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52 kommuner og tre regioner i stærkt
samarbejde: Skal komme KOL-patienter til gode
Vestdanmark etablerer et stærkt samarbejde om indkøb af en
telemedicinsk it-løsning, der på sigt skal gøre livet lettere for patienter med
KOL og sikre tryghed og sammenhæng

Fælles indkøb styrker samarbejdet
Tre landsdele med Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og
52 kommuner går sammen om en fælles it-løsning, der skal komme borgere med
KOL til gavn.
Telemedicin gør det nemmere for borgere med KOL at tage aktivt del i behandlingen
ved at gøre det muligt at foretage målinger af bl.a. puls, vægt og iltmætning i deres
eget hjem. Større tryghed, færre sygehusbesøg og større sygdomsindsigt er
gevinsten.
Den nye aftale om et fælles indkøb handler om det it-system, der skal bruges af
medarbejdere på hospitaler og i kommuner. I løbet af foråret vil der blive købt en
telemedicinsk løsning, som borgerne skal bruge.
Det glæder Anders Kjærulff, Direktør Silkeborg Kommune og kommunal formand for
landsdelsprogram Midtjylland, at kommuner og regioner nu samarbejder om en
fælles løsning, som tilgodeser de behov, som både borgere, kommuner og
regionerne har.
- Det her er et vigtigt skridt på vejen i forhold til at nå målet om at få implementeret
telemedicinske løsninger i hele Danmark – til glæde og gavn for både borgerne og
de sundhedsfaglige medarbejdere, siger Anders Kjærulff.
Den webbaserede it-løsning skal anvendes i forbindelse med den nationale
udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Senere skal
løsningen udbredes til andre sygdomsområder.

Samarbejde på tværs sikrer sammenhæng for patienter
Med aftalen inspirerer kommuner og regioner til udvikling og innovation på itområdet i Danmark. Der er et ønske om at arbejde tæt sammen på tværs, og
samtidig fastholde en sund konkurrence mellem leverandører på it-området. Ifølge
Eva Sejersdal Knudsen, Direktør i Region Nordjylland og regional formand for
landsdelsprogram Nordjylland, så viser netop dette fællesindkøb, at samarbejde på
tværs er en reel mulighed, der gavner både udvikling og økonomisk rentabilitet på
området for it-løsninger i sundhedsvæsnet.
- Dette er et godt eksempel på, at det tværsektorielle samarbejde fungerer, og at vi
på tværs af sektorer og landsdele får koordineret de forskellige behov. Det er en
stor styrke, at vi med fokus på både de sundhedsfagliges og borgerens behov er
gået sammen om at få det bedste tilbud, siger Eva Sejersdal Knudsen.
At gå sammen giver ikke bare en økonomisk fordel. Med en fælles it-løsning er der
også fokus på sammenhængen i patientens forløb. - På den måde vil
sundhedspersonale, uanset om de arbejder på et hospital eller i en kommune, se
borgerens oplysninger og data i det samme system, og det skærper
sammenhængen, fortæller Peder Jest, Lægelig Direktør og regional formand i
Syddanmark.
Det bliver CGI Danmark, der skal levere den nye telemedicinske it-løsning til de 52

kommuner og 3 regioner.
Den telemedicinske it-løsning til medarbejdere på hospitaler og i kommuner
integrerer til den nationale telemedicinske infrastruktur, som netop nu er under
udvikling.
Der er mellem regeringen, KL og Danske Regioner i økonomiaftalen 2016 indgået
aftale om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele
landet. Forventningen er, at løsningerne er klar til drift ved udgangen af april 2020.

Fakta
FUT organisationen:
Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) er den organisation, der har
ansvaret for at gennemføre udbud, udvikling og levering af telemedicinske løsninger
og telemedicinsk infrastruktur på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.
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