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Forlængelse af programmets tidsramme
Sagsfremstilling
Den telemedicinske platform OpenTele, som er grundlaget for gennemførelse af klinisk integreret hjemmemonitorering, er endnu ikke færdigudviklet.
Oprindeligt skulle platformen være klar til brug den 1. Maj 2013, men der forventes
først en fungerende version den 1. August 2013.
Det forlængede udviklingsforløb skyldes flere forhold:





Koordineringen mellem de tre regioners kliniske krav og ønsker har været
tidskrævende og kompliceret, og visse tekniske afklaringer har taget længere
tid end først antaget.
Leverandørens evne til at styre projektledelsen i OpenTeles softwareudvikling
har været mangelfuld.
Den oprindeligt valgte løsning til videokonsultationer var ikke mulig at anvende, og der skulle findes en ny løsning.

De kliniske projekter har derfor ikke haft mulighed for, at inkludere patienter som forventet.
De kliniske projekter har generelt et behov for, at inklusionen af patienter foregår i to
tempi:
1. Pilottest med et lille antal patienter.
2. Fuld inklusion af det samlede antal planlagte patienter.
Pilottest bør vare mindst en måned, hvorefter fuld inklusion kan igangsættes.

Indstilling
Det indstilles at programmets afslutning udskydes fra den 30. Juni 2014 til tidligst den
30. september 2014.

Baggrund
Leverandøren af OpenTele har fremlagt forslag til nye deadlines for sine leverancer,
som foreslår at en fungerende version foreligger 1. August 2013. Derefter er der behov

for at gennemteste løsningen, inden pilotdrift med patienter kan påbegyndes primo
september 2013.

Økonomi
Forlængelsen af projektperioden vil have betydning for de kliniske projekters lønbudgetter, og programmet vil bede projekterne om at fremlægge en konsekvensberegning
på dette.
Dette kan medføre at der er behov for at lave en ompostering i budgettet, som kan
overskride de maksimale 10%.

Risikovurdering
Beslutningen medfører i sig selv ikke forøgede risici for programmets målsætninger,
men der er nogen usikkerhed i forhold til leveringstidspunktet 1. August 2013.

Årsag til fremlæggelse nu
Leverandøren af OpenTele har fremlagt nye deadlines for færdiggørelsen.

Snitflader
Beslutningen får indflydelse på evalueringsprojektets tidsplan.
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