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Ny plan for TeleKOL
Første nyhedsbrev efter pausen
Pausen har været lang siden sidste nyhedsbrev udkom i september 2019. Nu er det endelig blevet tid til at rigge sejlene og sætte
kursen, sammen med en ny leverandør.
Dette nyhedsbrev giver en kort
status på hvor langt vi er ift. indkøb af den telemedicinske løsning,
samt planerne for implementering
i Midtjylland.
Trifork Public bliver leverandør
Den 6. september 2021 offentliggjorde FUT- ”Fælles udvikling af
telemedicin” - et udbud ift. udviklingen af en ny telemedicinsk løsning, der retter sig imod både
sundhedsfaglige og borgere med
KOL. I december blev det offentliggjort, at Trifork Public var vinder af udbuddet.
Den 4. januar 2022 underskrev
Region Midt kontrakten med Trifork Public på vegne af alle 98
kommuner og 5 regioner i Danmark.
Trifork Public er en kendt spiller
indenfor sundheds-it og leverer
en lang række løsninger. Bl.a. er
de kendt for ”Det fælles medicinkort”, ”Min læge”-app’en og ikke
mindst fra ”Coronapasset”, som
vi alle har stiftet bekendtskab
med de seneste år.

Udviklingsprocessen er godt i
gang
Samarbejdet med Trifork er kommet godt fra start. Den 3. marts
2022 deltog alle landsdelsprogrammer, sammen med FUT i en heldagsworkshop med Trifork. Her blev
tidsplanen for udviklingsprocessen
fremlagt. Der blev også drøftet,
hvordan vi i fællesskab kan sikre, at
både sundhedsfaglige og borgere
kan involveres i den løbende test af
løsningen, så brugervenligheden af
systemet bliver så høj som muligt.
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Ny programstyregruppe for tværsektoriel telemedicin i Midtjylland
En ny organisering skal bidrage til sammenhæng og koordinering mellem de tværsektorielle telemedicinske indsatser i
Midtjylland
Sundhedsstyregruppen og Den
kommunale Sundhedsstrategiske
gruppe godkendte i løbet af 2021
en ny governance for tværsektorielle telemedicinske indsatser i
Midtjylland. Målet er at sikre en
bedre sammenhæng og effektiv
implementering af de telemedicinske indsatser, der implementeres i et samarbejde mellem regionen og de 19 kommuner i Midtjylland.
Programstyregruppen får navnet:

ser i Midtjylland.

Programstyregruppen for tværsektorielle telemedicinske indsat-

Det delte formandsskab for styregruppen varetages af hospitalsdi-

rektør Thomas Balle Kristensen,
Hospitalsenhed Midt og koncernGruppen får det overordnede andirektør Lauge Clemmensen, Silsvar for udvikling og implementekeborg Kommune.
ring af de tværsektorielle telemedicinske indsatser i Midtjylland.
Det første møde i programstyregruppen forventes afholdt i maj.
Ansvaret dækker over forskellige
speciale- og sygdomsområder.
Aktuelt omfatter det således TeleKOL og TeleHjerte.
Programstyregruppen refererer til
Sundhedsstyregruppen.
Udpegningen af medlemmer til
programstyregruppen er netop
afsluttet og kan findes på vores
hjemmeside: www.kol.rm.dk under punktet ”Organisering”.

Telemedicin til borgere med hjertesvigt bliver det næste indsatsområde
Aftale mellem regering, KL og
Danske Regioner
Som et skridt i arbejdet med
landsdækkende udbredelse af
telemedicin blev regeringen, KL
og Danske Regioner ved økonomiaftalerne for 2021 enige om, at
telemedicin til borgere med hjertesvigt skal udbredes til hele landet. Telemedicin kan give muligheder for at lette byrden af hjertesygdom for patienter, f.eks.
fordi hospitalet 'på afstand' kan
monitorere effekten af en given
behandling.

læse mere om i det seneste nyhedsbrev fra Center for Telemedicin, som du finder her: Nyhedsbrev fra CTM og i den kortlægning som vi i Center for Telemedicin har udgivet i 2020: Kortlægning.

Sammenhæng til TeleKOL
Det fremgår af økonomiaftalerne
for 2021, at hver landsdel skal
udarbejde en implementeringsplan for den telemedicinske indsats for patienter med hjertesvigt. Tilbuddet skal i så stort
omfang som muligt etableres
Bygger på gode erfaringer
som en videreudbygning af tilAftalen bygger bl.a. på gode erfa- buddet til borgere med KOL.
ringer fra TeleCare Nords storskalaprojekt vedrørende teleme- Sundhedsfagligt spor for Teledicin til borgere med hjertesvigt. Hjerte
Implementering af telemedicin til
Også i Midtjylland er der høstet
borgere med hjertesvigt skal afgode erfaringer med telemedicin spejle forløbsprogrammet for
på dette område. Det kan du
hjertesygdom og forankres i

Sundhedsaftalerne.
Det sundhedsfaglige spor for TeleHjerte er under udpegning.
Denne gruppe skal, på baggrund
af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Forløbsprogrammet for
hjertesygdom i Midtjylland, fastlægge rammerne for den telemedicinske indsats i Midtjylland.
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Følg med på hjemmesiden www.telemedicin.rm.dk
Vi forsøger så godt vi kan at hol- I forhold til TeleHjerte kan du følde Center for Telemedicins
ge med her: Telemedicin til hjerhjemmeside opdateret med alle
tepatienter.
væsentlige informationer om
både TeleKOL og TeleHjerte.
Ultimo 2018
Telemedicin til KOL har sit eget
projekt-site: Telemedicin til
KOL. Her kan du finde oplysninger om kontaktpersoner, følge
med i de forskellige gruppers
sammensætning , samt status
på implementeringsprocessen.

Programsekretariatet for tværsektoriel telemedicin
Programsekretariatet består af
medarbejdere fra Center for Telemedicin, Sundhedsplanlægning,
samt det Fælleskommunale Sundhedssekretariatet i Midtjylland.

medicinske indsatser. Opgaven
går på tværs af regionen, de 19
kommuner og almen praksis. Sekretariatet har således en tværgående funktion og et ufravigeligt
fokus på det tværsektorielle samVi har ansvar for at koordinere og arbejde.
støtte implementeringen i Midtjylland ift. de tværsektorielle tele-

Du er meget velkommen til at
kontakte programsekretariatet,
hvis du har spørgsmål, eller der
er noget du ønsker uddybet. Vi er
altid klar til dialog!
Du finder vores kontaktoplysninger her: Kontakt programsekretariatet.

Hvad er de næste skridt?
 Det første møde i Programstyregruppen for tværsektoriel telemedicin forventes afholdt i maj 2022
 De forskellige faglige specialist-spor for TeleKOL og TeleHjerte påbegynder arbejdet fra maj 2022
 Programsekretariatet deltager i møder og aktiviteter på tværs
af alle 5 landsdele, samt med FUT ift. udvikling og test af den
telemedicinske løsning fra Trifork Public

Programsekretariatet
for tværsektoriel telemedicin
Olof Palmes Allé 36. 2. sal
8200 Aarhus N
www.kol.rm.dk

