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Bilag 2.c.a

Afsluttende rapport om Initiativ 4.4 “Telemedicinsk handlingsplan”
Stamdata
Tabel 1: Stamdata for initiativ 4.4
Projekt

Telemedicinsk handlingsplan

Ministerium

Finansministeriet

Institution

Digitaliseringsstyrelsen

Budget og finansiering

Interne timer i Digitaliseringsstyrelsen er medgået til
projektbeskrivelsen og sekretariatsbetjening af følgegruppen for arbejdet.

Ansvarlig for statusrapportering

Susanne Duus

Formand for følge-/arbejdsgruppe

Kontorchef Nina Husfeldt Clasen

Projektleder

Susanne Duus

Projektejer

Kontorchef Nina Husfeldt Clasen

Programleder

-

Starttidspunkt

September 2011

Sluttidspunkt

August 2012

Øvrige kommentarer

-

Resultater

Resultatet af initiativet er færdiggørelsen af National handlingsplan for udbredelse
af telemedicin, der blev offentliggjort 14. august 2012. Handlingsplanen består af
fem initiativer samt en række indsatser, der skal forbedre rammerne for udbredelse af telemedicin i Danmark.
Der er både initiativer, der udbreder og afprøver løsninger i storskala med henblik
på at etablere grundlaget for en evt. senere beslutning om national udbredelse. Initiativerne er udvalgt, fordi de vurderes at rumme det største potentiale økonomisk
og kvalitetsmæssigt på det telemedicinske område.
De fem initiativer er:
-

Klinisk integreret hjemmemonitoring, hvor hjemmemonitorering afprøves på op mod 2.000 patienter fordelt på fem forskellige patientgrupper. Patientgrupperne er KOL-patienter, diabetikere, patienter med kronisk tarminflammation samt gravide med og uden komplikationer. Der
udvikles en database til opsamling og distribution af de indsamlede data.
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Databasen afprøves i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Løsningen skal aflaste kontroller og indlæggelser på sygehus (ved Region Hovedstaden og Midtjylland).
-

Telecare Nord, hvor hjemmemonitorering afprøves på alle relevante
KOL-patienter i Region Nordjylland i et tværsektorielt samarbejde mellem
regionen og 11 kommuner. Løsningen skal ligeledes aflaste kontroller og
indlæggelser på sygehus (ved Region Nordjylland).

-

Internetpsykiatri i Region Syddanmark, hvor en internetbaseret behandlingsplatform afprøves på patienter med depression. Patienterne gennemfører et kognitivt behandlingsprogram i deres eget hjem frem for at møde
op til samtaleterapi på det psykiatriske ambulatorium, hvilket aflaster terapeutressourcer (ved Region Syddanmark).

-

Telepsykiatri, hvor videokonferenceunderstøttelse af samarbejdet om de
psykiatriske patienter mellem sengeafdeling og distriktspsykiatrisk center
udbredes til hele landet. Det sparer medarbejdere i psykiatrien for uproduktiv transporttid. Samtidig afprøves løsningen til samarbejdet mellem
den regionale behandlingspsykiatri og kommunale socialpsykiatriske bosteder (ved Medcom).

-

National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering, hvor telemedicinsk sårvurdering og tværsektorielt samarbejde udbredes til hele landet
inden 2017 (ved Medcom).

Indsatserne for at forbedre rammerne fokuserer på standardisering, forbedring af
overblik over dels eksisterende løsninger i Danmark og dels overblik over ny teknologi fra Danmark og udlandet samt et koncept for risikojusteret evaluering af
telemedicinske løsninger.
Se i øvrigt:
http://www.digst.dk/Velfaerdsteknologi/Telemedicin-og-sundheds-it/Nationalhandlingsplan-for-udbredelse-af-telemedicin
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Digitalisering/2012/August/Ambitioesinvestering-i-telemedicin.aspx
Økonomi

Der blev på FL11 afsat 33,4 mio. kr. og på FL12 16,4 mio. kr. til handlingsplanen.
Dertil kom, at der i forbindelse med ØA12 blev afsat 30 mio. kr. på FL12 til et
initiativ vedr. telemedicinsk sårvurdering. Den samlede økonomi for handlingsplanen udgør derved op på 80 mio. kr. Fonden for velfærdsteknologi har finansie-
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ret de 80 mio. kr., og regioner og kommuner medfinansierer dertil minimum 30
mio. kr.
De statslige fondsmidler blev frigivet 22. juni 2012 og er med udgangen af 2012
udmøntet til de fem projekter i form af tilskudsbreve. Der er endnu ikke udbetalt
midler.
Fremtidigt ejerskab

Fremdriften på de enkelte projekter følges i styregrupper for hvert projekt. Endelig følges samlet fremdrift i Styregruppen for strategi for digital velfærd.
Handlingsplanens initiativer er iværksat i perioden april 2012 til november 2012,
og de forventes afsluttet i 2015. For udbredelsesinitiativerne vil løsningerne være
udbredt på landsplan. For storskalaforsøgene vil der foreligge et dokumenteret
grundlag for at beslutte en evt. udbredelse af løsningerne på landsplan.

