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Overordnede rammer og proces for nationalt forudsætningsprojekt 
vedrørende modning af infrastruktur 

Problem
Som led i ØA16-aftalen om udbredelse af telemedicin er afsat 21,3 mio. kr. til et 
forudsætningsprojekt vedr. modning af telemedicinsk infrastruktur. Der er nedsat en 
teknisk styregruppe for modning af infrastruktur, som Sundhedsdatastyrelsen 
sekretariatsbetjener i samarbejde med MedCom Porteføljestyregruppen præsenteres 
for og godkender de overordnede linjer i projektet vedrørende modning af 
infrastruktur samt godkender snitflade mellem den tekniske styregruppe og 
porteføljestyregruppen. 

Baggrund
Af forståelsespapiret for udbredelse af telemedicin fremgår, at den infrastruktur, der 
skal understøtte den telemedicinske behandling af KOL-patienter, skal basere sig på 
gældende national telemedicinsk infrastruktur og referencearkitekturer. 
Infrastrukturen består af en række komponenter, herunder KIH-databasen og 
tekniske services på den nationale serviceplatform (NSP), der skal sikre, at data kan 
opsamles lokalt samt deles og integreres med relevante fagsystemer i regioner, 
kommuner og almen praksis. Der er altså tale om, at modningen tager konkret afsæt i 
eksisterende løsningselementer, som har været afprøvet i projektsammenhænge, men 
som nu skal løftes op på et drifts- og produktionsniveau. 

Arbejdet med modning af infrastruktur er samlet i ét forudsætningsprojekt, der er delt 
i tre dele, jf. bilag 7a: 
 Modning af KIH-databasen samt gennemførsel af integrationer fra 

anvendersystemer (Ansvarlig: MedCom) 
 Modning af NSP-services og standarder (Ansvarlig: Sundhedsdatastyrelsen) 
 Modning af governance vedr. OpenTele (Ansvarlig: Region Midtjylland) 

Udgangspunktet for infrastrukturprojektet er, at eksisterende snitflader og anvendte 
it-standarder fortsat kan anvendes. Dermed lægges der op til, at de regionale, 
kommunale og læge-praksissystemer kan koble sig på den nye infrastruktur i det 
tempo og med den teknologi, der aftales i de enkelte landsdelsprogrammer.

Det er ligeledes op til den enkelte region og kommune at beslutte, hvilken bruger- 
og medarbejderrettet telemedicinsk løsning der ønskes lokalt.

Der er afsat 21,3 mio. kr. i 2016 til modning af infrastruktur fordelt på følgende 
aktiviteter, jf. tabel 1.
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Løsning
På grund af infrastrukturprojektets tekniske natur har Danske Regioner, KL, 
Sundheds- og Ældreministeriet valgt at etablere en teknisk styregruppe med i alt 10 
repræsentanter fra alle parter, jf. bilag 7a. 

For at sikre at porteføljestyregruppen kan varetage det overordnede ansvar, herunder 
udstikke retning for infrastrukturarbejdet, skal porteføljestyregruppen godkende de 
overordnede rammer for det samlede forudsætningsprojekt, jf. bilag 7a. I 
projektforløbet skal porteføljestyregruppen endvidere godkende væsentlige ændringer 
af tidsplan eller scope i infrastrukturprojektet. 

Den tekniske styregruppe forventes at holde første møde 10. februar 2016, hvor 
materialet behandles under forudsætning af porteføljestyregruppens godkendelse af 
de overordnede rammer på dagens møde. Det har været nødvendigt af hensynet il 
fremdriften i infrastrukturarbejdet. 

Porteføljestyregruppen holdes orienteret om fremdriften i det samlede projekt og i de 
enkelte spor. 

Det er væsentligt for en vellykket modning af den nationale telemedicinske 
infrastruktur, at kommuner og regioner samt deres leverandører indgår i arbejdet og 
bidrager med afprøvninger og forretningskendskab. 

Den tekniske styregruppe, som Sundhedsdatastyrelsen sekretariatsbetjener, består af:

 3 repræsentanter fra regionerne og Danske Regioner
 3 repræsentanter fra kommunerne og KL
 3 repræsentanter fra staten (formand fra Sundhedsdatastyrelsen)
 1 repræsentanter fra MedCom

Det indstilles, at porteføljestyregruppen godkender
 de overordnede rammer for infrastrukturarbejdet, jf. bilag 7a

Tabel 1
Midler til modning af infrastruktur

Mio. kr., 2015-pl 2016

Modning af NSP (Ansvarlig; Sundhedsdatastyrelsen) 5,0

Modning af KIH-databasen (Ansvarlig: MedCom) 10,4

Integration KIH til EOJ, LPS og Sundhed.dk (Ansvarlig: MedCom) 3,1

Reserve til integration til EPJ (Ansvarlig: MedCom) 0,8

Modning af OpenTele (Ansvarlig: Region Midtjylland) 2,0

I alt 21,3
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 den beskrevne snitflade mellem den tekniske styregruppe og 
porteføljestyregruppen, og at porteføljestyregruppen inddrages ved væsentlige 
ændringer

 at den tekniske styregruppe på baggrund de godkendte overordnede rammer gives 
mandat til at godkende projektinitieringsdokumenter for infrastrukturprojektets 
delprojekter, jf. bilag 7a.

Procedure
Der pågår mod udgangen af januar udpegning af personer i regioner og kommuner til 
den tekniske styregruppe. Første møde i den tekniske styregruppe afholdes inden 
vinterferien i uge 7. 

Kommunikation
Ikke relevant.


