integration direkte til CSC 
Vitae, men denne sikrer en 
større fleksibilitet vedr. 
integration. 

KMD Har både piloterfaringer 
med integration til digital 
genoptræning og 
tilsvarende erfaringer fra 
telemedicinområdet, dog 
primært med deres egen 
end-to-end-løsning Online 
Omsorg. 

KMD arbejder mod at blive en 
platformsleverandør inden for 
velfærdsteknologi. Integration 
understøttes derfor aktuelt 
gennem deres dedikerede 
platform for online-velfærd, og 
mere generelle integrationer 
understøttes gennem deres 
mere generelle platform Care 
Connect. 

Det har ikke gennem de 
gennemførte interview været 
muligt at få detailkommentarer 
om de økonomiske 
konsekvenser ved integration. 

Avaleo Har ingen konkrete 
erfaringer med digital 
genoptræning, har dog 
indsigt i behov og krav fra 
telemedicinområdet, men 
ingen konkrete erfaringer 
med integration. 

Avaleo understøtter aktuelt to 
modeller. Integration via en 
åbent web service API 
(Application Programming 
Interface). Integration via en 
dedikeret ESB (Enterprise 
Service BUS). Begge 
understøtter tovejs data-
overførelse. 

De relativt største udgifter, 
vedr. integration til deres 
system vurderes til at være, 
hvis integrationen skulle ske 
gennem fælles kommunale 
eller offentlige initiativer.  

3.2 CSC (CSC Vitae) 

3.2.1 Generelt 
CSC er en af landets førende virksomheder inden for kommunale omsorgssystemer, og har en moden 
position på markedet. CSC tilbyder en løsning med adskillige tilpasningsmuligheder, men den 
samlede løsning kaldes CSC Vitae.  

CSC Vitae Suite understøtter en integreret administration og dokumentation på tværs af områderne 
omsorg, træning og forebyggelse såvel som handicap, psykiatri og misbrug. En samlet løsning består 
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af tre delløsninger, CSC Omsorg, CSC Sundhed og CSC Social, der ligeledes kan stå alene som 
komplette og selvstændige løsninger inden for hvert fagområde. 

Det overordnede princip i CSC Vitae Suite er, at hver borger skal have en journal, som både 
myndighed og udfører arbejder i uanset, hvor mange tilbud den enkelte borger visiteres til inden for 
områderne omsorg, sundhed og social. Dette muliggør videndeling på tværs af systemer og arbejds-
gange. I relation til indeværende analyse betyder det ifølge CSC, at en integration til CSC Vitae 
følgelig betyder, at data opsamlet via denne integration teknisk set er tilgængelige i alle løsninger på 
tværs af den samlede løsning. 

3.2.2 Erfaringer, muligheder og barrierer 
CSC har ingen konkrete erfaringer med integration til løsninger for digitalt understøttet genoptræning, 
men er opmærksomme på behovet, og er åbne over for samarbejde både med kommunerne direkte 
eller leverandører af konkrete løsning på digitalgenoptræningsområdet.  

CSC har lignende erfaringer med dataopsamling og integration til deres omsorgssystem i relation til 
telemedicinområdet, dog primært erfaringer med brug af deres egen løsning eMEDLink. Modellen for 
integration anvendt i relation til eMEDLink og tilsvarende modeller, som er under udarbejdelse i regi af 
eMEDLink, vil ifølge CSC alle kunne anvendes til digitalt understøttet genoptræning. Derfor er 
følgende beskrevne modeller og integrationsmuligheder alle direkte relevante for digitalt understøttede 
genoptræningsløsninger.  

Aktuelt understøtter CSC udelukkende integration via visuel indlejring af eMEDlink i CSC Vitae. En 
visuel indlejring sker ved i et vindue i CSC Vitae direkte at vise enten hele eller dele af brugergrænse-
fladen fra eMEDLink. Ved denne model er der ikke nogen aktiv dataoverførelse mellem systemerne, 
men udelukkende en oplevelse af en samlet brugertilgang til systemerne. CSC omtaler denne model 
som første skridt i deres mere langsigtede og strategiske integrationsplaner.  

Det er først i næste overordnede skridt, at integrationsmulighederne vil understøtte og indeholde 
aktive dataoverførelser til sådanne systemer. Hovedårsagen til den prioriterede rækkefølge af 
integrationsmulighederne skyldes primært en mangel på enten direkte forespørgsler eller konkrete 
udbud fra kommunerne, som eksplicit omtaler et integrationsbehov og derfor også en række konkrete 
ønsker og krav. 

Skridt 2 er allerede undervejs, og CSC har i dag en internt udviklet og testet integrationsmodel klar, 
som muliggør direkte integration mellem eMEDLink og CSC Vitae. Det inkluderer en aktiv overførelse 
af data mellem systemerne. Integrationsinitiativerne som lige nu er undervejs hos CSC, indeholder 
flere forskellige modeller.  

Første model understøtter en en-til-en-integration, dvs. skræddersyede specialintegrationer. 
Derudover arbejdes der med integration via et antal mere generelle web services, og på længere sigt 
arbejder CSC med at stille en fuldt åben API/platform til rådighed. Aktuelt understøtter de direkte 
integrationer som testes i relation til eMedLink, en webbaseret løsning, udelukkende envejs 
dataoverførelse, dvs. overførelse af data fra de eksterne systemer, her eMEDLink, ind mod CSC 
Vitae. CSC er dog både strategisk og teknisk åbne for at dele og overføre data til de eksterne 
systemer. I relation til eMEDLink arbejdes der aktuelt med at kunne overføre kalenderaftaler fra CSC 
Vitae til eMedLink.  

På længere sigt, og hvis kravet kommer fra kommunerne, er CSC åbne over for muligheden for at 
etablere integrationer via den fælles kommunale serviceplatform. Der arbejdes dog ikke aktuelt på at 
understøtte dette. CSC understreger dog både positive og negative aspekter ved denne tilgang. De 
ser det som en fordel at etablere en fælles åben platform med standardiserede dataformater og 
udvekslingsprotokoller. Det noteres dog, at integration via en sådan fælles infrastruktur både kræver 
betydelige initiale investeringer og potentielle løbende vedligeholdelsesudgifter. Derudover 
understreger CSC behovet for forsat at understøtte innovative løsninger og den rette fleksibilitet i 
relation til integrationsmodeller for at sikre en hurtig og effektiv udvikling på området. 
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3.2.3 Omkostningsbetragtninger 
CSC udtrykker, at fremtidigt integrationsarbejde kan finansieres enten gennem et direkte samarbejde 
med en eller flere kommuner, hvor leverandøren af det eksterne system blot er med i projektet som 
teknisk samarbejdspartner. En anden mulighed er, at de eksterne leverandører kommer direkte til 
CSC, hvor modellen bliver, at den eksterne leverandør betaler CSC for udgifterne ved 
implementeringsarbejdet. 

CSC har ikke kunnet give et konkret bud på omkostninger, selv på de relative omkostninger, forbundet 
med udvikling og etablering af integrationer til digitalt understøttede genoptræningsløsninger. Det 
gælder både et bud på de nødvendige ressourcer på deres side, og derfor deres nødvendige interne 
investeringer, såvel som bud på krav og tilknyttede omkostninger relateret til de eksterne 
leverandører. 

3.3 Avaleo (Omsorg og Sundhed) 

3.3.1 Generelt 
Avaleo er en af landets førende virksomheder inden for kommunale omsorgssystemer. Avaleo har i en 
længere årrække leveret sagsbehandlings- og journalsystemer til både omsorgs-, social- og 
sundhedsområdet i 80 kommuner (i varierende brug af deres løsninger) og en del private udbydere i 
Danmark. Holdet bag Avaleo består af læger, sygeplejersker, konsulenter og tekniske specialister. 
Avaleo har flere løsninger i deres portefølje, men især Avaleo Omsorg og Avaleo Sundhed er aktuelle 
for digitalgenoptræningsområdet. 

Avaleo har adskillige løsninger i deres produktportefølje, hvor især to af disse er særlig relevante for 
digitalgenoptræningsområdet, hvilket inkluderer løsninger Avaleo Omsorg og Avaleo Sundhed. Alle 
løsninger tilgås via en browser på internettet og baserer sig på principperne om software-as-a-service 
(SAAS). 

Fælles for alle deres områdespecifikke løsninger er, at de teknisk bygger ovenpå på en fælles 
infrastrukturplatform kaldet Case Flow. Det er yderligere i relation til kerneplatformen, at alle 
integrationer til og fra deres løsninger bliver etableret og håndteret, og det er ydermere gennem 
kerneplatformen, at alle integrationer mellem deres egne løsninger bliver etableret og håndteret. 
Kerneplatformen såvel som de områdespecifikke løsninger er alle implementeret via en stærk 
modulærarkitektur, som tillader, at hurtige og omkostningslette ændringer hurtigt kan implementeres. 

Der er primært to måder, hvorpå en integration kan blive implementeret. Den første, og det primære 
strategiske valg, er via en (offentlig) tilgængelig web service API (Application Programming Interface). 
Denne model for integration vil kunne understøtte både aflevering af data til omsorgssystemet såvel 
som overførelse af data fra omsorgssystemet til de i en kommune anvendte løsninger for digitalt 
understøttet genoptræning. Udover API indeholder systemarkitekturen en dedikeret ESB (Enterprise 
Service BUS). ESB’en bliver primært benyttet til special- eller skræddersyede integrationer, eller hvis 
integrationerne kræver komplekse informationsudvekslinger. 

3.3.2 Erfaringer, muligheder og barrierer 
Avaleo har ingen konkrete erfaringer med integration til løsninger for digitalt understøttet 
genoptræning, men er opmærksomme på behovet, og er åbne over for samarbejde både med 
kommunerne direkte eller leverandører af konkrete løsning på digitalgenoptræningsområdet.   

De har ingen konkrete erfaringer med integrationer fra lignende systemer på telemedicinområdet, hvor 
der på tilsvarende vis bliver opsamlet og dokumenteret data for en borger, som efterfølgende har 
behov for at blive registeret i det kommunale omsorgssystem. De er dog fuldt opdateret med 
standardiseringsarbejdet inden for dette område, og klar til, dog via eksisterende integrations-
muligheder, at etablere sådanne integrationer. De har dog allerede implementeret og har solide 
erfaringer med integrationer generelt, herunder en bred række myndighedssystemer. 
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Avaleo understreger, at de via deres to overfor beskrevne integrationsmodeller, API- og ESB-
løsningerne, direkte vil kunne understøtte både en-til-en- og en-til-mange-integrationer til eksterne 
løsninger for digital genoptræning. Der er derfor ingen tekniske udfordringer i at etablere integration til 
de eksterne systemer (se mere om økonomi og nødvendige ressource senere). Dette inkluderer tovejs 
kommunikation, dvs. at de både er villige og i stand til at dele informationer, omkring fx 
genoptræningsplaner gemt i deres system, med eksterne systemer såvel som at modtage opsamlede 
data fra disse eksterne systemer. 

Avaleo understreger både fordele og ulemper med manglende standarder på området for digital 
genoptræning. Fordelene ved den manglende standardisering kommer til udtryk i primært valgfrihed i 
både dataformat, udvekslingsformat og semantikken for det udvekslede data, så længe dette 
afstemmes med det eksterne system. Fleksibiliteten i valgfriheden åbner op for innovation og hurtige 
udviklingsprojekter, men kræver ofte, at de starter fra bunden ved hver ny integration. De stiller ofte en 
række sikkerhedskrav i relation til autentifikation og autentificering over i mod de eksterne systemer, 
som i nogle tilfælde kan være prohibitiv for etableringen af en integration, grundet de begrænsede 
ressourcer hos mindre leverandører af de eksterne systemer. 

En øget standardisering af både semantikken, de opsamlede og dokumenterede data, selve 
dataformatet såvel som udvekslingsformatet sikrer ifølge Avaleo en ensartethed og stor mulighed for 
genbrug mellem de enkelte integrationer. Store standardiseringsprojekter som fx på telemedicin-
området bevæger sig ofte ikke med den hastighed for konkrete projekter, hvor der er behov for at 
etablere integrationer.  

Dette sænker kraftigt hastigheden for innovation og integrationsarbejdet generelt ifølge Avaleo. De 
deltager dog gerne og anerkender og forstår behovet for de større standardiseringsprojekter. Avaleo 
fremhæver FMK- (Fælles Medicin Kort) projektet, som et særdeles positivt og godt, dog stadig stort og 
komplekst, drevet offentligt infrastrukturprojekt. Kompleksiteten, omfanget og den tidsmæssige 
investering som sådanne projekter kræver, begrænser typen og antallet af leverandører, som er i 
stand til at indgå, hvilket Avaleo ikke betragter som givtigt. Avaleo ser dog gerne et lignende projekt 
for standardiseringen af udveksling af data på digitalgenoptræningsområdet. 

3.3.3 Omkostningsbetragtninger 
Avaleo har investeret betydeligt i deres systemer i relation til muligheden for integration, herunder i 
primært i deres kerneplatform. Store dele af disse investeringer skyldes bl.a. involveringen i FMK-
projektet, og det tilknyttede standardiseringsarbejde, såvel som de løbende vedligeholdelsesudgifter 
relateret til dette.  

Investeringerne er af et omfang, som i sidste ende direkte påvirker deres generelle omkostnings-
struktur, og derfor også direkte påvirker prisen for brugen af deres systemer. Avaleo ser sig derfor 
nødsaget til at lade disse investeringer blive delvis betalt via de løbende udgifter, så deres kunder, 
herunder kommunerne, lige nu betaler for brugen af deres løsninger. Det sagt, mener Avaleo stadig, 
at FMK-projektet er et af de bedst drevne infrastruktur- og integrationsprojekter, de har deltaget i. Det 
noteres yderligere, at vil man igangsætte lignende integrations- og standardiseringsprojekter inden for 
digitalgenoptræningsområdet, så ser de gerne, at det bliver afviklet med en tilsvarende struktur og 
tilgang som FMK-projektet. En tilsvarende afvikling er dog underlagt en præmis om økonomisk 
kompensation for den nødvendige ressourceindsats. 

Avaleo har god erfaring med flere forskellige modeller for finansiering, hvad angår etablering og 
implementering af integrationer til deres omsorgsløsninger, når integrationerne omhandler private 
eksterne leverandører af løsninger for digitalt understøttet genoptræning. Enten ser de integrations-
arbejdet finansieret gennem et direkte samarbejde med en eller flere kommuner, hvor leverandøren af 
det eksterne system blot er med i projektet som teknisk samarbejdspartner. En anden mulighed er, at 
de eksterne leverandører kommer direkte til Avaleo, hvor modellen bliver, at den eksterne leverandør 
enten direkte betaler Avaleo for udgifterne ved implementeringsarbejdet eller der eventuelt deles om 
udgifterne, hvis integrationen har den rette værdi for begge parter. 
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Brugen af allerede udviklede og tilgængeliggjorte web services beregnede til udveksling af data vil 
både kunne stilles frit til rådighed for andre leverandører og systemer eller eventuelt benyttes efter et 
månedligt vederlag. Modellen er ikke endeligt fastlagt, og Avaleo kan derfor ikke give et mere konkret 
bud end ovenstående modeller. 

Avaleo kan ikke, grundet manglende detaljer og for stor usikkerhed omkring omfanget af de faktiske 
integrationsbehov, give et konkret bud på selv de relative omkostninger forbundet med etableringen af 
integrationer til konkrete digitalt understøttede genoptræningsløsninger. Dette gælder både de 
nødvendige ressourcer og derfor investeringer på deres side, såvel som på de eksterne leverandørers 
side. 

3.4 KMD (KMD Care) 

3.4.1 Generelt 
KMD er sammen med CSC og Avaleo en af landets førende virksomheder inden for kommunale 
omsorgssystemer og har en tilsvarende moden position på markedet meget lig CSC. KMD tilbyder en 
løsning med en række fagspecifikke moduler, mere end 50 forskellige, men den samlede løsning 
omtales som KMD Care. 

47 danske kommuner bruger aktuelt KMD Care, som bl.a. bruges til styring af ældre- og sundheds-
pleje. Der findes adskillige snitflader til KMD Care, herunder de lovpligtige snitflader, lige fra 
vagtplaner, medicinbestilling hos lægen, sygesikring, MedCom 7 (udveksling af data mellem sygehus, 
kommune og praktiserende læge) og aflevering til Danmarks Statistik. Førnævnte diversitet i 
implementerede snitflader er ikke særegnet KMD Care, men gælder tilsvarende for systemerne fra 
både CSC og Avaleo. 

3.4.2 Erfaringer, muligheder og barrierer 
KMD har erfaringer fra pilotprojekter med integration til digitalt understøttede genoptræningsløsninger 
og har yderligere lignende erfaringer fra telemedicinområdet, hvad angår opsamling og integration af 
data til deres omsorgssystem. Erfaringerne på området er dog primært opnået med integration til 
deres egen end-to-end-løsning Online Omsorg. 

KMD arbejder mod at blive en platformsleverandør inden for velfærdsteknologi. Integration til KMD 
Care understøttes derfor på sigt gennem deres dedikerede platform for online-velfærd (under 
udvikling), og hvor mere generelle integrationer understøttes gennem deres CareConnect-platform. 
Sidstnævnte platform vil også kunne understøtte integration til andre omsorgssystemer eller andre 
systemer mere bredt i sundhedssektoren, som en service til digitalgenoptræningsløsningerne. 

Det er KMD’s mål, at andre løsninger inden for digitalt understøttet genoptræning på sigt vil kunne 
benytte deres platform til online-velfærd som den primære integrationsplatform over imod deres 
omsorgssystem KMD Care. 

3.4.3 Omkostningsbetragtninger 
Det har ikke gennem interviewsene været muligt, med de KMD personer som har været inddraget i 
analysen, at få detailkommentarer herpå. 
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Dette afsnit præsenterer resultaterne i relation til muligheden for at gøre brug 
af VDX i relation til løsninger for digitalt understøttet genoptræning. Det 
inkluderer en aktuel status for infrastrukturen, herunder de nuværende og 
fremtidige muligheder samt et overordnet økonomisk perspektiv for eventuelle 
udvidelser af infrastrukturen. 

4.1 Opsamling 
Den overordnede konklusion er, at infrastrukturen rummer flere forskellige muligheder i relation til 
digitalt understøttet genoptræning, men at størstedelen af disse muligheder kræver både politisk 
opbakning og en betydelig, som i over udbudsgrænsen, økonomisk investering før de fuldt ud kan 
realiseres.  

De fremadrettede muligheder inkluderer både en fuld end-to-end-udnyttelse af både infrastrukturen, 
herunder brug af den nationale telefonbog og selve videoknudepunktet, samt brugen af de 
understøttede videoklienter. Dertil kommer muligheden for en udnyttelse af udelukkende videoknude-
punktet, som en integreret del af leverandørerne af digitalt understøttede genoptræningsløsningers 
egen infrastruktur. 

Trods disse umiddelbare muligheder ligger der ikke, ud fra en vurdering af infrastrukturens nuværende 
konfiguration og kapacitet, et uudnyttet potentiale som direkte udnyttes, og derfor direkte kan 
understøtte videokonferencer og træningssessioner mellem borger og sundhedsprofessionelle uden 
yderligere tiltag.  

Tiltagene inkluderer på den ene side en række nødvendige strategiske beslutninger for brugen af 
infrastrukturen på længere sigt, herunder en potentiel gentænkning af den aktuelle finansieringsmodel. 
Derudover inkluderer tiltagene en konkret vurdering af markedsforholdet og samarbejdsmodeller for 
private leverandører på markedet, herunder både leverandører af komponenter og services relateret til 
infrastrukturen samt leverandører af løsninger, som på sigt kan udnytte infrastrukturen. 

Der er trods ovennævnte udfordringer og fremadrettede præmisser ud fra et teknisk perspektiv et stort 
potentiale i en fremtidig udnyttelse af infrastrukturen. Der mangler dog konkrete afprøvninger, før de 
mere præcise muligheder i relation til den specifikke brug af infrastrukturen for digitalt understøttede 
genoptræningsløsninger kan bestemmes med større nøjagtighed. De analyserede pilotprojekter med 
videokonferencer som primært kommunikations- og træningsformidlingsredskab viser dog positive 
effekter. 

4 DEN NATIONALE 
VIDEOINFRASTRUKTUR 
(VDX) 
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4.2 Videoinfrastrukturen 
I forbindelse med det ABT-fondsfinansierede teletolkeprojekt blev der med udgangspunkt i de allerede 
etablerede regionale videoinfrastrukturer etableret en national videoinfrastruktur (VDX) med henblik på 
at understøtte videokommunikation på tværs af platforme og for at hjælpe parter i gang, som endnu 
ikke havde en videoinfrastruktur (tolkeudbydere og pilotkommuner). VDX er etableret som en video-
gateway mellem internettet og sundhedsdatanettet og giver mulighed for både direkte videokald og for 
flerpartsmøder i virtuelle møderum. 

VDX er undervejs i teletolkeprojektet blevet udbygget med en national videotelefonbog og et statistik-
værktøj, der også kan indsamle kaldsstatistikker fra regioners og kommuners egne videoinfrastruk-
turer. 

Efter teletolkeprojektets oprindelige slutdato er det af MedCom’s styregruppe besluttet at videreføre 
driften af VDX som en fællesoffentlig infrastruktur på samme måde som sundhedsdatanettet (SDN). 
VDX er derfor nu et integreret servicetilbud på SDN med følgende formål og muligheder: 

• Adgang til virtuelle møderum til flerpartskonferencer (MCU) 

• Fælles national videoadressebog og en fælles national anvendelsesstatistik  

• Brobygning mellem lokale/regionale og kommercielle videoinfrastrukturer og dette baseret på 
gængse videostandarder  

• Online-overvågning af videoinfrastrukturens driftssituation og kapacitetsudnyttelse  

• Understøttelse af videokommunikation med små organisationer med begrænset behov for 
videokonference  

• Understøttelse af andre aktører der vil hurtigt i gang, men med henblik på senere etablering af 
egen lokal infrastruktur.  

VDX understøtter i sin nuværende form de videoplatforme, regioner og kommuner allerede har valgt 
og med introduktionen af de muligheder den bl.a. nyanskaffede teknologi Pexip tilbyder, betyder det, 
at VDX i sin nuværende form understøtter de tre væsentligste videoplatforme, der er på markedet i 
dag. Dette inkluderer følgende: 

• Traditionel videokonference (H.323/SIP) fra Cisco, Polycom, Lifesize mm 

• Microsoft Lync (SIP/H.264 SVC) 

• Det vil også være muligt at udbygge integrationsmulighederne til den Vidyo-platform (SIP/H.264 
SVC), der er anskaffet i KIH-projektet (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering). 

For at understøtte integration mellem traditionelle videokonferencer og Microsoft Lync er der anskaffet 
yderligere MCU-kapacitet, der ydermere kan implementeres som decentrale ressourcer med central 
licensstyring. Derved kan regioner og kommuner mødes på tværs af videoplatforme, og de første pilot-
forsøg i forhold til kommunikation med borgere er derfor muliggjort og delvist allerede undervejs. 

4.3 Muligheder og barrierer 
Hvis det ønskes, kan den nuværende infrastruktur ifølge MedCom skaleres til at håndtere 
kommunikation med borgere i et bredere perspektiv, men de nuværende tekniske og økonomiske 
rammer er ikke tilstrækkelige (se nærmere i et senere afsnit).  

For at muliggøre denne udvidelse kræves der primært en strategisk, men tilsvarende praktisk 
beslutning vedrørende måden, hvorpå udvidelsen skal finansieres, og dernæst hvordan udvidelsen 
skal konkurrenceudsættes gennem et udbud. Et udbud er nødvendigt grundet de samlede 
omkostninger, men udbuddet kan også være med til at sikre den mest optimale pris og fremadrettede 
omkostningsstruktur. 

Ud fra de analyserede løsninger for digitalt understøttet genoptræning vurderes det, at den mest 
fleksible retning vil være at fokusere på øget anvendelse af virtuelle møderum, hvortil der kan opnås 
adgang, blot man har adgang til en browser. Dermed vil en udvidelse kunne understøtte både 
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klientbaseret adgang (fra regionernes og kommunernes egne videoinfrastrukturer) og fra dedikerede 
digitalt understøttede løsninger, hvor video er en integreret del af applikationen.  

Det vil være muligt i samarbejde med fx sundhed.dk eller borger.dk at kunne stille virtuelle ad hoc-
møderum til rådighed for borgeren, hvori borgere kan mødes med sundhedsprofessionelle. Ved at 
genbruge sundhed.dk’s NemID-autentificering opnås sikkerhed for borgerens identitet og det sikres, at 
møderum er unikke samt kun eksisterer i det tidsrum, der er behov, med bedre kapacitetsstyring til 
følge. Øget genbrug af allerede etablerede løsninger er med til at mindske omkostningerne. 

Hvis den nuværende VDX-infrastruktur skal udbygges efter ovenstående teknologiske model til at 
kunne håndtere 1000 samtidige borgere (se senere afsnit), vil det være nødvendigt at anskaffe 
yderligere MCU-kapacitet og yderligere kaldslicenser, ligesom det vil være nødvendigt at videreudvikle 
statistikværktøjets administrationsportal og eventuelt integration med sundhed.dk og borger.dk.  

I en driftssituation vil det være nødvendigt at overvåge ressourcetræk på både servere og netværk, så 
den tilstrækkelige kapacitet er til stede. Med den rigtige udbudsramme vil udbygningen kunne ske i 
takt med efterspørgslen. 

4.4 Økonomibetragtninger 
Det er vigtigt at understrege, at følgende økonomibetragtninger udelukkende skal anses som et første 
groft bud på en økonomisk ramme for en eventuel udvidelse af VDX-infrastrukturen.  

Siden VDX blev etableret i 2009 er priserne faldet som følge af større konkurrence og nye teknologier. 
Priserne for en MCU-port varierer fra ca. 30.000 kr. pr. port til ca. 5000 kr. pr. port, afhængig af 
teknologi og leverandør.  

Den endelige nødvendige investering afhænger derfor i høj grad af et potentielt udbudsresultats 
mulighed for at presse priserne yderligere ned.  

Herunder ses en række forudsætninger, som ligger til grund for de efterfølgende økonomiberegninger. 
Det er vigtigt at understrege, at forudsætningerne er løse estimater, som udelukkende gør det muligt 
at opstille et regnestykke. Estimaterne stammer dog direkte fra markedspriser og arbejdet i analysens 
business case-spor i relation til holdtræningsprocent og borgere pr. hold.  

Et første overordnet estimat baseret på kendte og aktuelle listepriser og med et funktionelt krav om en 
samtidig kommunikation af 1000 borgere er præsenteret i nedenstående skema.  

Det skal yderligere understreges, at et antal på 1000 samtidige borgere er teoretisk beregnet og derfor 
bevidst er fastsat højere end det forventede reelle antal samtidige borgere for digitalt understøttet 
genoptræning. Det er forventeligt, at det i praksis vil være mindre end 1000 borgere, som samtidig 
gennemfører videokonsultationer eller træningssessioner.  

  

Forudsætninger   

Storskalarabat ved udbud  35% 

Holdtræningsprocent  60% 

Samtidige brugere  1000 

Billigste MCU-port  5000 kr. 

Dyreste MCU-port  30.000 kr. 

Borgere pr. hold  5 

Kaldslicensudgift  5000 kr. 
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Antal licenser Borgere Medarbejdere 

Samlet 1000 520 

Holdtræning 600 120 

Individuelt 400 400 

Nedenstående økonomibetragtninger er primært følsomme for antallet af samtidige borgere, da dette 
antal bestemmer antallet af de forholdsmæssigt dyre MCU-porte og kaldslicenser, og den samlede 
økonomi skal derfor altid vurderes i forhold til dette antal. Herunder ses anskaffelsespriser for 
udvidelsen. 

Anskaffelsesudgifter Billigste MCU-port Dyreste MCU-port 

Borgere                     5.000.000 kr.                    30.000.000 kr.  

Medarbejdere                     2.600.000 kr.                    15.600.000 kr.  

Samlet                     7.600.000 kr.                    45.600.000 kr.  

Kaldslicenser 2.600.000 kr. 2.600.000 kr. 

Netkapacitet 250.000 kr. 250.000 kr. 

Softwareudvikling 1.500.000 kr. 1.500.000 kr. 

Samlet prisestimat                   11.950.000 kr.                    49.950.000 kr.  

35% storkøbsrabat 4.182.500 kr. 17.482.500 kr. 

Samlet prisestimat (inkl. rabat)                     7.767.500 kr.                    32.467.500 kr.  

Herunder ses et overblik for de løbende udgifter for udvidelsen. 

Løbende udgifter pr. år   

Driftsomkostninger, 20% af anskaf.                         836.500 kr.                      3.496.500 kr.  

Vedligeholdelse, 20% af anskaf.                         836.500 kr.                      3.496.500 kr.  

Videreudvikling, 20% af anskaf.                          836.500 kr.                      3.496.500 kr.  

Netkapacitet 1.500.000 kr. 1.500.000 kr. 

Lønudgifter, supportfunktion 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 

Samlet                     5.009.500 kr.                    12.989.500 kr.  

Som det fremgår af ovenstående, vil de samlede udgifter være af en størrelsesorden, som medfører, 
at der skal gennemføres et EU-udbud. Udbuddet kan tilrettelægges, så initialomkostningerne bliver 
minimereret og med optioner på yderligere tilkøb, så udvidelsen kan ske i takt med efterspørgslen. 

Hvis man ønsker fuld hardwareredundans, dvs. et komplet fysisk spejl af hele opsætningen, skal 
ovenstående økonomi fordobles, dog fraregnet anskaffelsesudgifter til softwareudvikling og net-
kapacitet samt driftsomkostningerne til support og netkapacitet. 
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4.5 Perspektivering 
Det bør overvejes, hvordan supportopgaven løses, hvis VDX-infrastrukturen tages i brug til digitalt 
understøttet genoptræning, både i forhold til de sundhedsprofessionelle og i forhold til borgerne. De 
sundhedsprofessionelle vil for en stor dels vedkommende få løst deres supportbehov i regionerne og 
kommunerne, men i forhold til borgerne vil der være behov for både opsætningssupport, oplæring/ 
vejledning i anvendelsen samt fejlfindingssupport. 

Forhold vedrørende tilstrækkelig netkapacitet hos borgerne bør yderligere overvejes. 
Videokonferencekvaliteten afhænger af, at der er tilstrækkelig upload-kapacitet til rådighed, hvilket 
ikke altid er tilfældet på standard-ADSL. Der kan yderligere opstå udfordringer ved afvikling via 
videokonferencer trådløst (både WLAN og mobil), hvor worst case-scenariet må anses at være en 
tablet-baseret løsning på 3G-net. 

Endvidere skal forhold vedrørende borgerens eget it-udstyr overvejes yderligere. Borgernes eget 
udstyr kan i følgende ovenstående tekniske model anvendes, men være forældet og have en 
utilstrækkelig kapacitet. Der skal fastsættes klare rammer og roller for ansvaret for anskaffelse af 
eventuelle ekstra separate videokameraer og mikrofoner i tilstrækkelig kvalitet, hvis dette er 
nødvendigt.  

Forholdet til private leverandører på videomarkedet skal ydermere vurderes. Hvis der etableres en 
national videoinfrastruktur vil den dække infrastruktur og integration mellem borgere og regioner/ 
kommuner, både i forhold til virtuelle møderum og klient/browser-adgang (software). De private 
leverandører kommer således primært til at levere hardwareendepunkter og lokale infrastrukturkom-
ponenter til regioner/kommuner. Principperne for samarbejdet mellem aktørerne bør derfor yderligere 
præciseres og beskrives, både i forhold til leverandører, regioner/kommuner/stat og private borgere. 

Der bør også i samarbejde med Datatilsynet fastlægges principper for sikring af fortrolighed i 
videokonferencen gennem kryptering, og at de fornødne databehandleraftaler er på plads. 

Alle ovenstående aspekter er nødvendige yderligere tiltag, men ændrer ikke ved hovedkonklusionen. 
Den overordnede konklusion er derfor, trods ovenstående, at infrastrukturen rummer adskillige 
muligheder i relation til digitalt understøttet genoptræning. 

De fremadrettede muligheder inkluderer både en fuld end-to-end-udnyttelse af både infrastrukturen, 
herunder brug af den nationale telefonbog og selve videoknudepunktet, samt brugen af de 
understøttede videoklienter. Dertil kommer muligheden for en udnyttelse af udelukkende videoknude-
punktet, som en integreret del af leverandørerne af digitalt understøttede genoptræningsløsningers 
egen infrastruktur.  

Den sidstnævnte udnyttelse – at de private leverandører udnytter dele af infrastrukturen i deres egen 
løsninger, rummer mulighed for omkostningsreducerende initiativer hos leverandørerne i forhold til 
genbrug af den fælles nationale infrastruktur frem for deres egen. Dog kræves der yderligere dialog 
med leverandørerne før mere præcise perspektiveringer kan beskrives. Første mulige udnyttelse, dvs. 
en fuld end-to-end-udnyttelse af både klienter og infrastruktur, vil på sigt tillade digitalt understøttet 
genoptræning med video som det primære kommunikations- og træningsmedie uden indkøb af 
konkrete løsninger fra private leverandører. 
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Dette afsnit præsenterer kort muligheder for genbrug af erfaringer fra 
telemedicinområdet, specifikt vedrørende deling af helbredsdata, FSIII’s rolle 
fremadrettet, og den fælles kommunale rammearkitekturs muligheder i relation 
til digital genoptræning. De tre områder er inddraget i analysen for at belyse de 
fremadrettede potentialer for en mere standardiseret opsamling af data og 
integrationsmuligheder til de kommunale omsorgssystemer. 

5.1 Opsamling 
Konklusionerne i indeværende afsnit er udelukkende af perspektiverende og opsummerende karakter. 
Det skyldes en række begrænsende forhold. Enten har de behandlede initiativer udelukkende haft 
status som retvisende anbefalinger. Dertil har flere af initiativerne så langsigtede tidsplaner, som inden 
for indeværende analyses tidshorisont derfor begrænser deres direkte påvirkning af området for 
digitalt understøttet genoptræning. Derudover indeholder flere af initiativerne en række udestående 
beslutninger, specifikt for digitalt understøttet genoptræning, trods en umiddelbar udtalt og forventet 
relevans samt påvirkning af området. 

5.2 Udvalgte initiativer 
Som en del af den samlede opgave, specifikt i relation til fastlæggelsen af de teknologiske arketyper, 
jf. bilag 1, har analysen bl.a. skulle forholde sig til initiativer vedrørende standardisering af området.  
Der blev som led i dette afholdt en teknisk workshop med faglige profiler på området. Deltagere var 
alle engageret i de teknologiske aspekter af enten sundhedsfaglige data, digitalt understøttet 
genoptræning, telemedicin eller fælles kommunale arkitekturinitiativer. De behandlede emner på 
workshoppen var som følger: 

• Referencearkitekturer og standarder. Flere af de teknologiske arketyper relateret til digitalt 
understøttet genoptræning kan på udvalgte områder kategoriseres som et specialtilfælde af et 
telemedicinprojekt. Det opfordrer til at udnytte erfaringer høstet vedrørende anvendte teknologier, 
sikkerhedsdiskussioner, integrationsløsninger osv. på telemedicinområdet. Det inkluderer 
derudover eventuel (gen)brug af referencearkitekturer for fx opsamling af helbredsdata hos 
borgeren 

• Den fælles kommunale rammearkitektur. Det inkluderede rammearkitekturens aktuelle og 
fremtidige betydning for integration til kommunernes omsorgssystemer, herunder brugen af 
rammearkitekturens støttesystemer og kommunernes fælles serviceplatform 

5 FÆLLES KOMMUNALE 
OG OFFENTLIGE 
INITIATIVER 
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• FSIII. Det blev søgt indsigt i standardiseringsarbejdets betydning for, hvordan integration til og 
udveksling af informationer til og fra omsorgssystemerne eventuelt ville blive påvirket. Sidstnævnte 
inkluderede en dialog vedrørende konkrete planer for krav til it-understøttelse af FSIII-standarden. 

De efterfølgende tre afsnit opsummerer kort rammerne for den behandlede emner samt 
nøgleobservationer og -konklusioner fra workshoppen. 

5.2.1 Referencearkitekturer og standarder (NSI) 
National Sundheds-it (NSI) har til opgave at udvælge og godkende de standarder, som skal anvendes 
i sundhedsvæsenet. Der findes allerede en del standarder i dag, og hos NSI findes der et katalog over 
de godkendte standarder, som skal følges. 

Derudover arbejder NSI med udarbejdelse af referencearkitekturer. En referencearkitektur beskriver 
de overordnede logiske strukturer og begreber for et specifikt område, som kan danne grundlag for 
udpegning af standarder og kan fungere som ramme for udvikling af sammenhængende it-løsninger. 

Der er grundlæggende tre typer af referencearkitekturer (refereret fra NSI):  

• Grundlæggende referencearkitekturer 

• Teknologiske referencearkitekturer 

• Anvendelsesorienterede referencearkitekturer. 

Et eksempel på førstnævnte referencearkitektur kunne være kommunernes fælles kommunale 
rammearkitektur. Et eksempel på en sidstnævnte referencearkitektur kunne være ”Opsamling af 
helbredsdata hos borgeren”. Referencearkitekturen for opsamling af helbredsdata fungerer som fælles 
pejlemærke for de forretningsområder og it-løsninger, der vedrører netop opsamling af helbredsdata 
hos borgeren.  

Den nationale handlingsplan for telemedicin har peget på dette område som et af de områder, der kan 
bidrage til at skabe øget effektivitet i sundhedsvæsenet, og der er derfor behov for at skabe de 
nødvendige rammer for, at en national udbredelse af telemedicinske løsninger kan ske på en enkel og 
omkostningseffektiv måde. 

Grundet ligheden mellem digitalt understøttede genoptræningsløsninger og flere telemedicinske 
løsninger er der mange elementer og erfaringer, som enten kan oversættes til eller direkte 
genanvendes af digitalgenoptræningsområdet. Det blev konkluderet, at der dog ikke var en fuld en-til-
en-overdragelighed af viden på området. Det blev fx bemærket, at video ikke er med i nogen af 
referencearkitekturerne, og at det primært var opsamling og overførelse af data, som var relevant at 
se på nærmere på.  

Derimod var der mere generelle emner og aspekter ved referencearkitekturen, som blev vurderet 
genanvendelige ud fra et erfaringsperspektiv. Herunder referencearkitekturens særlige fokus på 
support og vedligehold, når der anvendes fælles nationale systemer, og overvejelserne i relation til 
brug af borgernes eget udstyr, herunder brugen af certificeret og standardiseret udstyr 
[REFERENCEARKITEKTURER]. Dertil blev arbejdet omkring roller og ansvarsplacering fremhævet 
som relevant for området. 

Der blev yderligere konkluderet, at tidshorisonterne for referencearkitekturernes implementerings-
succes var vanskelige at give et bud på, da den faktiske realisering af en eller flere af dem varierer 
meget. Dertil og delvis som følge af førnævnte, blev det bemærket, at det er yderst vanskeligt at 
udarbejde en isoleret business case for udarbejdelsen af referencearkitekturer. 

Som en del af dialogen omkring referencearkitekturen og de udpegede standarder blev det noteret, at 
standardkataloget indeholder flere relevante standarder for digitalgenoptræningsområdet. Kataloget 
indeholder bl.a. en standard for indberetning af genoptræningsdata kaldet elektronisk indberetning af 
genoptræning, som er klassificeret som obligatorisk. Derudover indeholder den en standard for planer, 
kaldet genoptræningsplanen. Sluttelig blev det bemærket at der fandtes en VANS-kuvert for 
genoptræningsplanen, men hvor anbefalingsgraden ikke var fastsat siden 2007. Standarder berør dog 
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udelukkende indberetning til statsligt niveau og påvirker derfor ikke direkte integration til 
omsorgssystemerne fra digitalt understøttede genoptræningsløsninger. 

5.2.2 Fælles kommunal rammearkitektur 
Det blev på workshoppen med deltagelse af en it-arkitekt fra KL med indblik i KOMBIT/KL-arbejdet 
omkring den fælles kommunale rammearkitektur [RAMMEARKITEKTUR], gjort klart, at der i dag ikke 
er truffet beslutninger om konkrete implementeringer eller mere generelle strategier for brugen af den 
fælles kommunale rammearkitektur og den dertil knyttede fælles kommunale serviceplatform, når det 
kommer til indberetning af data til de kommunale omsorgssystemer. Det blev dog noteret, at det er en 
oplagt mulighed, og at emnet bliver aktivt og jævnligt diskuteret. 

5.2.3 FSIII 
FSIII [FÆLLESSPROGIII] systematiserer de sundhedsfaglige data, understøtter arbejdsgange både 
monofagligt og tværfagligt og skaber struktur for kontinuerlig opfølgning, så det er muligt at 
dokumentere effekten af indsatser. Der er primo 2014 blevet udarbejdet en teoretisk 
metodebeskrivelse, som har været i høring. Den teoretiske metodebeskrivelse kan imidlertid ikke stå 
alene. Det er nødvendigt at skabe et nyt grundlag for it-understøttelse, idet de nuværende 
omsorgssystemer i dag ikke kan understøtte den nye metode og dokumentationskrav.  

Det blev diskuteret, at standardiseringsarbejdet potentielt kunne have en betydning for digitalt 
understøttede genoptræningsløsninger. Det skyldes at de endelige krav til omsorgssystemerne 
angående rette dokumentation af borgeren, herunder specifikke datafelter og indhold, på sigt kunne 
diktere rette opsamlinger og rette målinger af borgere, som gennemfører genoptræningsforløb. 

Der er dog ultimo 2013 blevet truffet en beslutning omkring det videre arbejde, og derfor 
udarbejdelsen af de konkrete krav til omsorgssystemerne, som inkluderer en afventning af en 
sikringsperiode. Det betyder i praksis, at tidsplanerne for det videre arbejdet er blevet rykket, og at 
arbejdet om udbredelse og derfor udarbejdelsen af kravene til omsorgssystemerne antageligt først 
kommer til at foregå i slutningen af 2015. Det vurderes derudover, at resultater af FSIII først påvirker 
omsorgssystemener ultimo 2017. 

Grundet ovenstående blev det følgelig vurderet, at arbejdet med FSIII ikke har en direkte betydning for 
arbejdet med indeværende analyse og heller ikke for den tidshorisont, som ligger til grund for den 
udarbejdede business case. 
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