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Dette notat er udarbejdet som led i en bredere analyse af eksisterende 
erfaringer med digitalt understøttet genoptræning som supplement til den 
traditionelle genoptræning i kommunerne. Analysen er gennemført i regi af 
projektet analyse af digitalt understøttet genoptræning. 

Notatet er et af to tekniske notater, som udgør det tekniske analysespor. Det 
andet notat omhandler omsorgssystemer og brug af den nationale 
videoinfrastruktur. 

Resumé 
For yderligere detaljer og perspektiveringer for de behandlede analyseområder, end de nedenfor 
beskrevne, henvises til de resterende kapitler i indeværende notat. Herunder præsenteres 
udelukkende i kort form et uddrag af de primære observationer og konklusioner, forbundet med en 
konkret analyse af anvendelse af borgernes eget it-udstyr og bredbåndsforbindelse i forbindelse med 
digital genoptræning. 

Brug af borgernes eget it-udstyr 

Fælles for alle interviewede leverandører og tilbudte løsninger er, at de som deres primære løsning – 
og i nogle tilfælde eneste løsning – har en leveringsmodel, som omfatter både hardware og software.  

Alle involverede leverandører, med undtagelse af én, har trods ovenstående primære leveringsmodel 
rapporteret, at de er strategisk åbne for og teknologisk parate til at udnytte borgernes eget it-udstyr. 
Udvalgte leverandører tilbyder allerede i dag muligheden for at anvende borgerens eget it-udstyr. 

Flertallet af leverandørerne rapporterer yderligere, at deres løsninger allerede kan eller på sigt kan 
blive klar til at understøtte en bred vifte af platforme. Den generelle konklusion er yderligere, at et 
større antal af typer af platforme og hardwaremodeller direkte påvirker omkostningsstrukturen hos 
leverandørerne, og derfor også udgifterne til kommunerne. 

Leverandørerne rapporterer tillige alle, at det primært er brugernes teknologiparathed og den praktiske 
opsætning i hjemmet, som bestemmer muligheden for brug af borgernes eget udstyr, i højere grad 
end det er ovenstående tekniske muligheder. 

Brug af borgernes bredbånd og bredbåndskrav  

Den nyligt opdaterede og publicerede bredbåndskortlægning, 2013-versionen, fra Erhvervsstyrelsen 
beretter, at 99,9% af alle husstande kan få 2 Mbit/s download, og 98% af alle hustande kan få 2 Mbit/s 
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upload. Det er beregnet1, at knap 22% af alle husstande medio 2013 vil kunne have adgang til mobilt 
bredbånd med en beregnet minimumshastighed på 2 Mbit/s. Der ligger en række begrænsninger i, at 
opgørelsen er baseret på postnumre. Det forventes, at der ultimo 2014 udkommer en mere detaljeret 
bredbåndskortlægning, der giver et mere præcist billede af dækningen. 

Ovenstående dækningsgrad for fastnet dækker alle minimumskrav for internetforbindelse for de 
analyserede løsninger, dvs. de i projektet udvalgte løsninger anvendt i pilotprojekterne, med 
undtagelse af en konkret løsning – specifikt løsningen fra Welfare Denmark. For de steder, hvor der er 
dækning på mobilt bredbånd, dækker alle minimumskrav for internetforbindelse for de analyserede 
løsninger. 

Der er gennemgående et behov for større kapacitet på de faktiske internetforbindelser, end dikteret af 
minimumskravene for løsningerne, for at sikre en tilfredsstillende oplevelse ved brug af 
videokonferencer, for de arketyper hvor dette er relevant. Det skyldes primært en række centrale 
kvalitetsparametre for en stabil internetforbindelse. Flertallet af leverandørerne ønsker på sigt at 
udnytte borgerens egne fastnetforbindelser. 

Ved tekniske løsninger, som kræver fastnetforbindelse, og med genoptræningsforløb varierende 
mellem 5-16 uger, kræves særlige tiltag for etablering af internetforbindelse for borgere, som ikke 
allerede har en internetforbindelse etableret. Der kræves særlig hurtig etablering af fastnetforbindelse, 
ofte inden for en uge, og dertil med mulighed for korte bindingsperioder. Sådanne produkter tilbydes i 
dag, primo 2014, udelukkende af TDC (via TDC Telemedicin Abonnement). 

Certificeringsbehov og klinisk medicinsk udstyr 

For at afdække certificeringsbehovene forbundet med de i analysen omfattede teknologiarketyper er 
der blevet indhentet input fra Delta gennem en repræsentant fra deres afdeling for trådløse 
sundhedsteknologier, test og godkendelse, og fra Sundhedsstyrelsen gennem en repræsentant fra 
deres enhed for medicinsk udstyr. 

Det er udelukkende løsningsleverandørernes ansvar at tjekke behovet for certificering og gennemføre 
selve certificeringen. Der påhviler ikke kommuner et ansvar herfor. Det anbefales dog kommunerne at 
holde sig orienteret på området for at sikre sig imod at ibrugtage løsninger, som mangler en 
nødvendig certificering. 

Figur 1: Certificeringsforhold for de teknologiske arketyper 

 

I relation til de i projektet udvalgte projekter og anvendte løsninger er det kun én ud af de i alt fire 
mulige klassificeringer af udstyr, som er relevant af fokusere på. Den relevante klasse er samtidig den 
meste simple af de fire klassificeringer, hvad angår krav til dokumentation og praktiske procestiltag. 
Dertil noteres det, at der kun er en af de analyserede løsninger i dag, primo 2014, som kræver 
certificering, og at denne løsning allerede er certificeret samt registreret hos Sundhedsstyrelsen. 

                                                      
1 Selvom der tilstræbes størst mulig præcision i kortlægningen, er indberetningerne ofte baseret på teoretiske beregninger af 

access-nettenes kapacitet og kvalitet. Derfor vil de faktiske hastigheder stadig kunne afvige fra de indberettede 

[KORTLÆGNING2013]. 



 

3 

CONFIDENTIAL – between PA and Digitaliseringsstyrelsen 

I Figur 1: Certificeringsforhold for de teknologiske arketyper ses en generel oversigt over betydningen 
af de bekrevne certificeringsforhold for de i indeværende analyse identificerede teknologiske arketyper 
og konkrete løsninger. Det kan ikke definitivt konkluderes, hvorvidt en konkret løsning tilhørende en af 
de teknologiske arketyper, jf. bilag 1, kræver certificering. Derfor er certificeringsforholdene pr. 
arketype udelukkende retningsgivende.  

 



 

4 

CONFIDENTIAL – between PA and Digitaliseringsstyrelsen 

INDHOLD 

RESUMÉ 1 

Resumé 1 

1 INTRODUKTION 5 

1.1 Baggrund og formål 5 

1.2 Analyseområder 5 

2 METODE OG AFGRÆNSNING 7 

2.1 Metode og tilgang 7 

2.2 Afgrænsninger og antagelser 8 

3 GENNEMGANG AF LØSNINGER 9 

3.1 Opsamling 9 

3.2 Icura (Mobil Interaktiv Genoptræning) 13 

3.3 KMD (Online Omsorg) 15 

3.4 Welfare Denmark (Virtuel Genoptræning) 16 

3.5 Welfare Solutions (Online Omsorg og Videokonference til Genoptræning) 17 

3.6 DukaPC (DukaPC) 18 

3.7 Relaterede erfaringer 19 

4 KLINISK MEDICINSK UDSTYR 21 

4.1 Opsamling 21 

4.2 Certificeringsforhold 22 

5 REFERENCER 25 



 

5 

CONFIDENTIAL – between PA and Digitaliseringsstyrelsen 

Notatet præsenterer resultaterne for to sammenhængende analyseområder. 
Første analyseområde vedrører brugen af borgerens eget it-udstyr, herunder 
en gennemgang af en række tekniske aspekter ved de i analysen omfattede 
projekters anvendte løsninger. Det andet analyseområde fokuserer på brugen 
af borgernes bredbåndsforbindelser og de enkelte generelle krav til disse 
forbindelser afhængig af de anvendte løsninger på området. 

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 det fremtidige koncept og til at danne forudsætninger for den samlede business 
case.  

Der bliver i dette notat behandlet to af de førnævnte analyseområder, herunder anvendelse af 
borgernes eget it-udstyr og bredbåndsforbindelser samt tekniske krav til disse. Derudover bliver der 
kort beskrevet en række forhold for certificeringsbehov i relation til klinisk medicinsk udstyr. 

1.2 Analyseområder 
Første analyseområde fokuserer på at afdække muligheder og barrierer for at anvende borgernes 
eget it-udstyr og bredbåndsforbindelser, herunder eventuelle strategiske, sikkerhedsmæssige og 
tekniske barrierer.  

Erfaringen fra de gennemførte evalueringer er, at der i høj grad har været anvendt omkostningstungt 
specialudstyr, som er leveret i borgerens hjem. Vurderingen fra flere kommuner og it-leverandører er, 
at det giver god mening at anvende borgernes eget udstyr og bredbåndsforbindelser, men at der kan 
være teknologiske og praktiske udfordringer og områder, hvor det ikke giver mening. Eksempelvis for 
segmenterne med meget svage borgere, hvor der er en "længere investeringshorisont" og samtidig 
behov for en stor driftssikkerhed. Der vil i indeværende notat være fokus på de i analysen omfattede 
projekter og anvendte løsninger, hvor der ud fra en overordnet teknisk analyse af disse vil blive 
udarbejdet et samlet billede af muligheder og barrierer. 

 

1 INTRODUKTION 
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Det andet analyseområde fokuserer på at få generelt indblik i og kort overblik over eventuelle 
certificeringsbehov for de i analysen omfattede projekter og løsninger i relation til en klassificering som 
klinisk medicinsk udstyr. Derudover bliver en række mere generelle forhold præsenteret, dog med et 
fokus på omfang og nødvendig indsats i relation til en eventuel certificering. Formålet med denne 
analyse er at afdække, hvorvidt de forskellige typer af genoptræningsløsninger kræver certificering og 
i givet fald under hvilke forhold.  
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I det følgende beskrives de metoder og interessenter, som er blevet inddraget 
i forbindelse med analyserne for indeværende notat. Tilgangen til arbejdet 
tager udgangspunkt i det overordnede analysedesign, dvs. med brug af 
metodeelementer som desk research, kvalitative interviews, tekniske 
workshops og tværgåede spørgeskemaer. 

Teknologisporet er yderligere blevet gennemført i tæt samarbejde med de 
øvrige to spor i projektet, henholdsvis spor A for målgrupper og servicedesign 
samt spor C for business case.  

2.1 Metode og tilgang 
For en overordnede gennemgang af projektets samlede metode og tilgang henvises til metodeafsnittet 
i hovedrapporten, som yderligere inkluderer en specifik beskrivelse af metode og tilgang for 
teknologisporet. De to analyser præsenteret i dette notat tilhører som tidligere nævnt teknologisporet, 
og har derfor været underlagt metoderne og fulgt tilgangene beskrevet i metodenotatet. Herunder 
beskrives derfor udelukkende en række mere specifikke detaljer i relation til metode og tilgang. 

2.1.1 Brug af borgernes eget it-udstyr og bredbånd 
Som en del af analysen af brug af borgernes eget it-udstyr og bredbånd er der blevet gennemført en 
række kvalitative interviews med KMD, ICURA, Welfare Denmark, DukaPC og Welfare Solutions. Alle 
interviews er gennemført for at få en dybere indsigt i deres løsninger og et billede af deres 
fremadrettede udviklingsstrategier. De gennemførte interviews har haft en varighed af ca. to timer, 
hvor flere af disse er blevet fulgt op med uddybende telefonsamtaler.  

Det noteres, at interviewet med KMD fokuserede på både integration til deres omsorgssystem såvel 
som en generel dialog vedrørende deres målrettede løsninger til digitalgenoptræningsområdet. De 
indhentede informationer fra KMD er derfor på udvalgte områder begrænsede set i forhold til resten af 
de andre leverandører. 

Som opfølgning på alle interviews er der på baggrund af en detaljeret forespørgsel blevet indhentet 
informationer omkring priser, bagvedliggende omkostningselementer samt information omkring 
mængderabatter og forventede prisudviklinger på dele af deres løsninger. Grundet overlevering af 
førnævnte informationer, herunder priser og prisudvikling, er der for to af leverandørerne blevet 
udarbejdet og underskrevet en hemmeligholdelsesaftale. Flertallet af informationerne, som er 
underlagt disse aftaler, er derfor i indeværende dokument og i arbejdet med business casen blevet 

2 METODE OG 
AFGRÆNSNING 



 

8 

CONFIDENTIAL – between PA and Digitaliseringsstyrelsen 

anonymiseret. Derudover er informationerne på flere områder blevet yderligere kamufleret således, at 
fx flere af indrapporterede priser ikke fremgår som konkrete tal men som et prisspænd. 

Der er yderligere blevet afholdt to generelle demonstrationsmøder med henholdsvis Gentofte og 
Gribskov Kommune. Formålet med møderne var at få en dybere indsigt i deres konkrete brug af to af 
de i projektet udvalgte løsninger. Som en del af disse to møder blev en række kommunale 
medarbejdere interviewet med henblik på at dokumentere deres erfaringer og holdninger i relation til 
brug af borgerens eget it-udstyr.     

Derudover er der blevet gennemført et kvalitativt interview med TeleCare Nord-projektet2 med en 
varighed på ca. halvanden time. Fokus for interviewet lå primært på projektets erfaringer med brug af 
borgernes eget it-udstyr og bredbåndsforbindelse. Derudover fokuserede interviewet på projektets 
erfaringer og strategiske beslutninger vedrørende integrationsmuligheder og -udfordringer relateret til 
EPJ- og EOJ-systemer. Dertil er der gennem desk research blevet inddraget erfaringer og nuværende 
resultater fra KIH-projektet3 i relation til samme to områder som for interviewet med TeleCare Nord. 

2.1.2 Klinisk medicinsk udstyr og certificeringsbeh ov 
Som en del af analysen af klinisk medicinsk udstyr og certificeringsbehov er der i de gennemførte 
interviews med henholdsvis KMD, ICURA, Welfare Denmark, DukaPC og Welfare Solutions indhentet 
informationer omkring deres løsninger og behov samt aktuel status for certificering.  

Der er yderligere blevet gennemført kvalitative interviews med Delta og Sundhedsstyrelsen. Formålet 
med de gennemførte interviews har været at få indsigt i mere generelle certificeringsbehov, -metoder 
og -forhold. Interviewene har udelukkende taget udgangspunkt i de teknologiske arketyper defineret i 
bilag 1 og har ikke fokuseret på specifikke løsninger.  

Afdækning og analyse af certificeringsbehov og specifikke løsningers eventuelle klassificering som 
klinisk medicinsk udstyr har ikke været en aktiv og oprindelig aftalt del af opgaven, og emnet er derfor 
udelukkende behandlet på kursorisk niveau.  

2.2 Afgrænsninger og antagelser 
Der gøres opmærksom på, at notatet er udarbejdet på grundlag af en kombination af desk research, 
et mindre antal kvalitative interviews og en række tekniske analyser af de af analysen omfattede 
løsninger og projekter (se senere i dette notat). Der kan 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 
relevante initiativer i andre projekter end dem, som har været inddraget i indeværende analyse. 

Konklusionerne i notatet er som en naturlig konsekvens af ovenstående begrænset af disse forhold. 
Den gennemgående antagelse for denne analyse er derfor, at andre igangværende initiativer arbejder 
i samme retning. 

                                                      
2 TeleCare Nord er et storskalaprojekt og tværsektorielt samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, 

alment praktiserende læger i Nordjylland samt Aalborg Universitet om udvikling af en telehomecare-løsning til de nordjyske 

KOL-patienter (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). TeleCare Nord løber over tre år fra 2012 til og med 2014 med et samlet 

budget på kr. 49,46 mio. se mere på www.telecarenord.dk. 
3 KIH, Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, er et koordineret storskalaprojekt i regi af Fonden for Velfærdsteknologi (FFVT). I 

projektet afprøves og demonstreres it-løsninger med hovedvægt på integration mellem eksisterende it-systemer og 

telemedicinsk hjemmemonitorering samt andre løsninger, der understøtter patientens aktive inddragelse i eget forløb. KIH 

består af otte delprojekter. Projektet har en løbetid på 24 måneder og har et samlet budget på 65 mio. med et tilskud fra 

Fonden for Velfærdsteknologi på 33,4 mio., se mere på http://www.medcom.dk/default.asp?id=112246. 
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Dette afsnit præsenterer resultaterne af en analyse af de tekniske muligheder 
og barrierer for brugen af borgernes eget it-udstyr i relation til digitalt 
understøttet genoptræning. Det inkluderer en bredere gennemgang af en 
række tekniske aspekter ved de i analysen omfattede pilotprojekter og de 
konkrete anvendte løsninger. Derudover gennemgås kort udfordringer og 
behov for en eventuel certificering af de anvendte løsninger i relation til en 
klassificering som klinisk medicinsk udstyr. 

3.1 Opsamling 

Brug af borgernes eget it-udstyr  

Der er fremkommet en række gennemgående konklusioner vedr. brug af borgernes eget it-udstyr som 
en del af en teknisk analyse af de i analysen omfattede løsninger samt indhentede informationer fra 
de interviewede leverandører. 

Fælles for alle interviewede leverandører og tilbudte løsninger er, at de som deres primære løsning – 
og i nogle tilfælde eneste løsning – har en leveringsmodel, som omfatter både hardware og software. 
De leverer derfor som udgangspunkt en samlet løsning, hvor borgeren får alt nødvendigt udstyr, 
herunder også hardware, det rette abonnement til internetforbindelsen samt tilhørende standard eller 
specialudviklet software installeret på forhånd. 

Alle involverede leverandører med undtagelse af én har rapporteret, at de er strategisk åbne for og 
teknologisk parate til at udnytte borgernes eget it-udstyr. Udvalgte leverandører tilbyder allerede i dag 
muligheden for at anvende borgerens eget it-udstyr, men ingen af de analyserede og inddragede 
pilotprojekter har anvendt eller testet denne mulighed. Den øgede fleksibilitet, som tilvalg og fravalg af 
udstyr tilbudt af leverandøren giver, baner på sigt vej for adskillige leverancemodeller i relation til de 
enkelte løsninger, og dermed øget antal tilpasningsmuligheder for de enkelte kommuner. 

Ud over en fleksibilitet i relation til mulige leverancemodeller muliggøres en tilsvarende fleksibilitet i 
relation til udbud af udvalgte dele af de konkrete løsninger. I stedet for at anvende borgerens eget it-
udstyr, men stadig fravælge udstyr tilbudt af leverandørerne, kan kommunerne vælge selv at indkøbe 
dele af udstyret. Dette er muligt både inden for en enkelt kommune og flere kommunerne imellem. En 
eller flere kommunerne vil derfor fx kunne fravælge en tilbudt mobiltelefon, som ellers ville være 
inkluderet i en standardpakke, og indkøbe disse separat via et større offentligt udbud eller allerede 
etableret rammeaftale. 

3 GENNEMGANG AF 
LØSNINGER 
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I relation til sikkerhedskrav vedrørende identifikation af borgeren er der tilsvarende en gennemgående 
tendens. Der er for alle løsninger enten minimale eller ingen krav til adgangs-styring. Den umiddelbare 
fordel ved dette, og leverandørernes primære forklaring på niveauet af kravene, er at borgerne har 
lettere ved at få adgang til og anvende løsningerne. 

Der er dog også en række tilknyttede ulemper ved det lave niveau af adgangskrav. Det lave niveau vil 
fx give særlige udfordringer ved brug af borgerens eget udstyr, afhængig af følsomheden af den 
opsamlede eller præsenterede data. For løsninger, hvor systemet enten indeholder, dvs. fysisk lagrer 
følsomme data, eller blot præsenterer følsomme data for borgeren, skal der sikres rette identifikation 
af brugeren, som flere af løsninger i dag, primo 2914, ikke understøtter. Sikkerhedsforholdene 
udfordrer yderligere, hvis det netop er borgerens eget udstyr som anvendes, da der ofte er langt 
mindre kontrol med disse enheder, Det inkluderer manglen på tvungne opdateringer af både 
skræddersyet software eller det underliggende operativsystem.  

Det noteres dog, at flertallet af leverandørerne er åbne for udnyttelse og implementering af NemID 
Mobil (når dette bliver muligt) eller NemID Privat på sigt. 

Flertallet af leverandørerne rapporterer yderligere, at deres løsninger allerede kan eller på sigt kan 
blive klar til at understøtte en bred vifte af platforme, herunder Windows, Linux, iOS, Apple Android, 
etc. og hardware, dvs. andre typer af tilsvarende hardware end dem, de aktuelt understøtter i dag 
(primo 2014).  

En udvidet understøttelse af hardware og softwareplatforme vil naturligt øge behovet for support og 
vedligeholdelse. Den generelle konklusion er yderligere, at et større antal af typer af platforme og 
hardwaremodeller direkte påvirker omkostningsstrukturen hos leverandørerne – og derfor også 
udgifterne til kommunerne. 

Leverandørerne rapporterer tillige alle, at det primært er brugernes teknologiparathed og den praktiske 
opsætning i hjemmet, som bestemmer muligheden for brug af borgernes eget udstyr, i højere grad 
end det er ovenstående tekniske muligheder.  

Derudover vil en øget brug af borgerens eget it-udstyr have flere afledte konsekvenser for de 
kommunale medarbejdere. Det omhandler specifikt de kommunale medarbejderes evne til at vurdere 
ikke bare borgerens teknologiparathed, men også om udstyr, forbindelse og praktiske opsætning er 
egnet til en konkret digitalt understøttet genoptræningsløsning. 

Det vurderes yderligere, at enkelte løsninger ikke kan benytte borgerens eget it-udstyr på grund af et 
krav om certificering af løsningen som klinisk medicinsk udstyr (mere herom i afsnit 4).  

Brug af borgernes bredbånd og relaterede krav  

Der er fremkommet en række gennemgående konklusioner for brug af borgernes eget bredbånd, lad 
det være mobilt eller fastnet, samt kravene til disse forbindelser. 

Den opdaterede bredbåndskortlægning fra 2013 fra Erhvervsstyrelsen [KORTLÆGNING2013] 
beretter, at 99,9% af alle husstande kan få 2 Mbit/s download, og 98% kan få 2 Mbit/s upload. Det er 
beregnet4, at knap 22% af alle husstande og virksomheder medio 2013 samtidig har adgang til mobilt 
bredbånd med en beregnet minimumshastighed på 2 Mbit/s. Der ligger en række begrænsninger i, at 
opgørelsen er baseret på postnumre. Det forventes, at der ultimo 2014 udkommer en mere detaljeret 
bredbåndskortlægning, der giver et mere præcist billede af dækningen. 

Ovenstående dækningsgrad for fastnet dækker alle minimumskrav for internetforbindelse for de 
analyserede løsninger, dvs. de i projektet udvalgte løsninger anvendt i pilotprojekterne, med 
undtagelse af en konkret løsning, specifikt løsningen fra Welfare Denmark (en videoløsning, hvor 
videodelen er et supplement til kernefunktionaliteten, og derfor ikke primærteknologi for løsningen). 

                                                      
4 Selvom der tilstræbes størst mulig præcision i kortlægningen, er indberetningerne ofte baseret på teoretiske beregninger af 

access-nettenes kapacitet og kvalitet. Derfor vil de faktiske hastigheder stadig kunne afvige fra de indberettede 

[KORTLÆGNING2013]. 
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For de steder, hvor der er dækning på mobilt bredbånd, dækker alle minimumskrav for 
internetforbindelse for de analyserede løsninger. 

Der rapporteres gennemgående et behov for en ”buffer” til at sikre den ”gode oplevelse” ved brug af 
videoforbindelser, grundet bl.a. latency, jitter, packet-loss, deling af kapacitet, tilgængelighed og andre 
tilknyttede kvalitetsparametre for en god videooplevelse. De førnævnte kvalitetsparametre påvirker 
alle oplevelsen på forskellig vis, fx ved at billede eller lyd fryser periodisk, falder ud, hakker eller bliver 
forskudt, hvilket i nogle tilfælde umuliggør en gennemførelsen af træningsøvelserne og den 
nødvendige kommunikation med fysioterapeuten som tiltænkt. 

Flertallet af leverandørerne ønsker trods førnævnte på sigt at udnytte borgerens egne 
fastnetforbindelser grundet de øgede hastigheder, som det vil give.  

Ved tekniske løsninger, som kræver fastnet, og med genoptræningsforløb på 5-16 uger, kræves der 
særlige tiltag for etablering af internetforbindelse for de borgere, som ikke allerede har en 
internetforbindelse etableret. Der kræves følgelig hurtig etablering med korte bindingsperioder af 
fastnetforbindelse, som lige nu udelukkende tilbydes og er prissat af TDC (via TDC’s Telemedicin 
Abonnement). 

Skematisk overblik  

Herunder ses i to tabeller en samlet oversigt over muligheder og barrierer for anvendelse af borgerens 
eget udstyr og bredbåndsforbindelse. Første kolonne er derfor for flere af leverandørerne betinget af 
muligheder og barrierer i de resterende kolonner. 

Tabel 1: Muligheder og barrierer for anvendelse af borgerens eget it-udstyr 1 

 Brug af eget it-
udstyr 

Krav til 
internetforbindelse 

Parathed af teknisk 
løsning 

Brug af standarder 

Icura Ikke i dag, primo 
2014, men på sigt vil 

det være teknisk 
muligt, og dette på 
flere forskellige 

platforme. 

Udelukkende en 3G-
forbindelse grundet 

minimal dataover-
førelse (kan anvende 
bredbånd via wi-fi, og 

derved behøves 3G-
forbindelse ikke). 

Bygger på egen-
udviklet, men åben og 

modulær arkitektur, 
klar til flytning til nye 
platforme og etablering 

af integrationer (der er 
ingen i dag, primo 
2014). 

Bruger standard-
udviklingsteknologier, 

men ingen data- eller 
udvekslingsstandarder 
for analyseområdet 

(alle er egendefineret). 

Online 
Omsorg 

Det er allerede muligt 
i dag, primo 2014, 

dog på et sæt af 
begrænsede 
platforme (ingen 

projekter i analyse 
har testet dette). 

512kb/bit upload, 
2m/bit download. I 

praksis højere, hvis 
man vil have fuld HD. 
Latency og andre 

kvalitetsparametre er 
et problem, især på 
mobilløsninger. 

Bygger på egen-
udviklet, men åben og 

modulær arkitektur, 
klar til flytning til nye 
platforme og etablering 

af nye integrationer, 
udover de allerede 
etablerede. 

Bruger standard-
udviklingsteknologier, 

men ingen data- eller 
udvekslingsstandarder 
for analyseområdet 

(alle er egen defineret). 

Welfare 
Denmark 

Ikke i dag, primo 
2014, men på sigt vil 
det være teknisk 
muligt, og på flere et 

begrænset antal 
platforme. 

3G-forbindelse grundet 
minimal dataover-
førelse (løsningen kan 
anvende fastnet, og 

understøtter et video-
modul, som dog 
kræver 8mbit/s 

download og 2mbit/s 

Bygger på egen-
udviklet, men delvis 
åben og modulær 
arkitektur, klar til 

flytning til nye 
platforme og etablering 
af integrationer. 

Bruger standard-
udviklingsteknologier, 
men ingen data- eller 
udvekslingsstandarder 

for analyseområdet 
(alle er egendefineret). 
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upload). 

Welfare 
Solutions 

Ikke i dag, primo 
2014, men på sigt vil 

det være muligt, og 
på flere forskellige 
platforme. 

3G- og 4G-forbindelse 
512kb/bit upload, 

2m/bit download (kan 
med fordel anvende 
bredbånd via wi-fi). 

Bygger på proprietære, 
men modne og 

velafprøvede 
platforme, som dog er 
åbne for flere nye 

platforme og etablering 
af integrationer. 

Bruger standard-
udviklingsteknologier, 

men ingen data- eller 
udvekslingsstandarder 
for analyseområdet 

(alle er egen defineret). 

DukaPC Ikke muligt i dag, 
primo 2014, og det er 
ikke planlagt 

fremadrettet grundet 
supportudfordringen. 

Ingen skarpe udtalte 
krav, kravet er sat 
relativt til et personligt 

brug af Skype, derfor 
3G-forbindelse (kræver 
mere for HD-video). 

Bygger på åben og 
modulær platform, 
åben for nye platforme 

og integrationer. 

Ikke rapporteret i 
detaljer, men er bygget 
på en standard-

Windows-platform, 
med en skræddersyet 
brugergrænseflade. 

VDX Det er muligt i dag, 
primo 2014, på 
mange forskellige 
platforme. 

512kb/bit upload, 
2m/bit download. 
Samme praktiske note 
som Online Velfærd. 

Bygger på proprietære, 
men modne og 
velafprøvede, 
platforme, som dog er 

åbne for flere nye 
platforme (integrationer 
til EOJ ikke direkte 

understøttet). 

Bruger standard-
teknologier, alle 
velafprøvede og 
modne, men ingen 

brug af standarder for 
analyseområdet (har 
ikke tidligere været 

anvendt, og derfor ikke 
forventeligt). 

Herunder ses en samlet oversigt over relaterede forhold og rammbetingelser for muligheder og 
barrierer for anvendelse af borgerens eget udstyr og bredbåndsforbindelse. 

Tabel 2: Muligheder og barrierer for anvendelse af borgerens eget it-udstyr 2 

 Adgangsstyring Integration af 
eksterne systemer 

Teknologimodenhed  Underleverandører 

Icura Borgeradgang er 
bestemt af fysisk 
adgang til enheden, 
der anvendes 

akkreditiver for 
medarbejdere (åben 
for brug af NemID). 

Ingen i dag, primo 
2014, men der er ikke 
noget teknisk til hinder 
for dette, og opgaven 

vurderes omkommelig 
for en-til-en-integra-
tioner (der er manuelle 

eksportmuligheder). 

Alle hardware og 
softwarekomponenter 
er velafprøvede og 
modne hver for sig, 

løsningen som samlet 
system er stadig 
forholdsvis ny med få 

år på markedet. 

Nej, der benyttes ingen 
underleverandører i 
dag, 2014, men er 
åbne over for både 

brug af under-
leverandører og direkte 
samarbejde.  

Online 
Omsorg 

Brug af akkreditiver 
for både borger og 
medarbejder (åben 
for brug af NemID). 

Integration til KMD 
Care, men derudover 
ingen. 

Alle hardware og delvis 
alle 
softwarekomponenter 
er velafprøvede og 

modne. 

Ja, de kan tilbyde både 
logistik og support via 
underleverandører. 

Welfare 
Denmark 

Borgeradgang fysisk 
bestemt, 
medarbejder bruger 

akkreditiver (åben for 

Ingen i dag, primo 
2014, men der er ikke 
noget teknisk til hinder 

for dette. 

Alle hardware og delvis 
alle 
softwarekomponenter 

er velafprøvede og 

Nej, der benyttes ingen 
underleverandører i 
dag, 2014, men er 

åbne overfor direkte 
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brug af NemID). modne. samarbejde.  

Welfare 
Solutions 

Borgeradgang fysisk 
bestemt (automatisk 

login), medarbejder 
bruger akkreditiver 
(åben for brug af 

NemID). 

Ingen i dag, primo 
2014, men der er ikke 

noget teknisk til hinder 
for dette. 

Hardware og 
softwarekomponenter 

er alle velafprøvede og 
modne. 

Ja, men kun for dele af 
den tekniske 

infrastruktur og ikke 
som en del af deres 
samlede 

leverancemodel. 

DukaPC Automatisk login, 
ingen medarbejder-
løsning lige nu. 

Ingen, ikke aktuelt 
grundet et manglende 
dedikeret fokus på 
analyseområdet 

Hardware og 
softwarekomponenter 
er velafprøvede og 
modne. 

Nej, der bruges dog 
underleverandører 
som distributions-
enheder. 

VDX Medarbejder logger 
på via egen 
infrastruktur og 
sikkerhedsmodel, 

åben for borgere, 
men kan og skal 
ændres fremover. 

Ingen, ikke aktuelt 
grundet et manglende 
dedikeret fokus på 
analyseområdet 

Hardware og 
softwarekomponenter 
er velafprøvede og 
modne. 

Nej, der benyttes ingen 
underleverandører i 
dag, 2014. 

Ovenstående oversigt er udarbejdet ud fra en mere detaljeret gennemgang og teknisk analyse af hver 
af de omtalte løsninger. I de følgende afsnit er hver løsning foldet yderligere ud. 

3.2 Icura (Mobil Interaktiv Genoptræning) 
 

Område Beskrivelse 

Brug af eget it-udstyr Icuras mest udtalte bekymring for at introducere en leverancemodel, som anvender 
borgerens eget it-udstyr, skyldes forventningen om et øget supportbehov (og 
vedligeholdelsesbehov). Det øgede support- og vedligeholdelsesbehov vil primært 
skyldes den bredere vifte af hardwareenheder, fx HTC, Samsung, Nokia, etc., og 
behovet vil yderligere øges, hvis de samtidig skulle understøtte forskellige typer af 
platforme, fx iOS, Android og Windows Phone. 

Icura beretter, trods det øgede support og vedligeholdelsesbehov, at de målrettet 
arbejder mod at understøtte nye hardwareenheder og platforme. De bekræfter 
yderligere, at ud fra et teknisk perspektiv, dvs. baseret på de teknologier som aktuelt 
udgør løsningen i dag, primo 2014, at en fremtidig bredere understøttelse af enheder 
og platforme er mulig. Dertil noterer Icura, at flere kommuner – mere specifikt de 
borgere som har deltaget i pilotprojekter – direkte har udtalt et ønske om at kunne 
anvende løsningen efter endt genoptræningsforløb, herunder at kunne anvende 
løsningen på deres egen hardware.  

Den strategiske beslutning omkring det næste skridt er ikke faldet på plads endnu, 
primo 2014, herunder valget mellem enten at gå efter at understøtte nye enheder, 
men beholde samme softwareplatform, eller understøtte nye platforme (som 
konsekvens måske også kræver nye hardwareenheder) eller en understøttelse af 
begge retninger. 

I dag, primo 2014, har Icura indbygget automatiske softwareopdateringer i deres 
app, så de herigennem sikrer den nyeste version på enheden. De anvender 
derudover ikke nogen former for Mobile Device Management-software (MDM), for at 
kunne fjernkontrollere enhederne, men ser det nødvendigt skulle de understøtte 
yderligere hardwareenheder og platforme. I løsningens nuværende version, starter 
træningssoftwaren op direkte når mobileenheden tændes. Det er muliggjort ved en 
manuelt opsat kiosk-mode, som gør, at enheden udelukkende kan bruges til deres 
app. 
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Krav til internet-
forbindelse 

Icura beretter, at en 3G-forbindelse er minimumskravet lige nu, primo 2014. Det 
skyldes, at der udelukkende overføres minimale mængder af data, og video ikke er 
en del af deres løsning. Der er derfor ikke eksplicitte upload- og download-krav til 
hastighed (mbit/s). Det er muligt at hente instruktionsvideoer ned på enheden via 
softwareløsningen, som fylder i mellem fire og otte MB pr. styk. Det kan ske 
automatisk, når enheden har 3G-forbindelse, og er derfor ikke kritisk for afviklingen 
af øvelserne. Icura forventer ingen væsentlige ændringer til kravene for kapaciteten 
til internetforbindelse fremadrettet. 

Dertil beretter Icura, at det muligt at anvende enheden i en offline tilstand, dvs. alle 
øvelser, som app’en understøtter, kan gennemføres uden internet, hvorefter de 
opsamlede data automatisk uploades til serveren, når enheden på et senere 
tidspunkt får forbindelse til Internettet. Icura noterer derudover, at løsningen vil 
kunne fungere på borgerens egen internetforbindelse via wi-fi, som derved ikke 
kræver mobilabonnement inkluderet i løsningen. Løsningen bliver dog som 
konsekvens mindre mobil.  

Teknisk løsning og brug 
af standarder 

Deres løsning består overordnet set af en mobilapplikation installeret på en 
mobiltelefon, som assisterer borgeren i at gennemføre de rette træningsøvelser. 
Mobilapplikationen kommunikerer med en række bevægelsessensorer, som er 
påmonteret borgeren direkte. Dertil hørende en portalløsning, som modtager 
kvalitetsdata fra mobilapplikationen, som fysioterapeuterne kan tilgå for at følge med 
i borgernes fremskridt. Den overordnede løsningsmodel er beskrevet yderligere i 
bilag 1. Mellem den mobile enhed og de mobile sensorer, som står for måling af 
øvelserne, er forbindelsen en standard Bluetooth-forbindelse. Mellem den mobile 
enhed og serveren er udvekslingsformatet JSON, som er en standard 
internetprotokol. Derudover benytter løsningen ingen standarder specifikt for 
analyseområdet. 

Adgangsstyring Terapeuterne har egen adgang, som bliver styret gennem tre forskellige roller, 
herunder en standardbruger, en administrator og en systemadministrator. Adgang 
via alle tre roller foregår ved brug af standardakkreditiver, herunder brugernavn og 
kodeord. Akkreditiverne bliver generede automatisk af systemet, men kan 
efterfølgende ændres af brugeren. 

For borgeren er der automatisk afgang, når enheden blot tændes, og derved ingen 
eksplicit kontrol af den faktiske bruger. Adgang er derfor udelukkende styret af den 
fysiske adgang til enheden. Icura har aktuelt ingen overvejelser om brug af offentlige 
adgangsløsninger, men hvis behovet kommer, er de åbne overfor muligheden. 

Integration af eksterne 
systemer 

Deres løsning understøtter i dag, primo 2014, ingen integrationer til 
omsorgssystemer eller andre eksterne systemer. Icura beretter, at de ikke på 
nuværende tidspunkt har overvejelser om at integrere til de kommunale 
omsorgssystemer og er heller ikke blevet mødt at krav om integration til fx 
sundhed.dk eller borger.dk.  

Icura understreger, at de er både strategisk såvel som teknisk åbne for og parate til 
at udvikle og etablere integrationer til eksterne systemer.  

Teknologimodenhed De anvendte hardwareenheder er alle standardudstyr, som frit kan købes på 
markedet. Herunder de bevægelsessensorer og Bluetooth-chip, som anvendes som 
en del af løsningen. Telefonen (den mobile enhed) er en standard-smartphone fra 
Samsung. Softwaren er skræddersyet, men anvender en række kendte 
standardteknologier på området. Den samlede løsning er stadig ny på markedet. 

Underleverandører Icura benytter ingen underleverandører i dag, 2014, men er åbne over for både brug 
af underleverandører og direkte samarbejde i relation til fx logistikdelen, herunder 
udbringning og opsætning og den efterfølgende supportdel. 

Icura vurderer, at de i første omgang ville kunne understøtte rette kapacitet for et 
moderat øget supportbehov. Senere, eller ved et yderligere øget supportbehov, 
vurderer Icura, at der ville kunne opstå en situation, hvor supportdelen med fordel 
kunne håndteres af kommunerne selv, eller ved brug af en ekstern leverandør. 

Certificeringsbehov Icura har vurderet, at der var behov for en certificering efter klasse 1 som klinisk 
medicinsk udstyr. Løsningen er derfor aktuelt certificeret til denne klasse, og er 
derudover registreret hos Sundhedsstyrelsen. 
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3.3 KMD (Online Omsorg) 
 

Område Beskrivelse 

Brug af eget it-udstyr KMD beretter, at det primært er borgerens it-kompetencer, som bestemmer 
muligheden for at anvende borgernes eget it-udstyr. Derudover er brugernes 
pårørende også en central ressource i relation til at vurdere, hvorvidt borgerens eget 
it-udstyr kan eller bør anvendes. 

KMD’s nuværende løsning er designet som en mobilapplikation, dog installeret som 
en klient på enten en PC eller iPad (Android og Linux platformen kommer senere, 
hvis der er et behov). Tabletløsningen betragter KMD som den primære løsning i 
relation til anvendelse af borgerens eget it-udstyr. Dog er både brug af borgerens 
egen PC eller iPad teknisk mulig allerede i dag, primo 2014. 

Den endelig specifikke løsning kan differentieres, grundet de mange 
konfigurationsmuligheder, og kan derfor tilsvarende stille en række varierende krav 
til den hardware, som den skal afvikles på. Det sætter yderligere krav til 
kommunerne. Kommunerne får derfor en større opgave med at vurdere, hvad der er 
praktisk muligt ude hos borgeren. 

KMD konkluderer, at der er perspektiv i at anvende borgerens eget udstyr, og deres 
løsning understøtter allerede i dag denne mulighed i relation til digitalt understøttet 
genoptræning. 

Krav til internet-
forbindelse 

KMD beretter, at følgende minimumskrav er gældende for løsningen, herunder en 
forbindelse med 512kb/bit download og 2 m/bit upload. I praksis højere, hvis man vil 
sikre en stabil HD videokvalitet. Det skyldes både kravet om højere dataoverførelse 
ved HD, men også at latency, jitter og andre kvalitetsparametre relateret til 
forbindelsen ligeledes er et problem. Det gælder især på mobilløsningerne (iPad).  

KMD erfarer, at selv med en 4G-forbindelse varierer oplevelsen, selv med samme 
forbindelsesstatus rapporteret af hardwareenheden. Hvilket primært skyldes de 
tidligere omtalte kvalitetsparametre for en stabil og god internetforbindelse, og i 
mindre grad hastigheden på forbindelsen. Aktuelt er der ingen opsamling af data 
under sessionerne, og der er ikke funktionalitet for understøttelse af lokalt gemte 
videoer (KMD beretter, at videoerne vil kunne gemmes fremadrettet, som en del af 
en kommende off-line mode for løsningen). 

Teknisk løsning og brug 
af standarder 

Løsningen er baseret på standardteknologier for videokonferencer, herunder 
anvendelsen af teknologien fra Vidyo. Borgere medn egne Vidyo kompatible 
videoklienter, på sigt vil kunne benytte KMD’s infrastruktur for Online Omsorg, uden 
brug af KMD’s specifikke klient Derudover benytter KMD ikke standarder specifikt for 
analyseområdet. 

KMD arbejder aktuelt med at udvikle en dedikeret platform for Online Velfærd. Det er 
planen, at andre digitalt understøttede genoptræningsløsninger på markedet på sigt 
vil kunne benytte KMD’s platform. Snitfladeudfordringen mod omsorgssystemerne vil 
blive løst igennem platformen. KMD går efter en infrastrukturleverandørrolle og ikke 
blot en løsningsleverandørrolle. 

Grundet mangel på standarder og standardkomponenter udviklet specifikt til digital 
genoptræning er KMD som leverandører aktuelt pålagt at designe og udvikle hele 
løsningen selv. Der er ikke fastsat obligatoriske standarder på området, men 
udelukkende valgfrie vejledninger, hvilket i praksis betyder, at de ikke bliver fulgt 
grundet mangel på standarder og standardkomponenter udviklet specifikt til digital 
genoptræning grundet tidspres, ressourcemangel eller mangel på rette viden 
omkring standarderne.  

KMD ønsker derfor konkrete tilkendegivelser og retninger udtalt af kommunerne eller 
organisationer med ansvar for udarbejdelse og fastsættelse og brug af offentlige 
standarder. KMD udtaler derudover, at en offentlig faseplan for anvendelse og 
udrulning af specifikke referencearkitekturer, standarder og mål for digital 
genoptræningsområdet, tilknyttet fx år 1, 2, 3 og 4, ville være yderst givtigt. Det ville 
hjælpe dem med at planlægge deres fremtidige og interne investeringer på området. 

Adgangsstyring Aktuelt kræver videodelen hos borgeren udelukkende brug af akkreditiver, genereret 
af systemet. Løsningen understøtter en ”Husk Mig” funktion, som efterfølgende kun 
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kræver en pinkode af borgeren for at få adgang. Når faktisk opsamlede målinger 
eventuelt introduceres til løsningen, kræves der sandsynligvis en strengere 
adgangsstyring, vurderer KMD. De sundhedsprofessionelle har adgang via 
akkreditiver. 

Integration af eksterne 
systemer 

KMD’s løsning har aktuelt integrationer til KMD CARE, og kan ud fra et teknisk 
perspektiv udvikle og etablere sådanne integrationer til de andre omsorgssystemer 
fra CSC og Avaleo. Omsorgssystemintegrationer vil på sigt ske via deres dedikerede 
platform for Online Velfærd. Dette inkluderer planmæssigt integrationer til 
omsorgssystemerne fra CSC og Avaleo. 

Teknologimodenhed Løsningen anvendes inden for en række andre områder end digitalt understøttet 
genoptræning og er derfor funktionelt bredt afprøvet. De anvendte teknologier er alle 
modne standardteknologier på området. 

Underleverandører KMD er åbne for og understøtter allerede en leverancemodel, som indeholder brug 
af underleverandører. KMD er stadig den centrale hovedleverandør, trods de 
individuelt forskellige løsninger i de enkelte kommuner. Standardpakken inkluderer, 
at KMD leverer rette licenser og superbrugersupporten. Konsulenthjælp til 
installering tilbydes ligeledes. 

Udbringning af udstyr, dvs. logistik, kan ifølge KMD leveres enten som udlicitering til 
ekstern part, eller ved direkte samarbejde med andre leverandører udpeget af 
kommunerne. KMD har ikke planer om at bygge en afdeling op specifikt til logistik og 
support, men beretter at de kan levere hardware og måleapparater, og derefter 
samarbejde med rette logistik og supportleverandører. KMD er derfor åbne for en hel 
eller delvis opsplitning af logistik og support. Det betyder følgelig, at kommunerne 
har bedre mulighed for frit at vælge, om netop logistik og supportdelen skal i separat 
udbud, som KMD ser som en fordel for begge parter, dvs. leverandørerne og 
kommunerne. 

Certificeringsbehov KMD’s løsning konfigureret til digitalt understøttet genoptræning skal ikke 
certificeres. Det skyldes primært, at der udelukkende er tale om en videokonference, 
og at der ikke bliver opsamlet kvalitetsdata under øvelserne. Certificeringsbehovet 
bliver måske aktuelt fremadrettet, hvis der fx skal samles kvalitetsdata for træning, 
og yderligere afhængig af hvordan disse behandles, og fx hvilke typer automatisk 
beslutningsstøtte, der måtte implementeres baseret på disse data. 

3.4 Welfare Denmark (Virtuel Genoptræning) 
 

Område Beskrivelse 

Brug af eget it-udstyr Welfare Denmark understreger (som KMD), at den primære afgørende faktor for 
anvendelse af borgerens eget it-udstyr bestemmes af borgerens it-kompetencer og 
praktiske opsætning i hjemmet. 

Det er i dag, primo 2014, muligt for Welfare Denmark at installere og afvikle deres 
løsning på borgerens eget it-udstyr, men Welfare Denmark noterer, at ovenstående 
udfordringer vedr. borgerens it-kompetencer skal tages alvorligt.  

En central del af deres løsning, og som gør løsningen væsentlig mere brugervenlig, 
er brugen af en trykfølsom skærm. Welfare Denmark vil dog kunne levere en samlet 
løsning uden brug af en trykfølsom skærm, og der er derfor ikke noget teknisk til 
hinder for at anvende borgerens eget it-udstyr. 

En præmis for en sådan mere åben leverancemodel er krav om et tættere og mere 
afklaret samarbejde mellem leverandør og kommune. Welfare Denmark 
understreger udfordringen ved et øget support- og vedligeholdelsesbehov ved 
anvendelse af borgerens eget it-udstyr. Et mere direkte samarbejde med 
kommunerne og en tilvejebringelse af løsningen i fællesskab er derfor efterspurgt 
fremadrettet, herunder er et fælles ansvar (eller brug af en ekstern leverandør) for 
udbringning og opsætning nødvendigt for at kunne understøtte en mere omfattende 
udrulning. 

Krav til internet-
forbindelse 

Løsningen kræver udelukkende en 3G-mobilforbindelse. Det skyldes primært, at 
deres løsning udelukkende har behov for at overføre meget få kvalitets- og 
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beskeddata opsamlet under træningsøvelserne, og at løsningen ikke indeholder en 
videodel. Der er derudover mulighed for en offline-tilstand, hvor løsningen kan 
anvendes, og hvor data først sendes til den sundhedsprofessionelle ved adgang til 
en internetforbindelse. Der er også mulighed for udelukkende brug af borgeres egen 
internetforbindelse via wi-fi. 

Løsningen understøtter i dag, primo 2014, et tilvalg af en videokomponent, som 
udelukkende bliver anvendt som supplement til løsningen og ikke som en central del 
af løsningens kernefunktionalitet. Hvis dette videomodul vælges til, er kravene til 
internetforbindelsen en fastnet forbindelse, fx en DSL forbindelse, med en kapacitet 
på 8 Mbit/s download, og 2 Mbit/s upload. 

Teknisk løsning og brug 
af standarder 

Løsningen er specialudviklet, men de faktiske tekniske detaljer er ikke blevet kendt 
under de afholdte interviews. Welfare Denmark anvender dog ingen brug af 
standarder i relation til analyseområdet, alt er proprietær løsninger, men alle er 
afstemt med kommunerne, herunder terapeuterne. De anvendte hardware 
komponenter er alle standard komponenter på markedet. 

Adgangsstyring Borgeren logger ikke ind i dag, primo 2014. Adgangen til løsningen er derfor 
udelukkende bestemt af fysisk adgang til løsningen. Welfare Denmark har fokuseret 
på, at det skal være simpelt for borgeren, og der har fra kommunerne ikke været 
efterspurgt andre krav. Data bliver dog sendt via en sikker krypteret forbindelse, men 
der opsamles eller præsenteres ikke følsomme data i løsningens nuværende form. 
De sundhedsprofessionelle har adgang via simple akkreditiver. 

Integration af eksterne 
systemer 

Der er ikke udviklet eller planlagt udviklet integrationer til omsorgssystemerne. 
Aktuelt understøtter løsningen manuel eksport af data som PDF, som efterfølgende 
kan indlæses i de kommunale omsorgssystemer efter behov.    

Teknologimodenhed Software er specialudviklet men afprøvet i flere end 30 kommuner, og centrale dele 
af deres løsning stammer fra løsninger til andre områder end digitalt understøttet 
genoptræning, og er derfor ydermere velafprøvede. De anvendte hardware-
teknologier er modne og standardprodukter på markedet. 

Underleverandører Der benyttes ingen underleverandører i dag, 2014, men Welfare Denmark er åbne 
over for samarbejde med enten af kommuner udpegede underleverandører eller 
direkte samarbejde. De ser support og logistikdelen som udført af underleverandører 
men er åbne for selv at tilbyde dette. 

Certificeringsbehov Deres løsning skal i den nuværende form ikke certificeres og er det derfor ikke. 
Welfare Denmark holder sig løbende opdateret på området for at sikre sig, at 
fremtidige udvidelser ikke pludselig dikterer, at løsningen bliver klassificeret som 
klinisk medicinsk udstyr og derfor skal certificeres. 

3.5 Welfare Solutions (Online Omsorg og Videokonference til 
Genoptræning) 

 

Område Beskrivelse 

Brug af eget it-udstyr Deres løsning vil allerede i dag, primo 2014, kunne anvendes på borgerens eget it-
udstyr, men Welfare Solutions beretter, at de ofte er udfordret på den faktiske 
infrastruktur hos borgeren, herunder kvaliteten for internetforbindelsen. Det har 
resulteret i et fokus på at levere en samlet løsning, alt inklusiv. 

Hvis der sættes eksplicitte krav til borgerens udstyr, er de åbne for et gå i den 
retning og anbefaler allerede brug af eksternt udstyr, kamera og mikrofon, som gør 
det lettere at anvende både for borgeren og de sundhedsprofessionelle. 

Welfare Solutions understreger en kritisk udfordring vedrørende det øgede 
supportbehov, som en bredere understøttelse af hardware ville kræve. De kan dog 
ikke præcisere omfanget yderligere på nuværende tidspunkt, primo 2014. De 
vurderer dog, at supportbehovet kommer til at belaste kommunerne 
ressourcemæssigt mere end dem, da de ikke forstiller sig at håndtere hele 
supportdelen af de udleverede løsninger, når de er i brug hos borgerne. 

Krav til internet- Deres løsnings minimumskrav er en 3G-forbindelse (eller 4G) med en kapacitet på 
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forbindelse 512 kbit/s upload og 2 mbit/s download. 

De vil kunne anvende borgerens egen forbindelse og tilstræber dette grundet den 
ofte bedre hastighed, en sådan fastnetforbindelse måtte have. I praksis anvender de 
i dag, primo 2014, udrullede løsninger oftest det udstyr og den internetforbindelse, 
der hører med i standardpakken leveret af Welfare Solutions. 

Teknisk løsning og brug 
af standarder 

Løsningen er baseret på standardteknologier for videokonferencer, herunder 
anvendelsen af teknologier fra Vidyo og Videra. Der betyder følgelig, at borgere, 
med egnede Vidyo kompatible videoklienter, på sigt vil kunne benytte Welfare 
Solutions løsning uden brug af deres klient, som leveret i deres standardpakke. 
Derudover benytter Welfare Solutions ikke standarder specifikt for analyseområdet. 

Adgangsstyring Aktuelt foretages der automatisk adgang til deres samlede løsning, som kun giver 
adgang til en telefonbog over de sundhedsprofessionelle. Adgang til løsningen er 
derfor udelukkende bestemt af fysisk adgang til løsningen. 

De sundhedsprofessionelle anvender deres eksisterende sikkerhedsmodel, 
herunder adgangsstyring. Primært bliver der anvendt simple akkreditiver. 

Der har ikke planer omkring brug af NemID, trods enkelte kunders ønske herom. De 
afventer direkte krav fra kommunerne, før de implementerer dette, da det efter deres 
vurdering er for teknisk besværligt at implementere og vedligeholde i deres løsning, 
og derudover efter deres vurdering kun har en lille værdi for borgeren. 

Integration af eksterne 
systemer 

De har aktuelt ingen implementerede eller planlagt implementerede integrationer til 
omsorgssystemerne. Welfare Denmark beretter, at de savner en standardplatform 
fra enten KMD, CSC eller Avaleo, og at en samlet platform fra dem alle ville være 
mere ideelt.  

Da deres løsning ikke aktuelt opsamler data som en aktiv del af løsningen, har 
integrationsbehovet været nedprioriteret. 

Teknologimodenhed Løsningen anvendes inden for en række andre områder end digitalt understøttet 
genoptræning, og er derfor funktionelt bredt afprøvet. De anvendte teknologier er 
alle modne standardteknologier på området. 

Underleverandører For dele af den tekniske infrastruktur anvendes der en 
underleverandør/samarbejdspartner, men ikke som en del af deres samlede 
leverancemodel over for kommunerne. De er dog åbne for samarbejde med andre 
leverandører for udbringning og opsætning.  

Logistik- og supportdelen kunne med fordel ligge hos kommunerne, beretter Welfare 
Solutions. De ser det som nyttigt, at der etableres centrale logistikknudepunkter for 
flere forskellige løsninger, hvilket ud fra stordriftsbetragtninger ville være mere 
attraktivt for både kommunerne og Welfare Solutions.  

De går så langt som at notere, at sådanne fælles knudepunkter ville være en præmis 
for den gode udbredelse. Brug af hjælpemiddelcentralen5 kunne også være en 
løsning, og løsningen kunne derudover være kommercielt drevet og privat ejet. 

Certificeringsbehov Deres løsning skal i den nuværende form ikke certificeres, og er det derfor ikke. 
Welfare Solutions er dog opmærksomme på udfordringen og tager løbende stilling til 
behovet. 

3.6 DukaPC (DukaPC) 
Nedenstående beskrivelse for DukaPC er begrænset i omfang og detaljer. Dette skyldes primært, at 
løsningen aktuelt ikke specifikt er designet til digital understøttet genoptræning, og derfor er løsningen 
på mange områder blot generelt beskrevet. Løsningen er dog stadig relevant, og har tidligere været 
anvendt i et pilotprojekt i Aarhus, idet den tilbyder en meget brugervenlig PC til borgere, som ikke har 
erfaring med anvendelse af computere. 

                                                      
5 Der findes hjælpemiddelcentraler rundt om i landet, hvor kommuner, institutioner og borgere kan søge råd og vejledning med 

henblik på at finde det bedst egnede hjælpemiddel. Se Socialstyrelsens side om hjælpemidler, 

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/hjaelpemidler 
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Område Beskrivelse 

Brug af eget it-udstyr Deres løsning ville teknisk set kunne afvikles på borgerens eget it-udstyr, men det er 
ikke en retning, som de eksplicit forventer at understøtte fremadrettet.  

Det skyldes udelukkende en beslutning om en skrædderskyet og specialiseret 
support- og vedligeholdelsesrådgivning. Deres løsning er 100% designet til, at 
borgeren selv opsætter og installerer løsningen, og alle vejledninger er derfor 
tilsvarende 100% optimeret til den specifikke hardware og software løsning, som 
DukaPC tilbyder. 

Krav til internet-
forbindelse 

De har kun krav om en 3G-forbindelse, men grundet manglende anvendelse for 
digitalt understøttet genoptræning er deres minimumskrav ikke yderligere 
specificeret. Som standard skal løsningen blot understøtte privat brug af fx Skype 
samtaler med familien.  

Teknisk løsning og brug 
af standarder 

Bliver installeret og afviklet på en specialkonfigureret Windows PC og hardware 
løsning. Der bliver ikke anvendt standarder specifikt for det digitale 
genoptræningsområde (primært fordi løsningen aktuelt ikke bliver markedsført til 
digitalt understøttet genoptræning). 

Adgangsstyring Der er automatisk adgangsstyring, og adgang til løsningen er derfor begrænset til 
den fysiske adgang til enheden. 

Integration af eksterne 
systemer 

Der er aktuelt ingen integrationer, og der er ikke planlagt nogen integrationer.  

Teknologimodenhed Alle hardware og software komponenter er velafprøvede og modne 
standardteknologier.  

Underleverandører Nej, kun brug af distributører til direkte salg. 

Certificeringsbehov Der er aktuelt ikke behov for certificering og det vil der umiddelbart ikke være 
fremadrettet, grundet en primær markedsføring som en specialdesignet PC til ældre 
borgere eller nybegyndere i PC-verdenen.  

 

3.7 Relaterede erfaringer 
Som en del af den tekniske analyse er projektleder og teknisk projektleder for TeleCare Nord-projektet 
blevet inddraget via et kvalitativt interview. Formålet med interviewet var at få belyst TeleCare Nord-
projektets erfaringer inden for telemedicinområdet, dog primært med et fokus på erfaringer med 
anvendelse af borgerens eget it-udstyr og bredbåndsforbindelse samt integration til omsorgssystemer. 
Dvs. en belysning af erfaringer med brug af borgerens eget it-udstyr, forbindelse og integration til 
eventuelle kommunale omsorgssystemer. 

I relation til anvendelsen af borgerens eget it-udstyr har TeleCare Nord-projektet valgt samme 
leverancemodel som flere af løsningerne beskrevet i afsnit 3.2-3.6. Dvs., de indkøber, ejer og 
distribuerer hele den samlede løsning, herunder både hardware, software samt internetforbindelse. 
Deres primære overvejelser for dette har været centreret omkring to centrale aspekter. Det første 
medbestemmende aspekt var et ønske om at enten eliminere eller stærkt minimere antallet af mulige 
fejlkilder. Ved at kontrollere hele opsætningen, alt inklusiv, havde teknikerne og de 
sundhedsprofessionelle et mere fuldendt overblik over, hvor løsningen eventuelt kunne brydes ned 
eller kunne give borgeren de største udfordringer. Som direkte konsekvens af denne beslutning var og 
er det projektets ansvar at stå for hele sikkerheden på det udleverede udstyr. Havde de gået efter at 
anvende borgernes eget udstyr, ville de ikke længere være ansvarlige. Konsekvenserne af dette er 
ikke undersøgt nærmere. De involverede kommuner i TeleCare Nord-projektet, og projektet som 
helhed, har i dag, primo 2014, vurderet at udgifterne til det øgede supportbehov var for store, og der 
yderligere ville være for mange ubekendte, og derfor et unødigt øget antal fejlkilder at håndtere, ved 
brug af borgerens udstyr. Projektet har derfor som konsekvens besluttet ikke at anvende borgerens 
eget udstyr. Det skyldes primært det øgede supportbehov, som et sådan valg ville medføre. Projektet 
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vurderede, herunder kommunerne og regionen, at de ikke havde den nødvendige kapacitet i support-
funktionen til at understøtte borgere i brug af en bred vifte af hardware og platforme. 

I relation til brug af borgerens egen internetforbindelse har projektet ligeledes valgt en løsning som 
flertallet af ovenstående løsninger. Der indkøbes udelukkende en mobil internetforbindelse (simkort og 
abonnement) på forhånd, som derefter er en del af løsning, som borgeren får med hjem. De leverer 
løsningen med et standard-simkort, men skifter teleoperatør, hvis der ikke er tilstrækkelig dækning og 
for at få bedste forbindelse. De har i dag ud af 560 standardopsætninger udskiftet 35 simkort. De kan, 
men har ikke anvendt borgerens eget internet (kabel eller wi-fi), igen med det hovedargument, at de vil 
eliminere eventuelle fejkilder. Ingen borgere har hidtil med denne løsning med udskiftelige simkort 
måtte udgå af projektet grundet manglende bredbåndsforbindelse.  

TeleCare Nord-projektet har endnu ikke inddraget leverandørerne af omsorgssystemer og derfor ikke 
etableret integration til disse kommunale systemer endnu. De har dog truffet en række arkitektoniske 
beslutninger, som kommer til at sætte de overordnede tekniske rammer for den endelige og 
fremadrettede løsning. De ønsker ikke at etablere en en-til-en-forbindelse mellem deres løsning 
(OpenTele-baseret) og omsorgssystemerne. Derudover ønsker de heller ikke at etablere integration 
direkte mellem den nationale database for telemedicin (udarbejdet i regi af KIH-projektet). De ønsker 
generelt ikke at etablere en række specialintegrationer mellem konkrete løsninger eller 
opsamlingsdatabaser, men har derimod planlagt at supportere integration via services på NSP 
(National Service Platform), men viderestillet til det nationale patientindeks. Det betyder følgelig, at der 
sættes krav til omsorgssystemerne om at integrere via denne nationale platform, hvor det data, de kan 
rekvirere herigennem, vil stamme fra en række forskellige løsninger og ikke blot en specifik løsning.  
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Dette afsnit præsenterer kort et overblik over eventuelle certificeringsbehov for 
de i analysen omfattede projekter og løsninger, i relation til en klassificering 
som klinisk medicinsk udstyr. Derudover præsenteres en række generelle 
forhold med fokus på omfang og nødvendig indsats i relation til en eventuel 
certificering. 

4.1 Opsamling 
Der er til brug for analysen blevet indhentet input fra både Delta og Sundhedsstyrelsen. Det er sket ud 
fra en betragtning omkring de to parters delte roller som henholdsvis rådgivende 
certificeringskonsulenthus og som hovedansvarlig for lovgivningen samt kompetente myndighed på 
området. 

Det kan generelt ikke konkluderes, hvorvidt en konkret løsning tilhørende en af de teknologiske 
arketyper jf. bilag 1 kræver certificering. Derfor er certificeringsforholdene pr. arketype udelukkende 
retningsgivende. Det understreges yderligere af begge parter, at en konkret vurdering vedrørende 
certificeringsbehov udelukkende vil kunne ske isoleret set, dvs. case-by-case. De præsenterede 
konklusioner tilknyttet de enkelte teknologiske arketyper skal derfor alene læses som retningsgivende 
og er således ikke definitive for øvrige løsninger, der allerede findes på markedet eller måtte blive 
udviklet fremadrettet. 

For flertallet af de analyserede løsninger anvendt i de udvalgte projekter gælder det, at de ikke kræver 
certificering. Dette skyldes enten løsningens generelle karakter eller et mere målrettet design for 
positivt at undgå certificering. Der er kun en af de analyserede løsninger, som er certificeret, og som 
følgelig er registreret hos Sundhedsstyrelsen. 

Det gælder for alle typer af løsninger, at det udelukkende er leverandørerne, som er hovedansvarlige 
for at tjekke behovet for certificering og gennemføre selve certificeringen. Det betyder følgeligt, at 
kommuner ikke bærer et ansvar herved.  

Hvis en kommune dog anvender en løsning, som ikke er certificeret, men som kræver det, er der 
risiko for, at løsningen kan blive trukket af markedet, indtil certificeringen er gennemført og godkendt. 
Kommunerne bør derfor orientere sig om forholdene og kravene for certificering i relation til de konkret 
anvendte løsninger for at undgå førnævnte situation. 

4 KLINISK MEDICINSK 
UDSTYR 
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4.2 Certificeringsforhold 
Der er blevet indhentet input fra Delta, med en repræsentant fra deres afdeling for trådløse 
sundhedsteknologier, test og godkendelse, og Sundhedsstyrelsen, med en repræsentant fra deres 
enhed for medicinsk udstyr. 

Sundhedsstyrelsen er den kompetente myndighed i Danmark for medicinsk udstyr og administrerer 
lovgivningen på området, fx ved overvågning af markedet og kliniske afprøvninger samt inspektioner. 
Delta er et internationalt teknologihus, der rådgiver om den teknologiske udvikling og kravene til bl.a. 
certificering. Delta rådgiver specifikt i relation til godkendelse og certificering af klinisk medicinsk 
udstyr og software, samt rådgivning vedrørende test af samme. 

4.2.1 Generelle forhold 
Hvorvidt, en specifik løsning enten er eller burde være klassificeret som klinisk medicinsk udstyr, og 
derfor følgelig kræver certificering, har ikke været en primær del af analysen. Der er derfor 
udelukkende blevet taget udgangspunkt i de udarbejdede teknologiske arketyper jf. bilag 1, og 
hvorvidt disse ud fra en mere generel diskussion kræver certificering. 

Som udgangspunkt bliver al hardware (og software), som aktivt indgår i et behandlingsforløb, 
klassificeret som klinisk medicinsk udstyr og skal følgelig certificeres. Det er dog muligt at ”definere” 
sig ud af behovet for at blive certificeret ved en nøje beskrivelse af tiltænkt anvendt brug af den 
specifikke løsning. Den mest udslagsgivende faktor for et behov om certificering bestemmes primært 
af, hvordan udstyret generelt markedsføres, og til hvilken konkret brug det eksplicit er tiltænkt. Dertil 
kommer en risikoanalyse af brugen af udstyret og løsningen i relation til brugeren, dvs. hvilken risiko 
brugen af udstyret udgør over for brugeren. 

Der er dog undtagelse for certificering, hvis der udnyttes allerede godkendt udstyr i en samlet løsning. 
Som konkret eksempel skal Microsoft Kinect-udstyret, selvom det bliver anvendt i kombination med 
andet fysisk udstyr, fx en trykfølsom skærm, som en del af en samlet løsning, ikke certificeres. Det 
skyldes, at den oprindeligt er blevet udviklet til et andet formål. Det gælder også, at hvis man køber 
udstyret separat ind og anvender den sammen med fx specialudviklet software. 

Hvis en leverandør selv køber alle komponenter ind, fx en Microsoft Kinect, bevægelsessensorer, 
træningselastikker eller lignende, og kombinerer med specialudviklet software, skal hele løsningen 
certificeres, dog ikke det allerede godkendte udstyr, men den samlede løsning. 

4.2.2 Klassificering efter risiko 
Der findes fire klasser inden for certificering af klinisk medicinsk udstyr: Klasse 1, 2a, 2b og 3. 
Medicinsk udstyr er opdelt i disse fire klasser efter den risiko, det udgør for brugeren. Førstnævnte 
klasse er den primære aktuelle klasse for størstedelen af alle de analyserede genoptræningsløsninger 
i indeværende analyse. 

Tabel 3: De fire risikoklasser [REFERENCEHELBRED] 

Klasse Omfatter 

Klasse 1 

(lav risiko) 

Omfatter fx ikke-invasivt udstyr, invasivt udstyr, som ikke er af kirurgisk art, og som er til 
midlertidig brug samt visse typer af terapeutisk aktivt udstyr. 

Klasse 2a 

(medium risiko) 

Omfatter fx visse typer af kirurgisk invasivt udstyr til kortvarigt brug, implantater i 
tænderne og aktivt udstyr, der har til formål at tilføre eller udveksle energi eller anvendes 
til diagnosticering. 

Klasse 2b 

(medium risiko) 

Omfatter fx kirurgisk invasivt udstyr af kirurgisk art eller andet aktivt udstyr, der anvendes 
kortvarigt til at tilføre ioniserende stråling, har en biologisk virkning eller er beregnet til at 
indgive lægemidler. Herudover visse typer af implantater og kirurgisk invasivt udstyr til 
langvarigt brug. 

Klasse 3 Omfatter fx kirurgisk invasivt udstyr og implantater, der anvendes i relation til hjerte, 
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(høj risiko) kredsløb eller centralnervesystem samt udstyr, der medfører en biologisk eller kemisk 
ændring i kroppen. 

 

Dokumentationsbehovet for en certificering, og derfor den nødvendige ressourceindsats pålagt 
leverandørerne for klasse 1-løsninger, svarer fx ved en simpel mobilapplikation for opsamling af data 
fra et simplet måleapparat til 0,5-1 års arbejde, afhængig af mængde af tilknyttede ressourcer. Det er 
dog vanskeligt at udtale sig specifikt omkring den nøjagtige nødvendige indsats. 

Arbejdets omfang skyldes primært et omfattende dokumentationsarbejde, som en certificering kræver, 
som fx ved en simpel mobilapplikation ligger i størrelsesordenen 1-1,5 ringbind i omfang6. For klasse 
2a og 2a samt klasse 3 er omfanget af arbejde vurderet til henholdsvis 1-2 år og minimum 2,5 år i 
størrelsesorden. Sidstnævnte klasse gælder udelukkende for udstyr, som fx kontrollerer og aktivt 
doserer medicin, eller fx fysisk invasivt udstyr eller implantater. 

For klasse 1-løsninger står leverandøren selv for dokumentation og certificering, de skal udelukkende 
registreres som leverandør af en klasse 1-løsning. Klasse 2a, 2b og 3 kræver yderligere aktiv 
godkendelse. For udstyr i klasse 2a og 2b er der krav om, at fabrikantens kvalitetssystem er godkendt 
af en dertil udpeget certificeringsorganisation. For udstyr i klasse 3 og for visse former af udstyr i 
klasse 2a og 2b skal myndigheden foretage en certificering af produktet.  

Ansvaret for certificering ligger dog udelukkende hos leverandøren af enten individuelt udstyr eller 
leverandører af samlede løsninger. For alle former for udstyr skal fabrikanten udarbejde en 
”declaration of conformity”, hvor leverandøren angiver, at udstyret overholder de krav, der fremgår af 
direktivet. 

Udstyret påføres CE-mærke, som angiver, at det opfylder bekendtgørelsens krav. Hvis en 
certificeringsorganisation har været involveret i godkendelsesprocessen, skal deres 
identifikationsoplysninger fremgå af mærkningen. 

4.2.3 Registrering og ny lovgivning 
Det gælder for alle klasser, at leverandøren skal registreres hos Sundhedsstyrelsen og betale en 
registreringsafgift samt en årlig løbende afgift.  

Sundhedsstyrelsen kan både stoppe, pause eller give tid til certificering at løsningen, hvis løsninger 
allerede er på markedet, men ikke er blevet certificerede. Der kan dog ikke konkluderes generelt over 
procestiltagene, da dette foregår, og skal foregå, case-by-case ifølge Sundhedsstyrelsen. 

Det forventes, at der udkommer en opdateret lov (EU-direktiv) på området i indeværende år, 2014, 
som har været i høring i de seneste 1,5 år. Revisionen indeholder en række skærpelser, som højner 
kravene på området. Dvs. at løsninger, som tidligere undgik certificering, nu potentielt vil blive 
klassificeret som klinisk medicinsk udstyr og derfor skal certificeres.  

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt, at vurdere de konkrete konsekvenser for de fire 
teknologiske arketyper, hvis lovgivning godkendes i den nuværende form. Dog er der indikationer på, 
afhængig af hvordan man tolker forskrivelser i den opdaterede lovgivning, at fx arketype 1, løsning 
med kamera til faciliteret videotræning, kunne risikere at skulle certificeres. Det skyldes formuleringer, 
som antyder, at alt udstyr, som direkte og indirekte indgår i et behandlingsforløb, klassificeres som 
klinisk medicinsk udstyr. Det er på nuværende tidspunkt, primo 2014, ikke endeligt besluttet, hvad den 
opdaterede lovgivning betyder for eksisterende løsninger på markedet. 

Både leverandører såvel som kommuner opfordres derfor til at holde sig opdateret herpå. 

                                                      
6 Det er vanskeligt at præcisere yderligere, da omfanget varierer meget grundet valg af specifik udviklingsmetode og -værktøj 

samt løsningsarkitektur og konkret anvendelse. 
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4.2.4 De teknologiske arketyper 
Herunder ses en oversigt over betydningen af de ovenstående bekrevne certificeringsforhold for de i 
indeværende analyse identificerede teknologiske arketyper og konkrete løsninger. 

Figur 2: Certificeringsforhold for de teknologiske arketyper 
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