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Formål:
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).
FUT understøttelse omfatter:
•
•
•
•

At understøtte FUT og andre telemedicinske løsninger i at levere til KIH (prod).
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.

Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/fut-understoettelse
Projektstatus
•

FUT-sekretariatet informerede SDS og MedCom, at FUT-styregruppe den 21. september 2021 blev orienteret om
de udfordringer FUT ser i anvendelsen af CDA-standarden til PRO frem for FHIR.
Styregruppen besluttede, at:
• at FUT-projektet beskriver de forretningsbehov, der skal kunne håndteres, og som MedCom’s spørgeskemastandarder skal kunne rumme for at understøtte FUT.
• at SDS afholder en fælles workshop med FUT, MedCom og Sundhedsdatastyrelsen med repræsentation af
it-arkitekter og deltagere.
• at MedCom efter afholdelse af den fælles workshop beskriver, hvordan de kan sikre, at spørgeskemastandarderne forretningsunderstøtter FUT, herunder en tidsplan for dette.

•

Workshop blev afholdt den 4. november 2021 med følgende formål:
• Præsentere og drøfte FUT forretningsbehovene for tværsektoriel deling af spørgeskemabesvarelser med
brug af nationale spørgeskemastandarder, herunder at identificere og prioritere områder i den nuværende
standard for spørgeskemabesvarelser som ikke understøtter FUT forretningsbehovene.
• Resultatet af workshoppen er et ”notat” som kan bruges af de relevante parter, til at beslutte det videre
arbejde med udformning af standarderne for deling af spørgeskemabesvarelser. Notat under udarbejdelse.

•

Blandt deltagerne i workshoppen var der konsensus til, at forslag til videre proces er som følger:
1. De nuværende CDA-spørgeskemastandarder ”fryses” i 12-14 måneder.
2. MedCom’s PRO afprøvningsprojekter fortsættes.
• Erfaringerne vil indgå arbejdet med opdatering af spørgeskemastandarne
3. MedCom udarbejder et forslag til arbejdet med opdatering de nuværende spørgeskemastandarder.
• Forslaget forelægges MedCom’s styregruppe den 1. december 2021.
• Forslaget forelægges FUT styregruppen.
• Den Nationale Styregruppe for PRO orienteres om forslaget.
4. Primo 2022 igangsættes arbejdet med at opdatere spørgeskemastandarderne
5. Primo 2023 kan de opdaterede standarder anvendes i daglig drift
• De nuværende spørgeskemastandarder kan fortsat anvendes

Største risiko i projektet
•

Forsinkelse i det videre proces og arbejde med udformning af standarderne for deling af spørgeskemabesvarelse.

Milepæle

Plan

1. FUT (Systematic) godkendt og certificeret
2. FUT opstarter intern pilottest med klinikere
3. FUT er koblet på infrastrukturen og e-2-e test (drift)

Pt. ukendt!
Pt. ukendt!
Pt. ukendt!
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Nået

Monitorering

FUT understøttelse
Trafikstatistik der viser, hvor mange FUT PRO- og måledata der leveres til og vises fra infrastrukturen.
Kommer evt. senere!
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