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Tabel 2 

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

 ▪ = ved forsinkelse af milepæl, forsinkes hele projektet (kritisk vej), blå indikerer, at milepælen er indtastet af FUT) 

 
 Hovedstaden  Midtjylland Nordjylland  Sjælland Syddanmark 

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

Milepæl 1.1: Etablering af styregruppe, herunder udpegning af 
projektleder samt evt. sekretariat √ √  √  √ √ 

Milepæl 2: Første version af programgrundlag godkendt 

Milepæl 2.1: Første version af programgrundlag godkendt 
(projektplan opdateres løbende) √ √  

√  
√ √ 

Milepæl 3: Behandlingstilbud inden for landsdelen er godkendt 

Milepæl 3.1: Behandlingstilbud inden for landsdelen godkendt 
(Sundhedsfagligt indhold, organisering og målgruppe) √ x (mar-18) 

√ 
x (31-10-2017) 

x (0-3-mdr.)  
(okt-18) 

Milepæl 4: Aftaler indgået 

Milepæl 4.1: Behandlingstilbud indskrevet i Sundhedsaftalen 

x (01-06-2019) ▪ (jul-19) 
√  

(31-03-2018) (jul-19) 

Milepæl 4.2: Behandlingstilbud godkendt i Praksisplanen 

(31-12-2018) ▪ (2019-2020) 
√ 

(31-03-2018) x  

Milepæl 4.3: Behandlingstilbud indskrevet i Forløbsprogrammet 

(31-12-2018) 
 ▪ x (0-3 mdr.) 

(jan-18) 
√  

(31-03-2018) 
x (2. kvartal 

2018) 

Milepæl 5: Koncept, etablering og idriftsættelse af Service, support og logistikfunktioner 
Milepæl 5.1: Fastlagt koncept for SSL 

x (01-03-2018) √  √  
X (30-09-

2018) 
X (okt 18) 

Milepæl 5.2: Udbud og tildeling/kontraktindgåelse gennemført 

(01-05-2019) (jan 19) 
(1. kvartal 

2019) 
(31-01-2019) (mar-19) 

Milepæl 5.3: SSL i drift 
▪ (01-09-2019) x (jun-2018) 

(2. kvartal 
2019) 

(01-07-2019) (apr-19) 

Milepæl 6: Teknisk løsning er indkøbt og klar til drift 

Milepæl 6.1 A: Bekendtgørelse af udbud af telemedicinsk 
infrastruktur √  √  √  √  √ 

Milepæl 6.2 A: Bekendtgørelse af udbud af telemedicinske løsninger 
x (18-12-2017) x (18-12-2017) x (18-12-2017)  x (18-12-2017) x (18-12-2017) 

Milepæl 6.1 B: Tildeling af leverandør på telemedicinsk infrastruktur 
og afslutning af udbuddet 

(31-07-2018) ▪ (31-07-2018) (31-07-2018) (31-07-2018) (31-07-2018) 

Milepæl 6.2 B: Tildeling af leverandører på telemedicinske løsninger 
og afslutning af udbuddet 

(15-09-2018) (15-09-2018) (15-09-2018) (15-09-2018) (15-09-2018) 

Milepæl 6.3: Landsdelsprogram har indgået aftale med leverandør på 
rammeaftale 

▪  ▪ (01-10-2018) (30-09-2018) Intet angivet 

Milepæl 6.4: Telemedicinsk infrastruktur og løsninger er idriftsat til 
national drift 

▪ (01-09-2019) ▪ (01-09-2017) ▪ (01-09-2019) ▪ (01-09-2019) ▪ (01-09-2019) 

Milepæl 6.5. Landsdelsspecifikke optioner og medarbejdervendt 
løsning sat i drift ▪ 

 (0-3 mdr.)  

(01-09-2019) 
(01-09-2019) (01-09-2019) (1. oktober 2019) 
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Milepæl 6.6: Anskaffelsesstrategi for udstyr til borgere fastlagt 
▪  √  (30-09-2018) (jan-18) 

Milepæl 6.7: Udstyr til borgere sat i drift 
▪ 

(0-3 mdr.)  

(01-09-2019) 
(2. kvartal 

2019) 
(01-09-2019) (jul-19) 

Milepæl 7: Sundhedsfaglige instrukser og retningslinjer udfærdiget 
Milepæl 7.1: Sundhedsfaglige instrukser og retningslinjer udfærdiget 

x (31-12-2018) (mar-18)              √ (31-12-2018) x (jul-18) 

Milepæl 8: Uddannelse og kompetenceudvikling 

Milepæl 8.1: Koncept, plan og materiale for uddannelse af 
sundhedsfaglige personale er klart (01-03-2019) x ▪ (mar-19) (31-12-2018) (31-03-2019) (mar-19) 

Milepæl 8.2: Koncept, plan og materiale  for uddannelse  af borgere er 
klart 

(01-03-2019) x ▪ (mar-19) (31-12-2018) (31-03-2019) (mar-19) 

Milepæl 8.3: Uddannelsestilbud til borgere og sundhedsfaglige er sat i 
drift 

▪ (01-08-2019) ▪ (jul-19) (01-09-2019) (01-07-2019) (apr-19) 

Milepæl 9: Integrationer til IT-fagssystemer 

Milepæl 9.1: Snitfladekoncept og muligheder afklaret og informeret til 
lokale beslutningstagere 

(01-05-2018) x (ultimo 2018) x (31-12-2017) (30-09-2018) (okt-18) 

Milepæl 9.2: Lokale (region, kommuner og almen praksis) 
beslutninger om snitflader truffet 

(01-06-2018) x (2019) x (31-12-2019) (30-09-2018) (nov-18) 

Milepæl 9.3: Integrationer sat i drift (data kan ses i fagsystemer) 
(01-09-2019) (2019) (31-12-2019) (01-07-2019) 

(0-3 mdr.)  
(apr-19) 

Milepæl 10: Rammer for driftsorganisation 

Milepæl 10.1: Fastlægge rammer for driftsorganisation (governance, 
sysemforvaltning og sundhedsfagligt indhold) ▪ (01-05-2019) (dec-19)  √ 

(31-03-2019) 
(apr-2019) 

Milepæl 10.2: Pilot 1 gennemført 

▪ (01-07-2019)  Intet angivet 
(31-05-2019) 

(jun-19) 

Milepæl 10.3: Pilot 2 (Teknisk og organisatorisk afprøvning i 
produktionsmiljø) ▪ (01-09-2019) (juni-juli 2019) Intet angivet 

(30-08-2019) 
(jul-19) 

Milepæl 11: Implementering 

Milepæl 11.1: Implementeringsplan fastlagt og godkendt x (01-03-2019) x ▪ (sep-18) (31-10-2018) x (31-03-2019) (jan-19) 

Milepæl 11.2: x pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert 
landsdelsprogram 

(01-10-2019) ▪ (01-09-2019) √ 
(0-3 mdr.)  

(30-11-2019) 
(0-3 mdr.)  

(jul-19) 
Milepæl 11.3: x pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert 
landsdelsprogram  

(0-3 mdr.)  
(01-02-2020) 

▪ (01-12-2019) √ 
(0-3 mdr.)  

(28-02-2020) 
(0-3 mdr.) 
 (okt-19) 

Milepæl 11.4: Mindst 95 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert 
landsdelsprogram 

(3-6 mdr.)  
(01-06-2020) 

▪  (0-3 mdr.) 
(01-04-2020) 

(31-12-2019) 
(0-3 mdr.)  

(31-08-2020) 
(0-3 mdr.)  
(dec-19) 
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