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Understøttelse af FUT infrastrukturen
Formål
Projektets formål er at understøtte FUT (Fælles Udvikling Telemedicin) infrastrukturen og anden regional
telemedicinsk monitorering til borgere i at levere og hente PRO- og måledata til Klinisk integreret
hjemmemonitorering (KIH) via den nationale IT-infrastruktur for tværsektoriel deling.

Kort beskrivelse af projektet
Understøttelse af FUT er en videreførelse i modning af landsdækkende udbredelse af telemedicinsk
hjemmemonitorering til borgere med KOL (ØA18) og af projektet ”MaTis holder stadig åben” (delprojekt 5)
- tidligere en del af Telemedicinsk hjemmemonitorering og PRO.
Projektet har delvis afhængigheder og teknisk sammenfald med aktiviteter der gennemføres i MedCom’s
projekter “PRO understøttelse” og “Data fra KIH til Sundhed.dk”.

Opgavebeskrivelse
MedCom’s opgaver i projektet omfatter:
•
•
•

At understøtte FUT og andre telemedicinske løsninger i at levere data til KIH.
At understøtte Sundhed.dk, sygehus-EPJ, kommune-EOJ og praksissystemer i at tilgå PRO- og
måledata via den nationale infrastruktur.
At være med til at sikre, at den tværsektorielle tilgang i at tilgå PRO- og måledata, sker via den
nationale infrastruktur.

Tidsplan
Projektet følger og justeres løbende ift. FUT og de andre telemedicinske løsningers tidsplaner.
I udgangen af 2020 pauserede FUT deres videre arbejde i deling af PRO-KOL på ubestemt tid og meddelt, at
de i stedet ville retter fokus på upload af måledata til KIH via IT-infrastrukturen.
FUT forventer at komme med en revideret tidsplan Q2 2021.

Økonomi/ressourcer
I MedCom er der nedsat en PRO-enhed bestående af fag-, standard- og systemforvalterkonsulenter som
sammen har til opgave at koordinere PRO-relaterede opgaver og samarbejde med formål at afprøve og
modne den national it-infrastruktur til TRL8 for tværsektoriel deling af PRO og måledata, herunder
understøttelse af FUT infrastruktur, m.m.
FUT understøttelse finansieres af MaTIS-midler.
Digitaliseringsstyrelsen har godkendt, at MedComs bevilling for MaTIS delprojekt 5 forlænges til den 31.
december 2021 med henblik på fortsat at kunne understøtte FUT samt igangsætte aktiviteter sammen med
Sundhed.dk, således at data fra FUT infrastrukturen kunne deles med sundhedsfagligt personale uden for
FUT løsningerne, herunder måledata fra eksisterende OpenTeleHealth løsninger (OTH).

Indstilling til beslutning
•

MedCom fortsætter samarbejdet og dialogen med SDK om finansieringsmodel og plan for udvikling
af sundhedsfaglig visning af PRO og måledata i sundhedsjournalen.

