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Spørgsmål:
På junimødet blev det besluttet at der afsættes midler til telemedicinske løsninger i det kommende
budgetforslag.
I den forbindelse ønsker jeg en oversigt over hvor mange budgetmidler, der i alt er afsat til telemedicin i denne valgperiode og hvad de konkret er brugt til:
- hhv. drift og anlæg
- hhv. afsluttede og igangsatte projekter og afrapporteringer
- hhv. hospitalsbaseret og tværsektorielt.
Svaret skal helst være formuleret således, at politikerne kan se, hvad ’vi har fået for pengene’ og
hvad det umiddelbare behov kan anslås at være i budgetåret og overslagsårene. Svaret kan således
ikke afvente etableringen af det telemedicinske center.

Svar:
I valgperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013 er der afsat ca. 64,5 mio. kr. til telemedicin fordelt som følger:
Finansieret af fonden for Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-Fonden):
 Teletolkning: Til implementering og teknisk infrastruktur har regionen modtaget 2,0 mio.
kr. og til projektledelse 600.000 kr. Overordnet mål: december 2012 anvendes teletolkning
på 90 % af hospitalsafdelinger med patientkontakt.
 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Til et tværsektorielt demonstrationsprojekt har regionen modtaget 16,0 mio. kr. Projektperiode: 1. april 2012 – 30. marts 2014. Afsluttes med
evalueringsrapport.
Finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (Kronikerprogram):
 Hjerteinsufficiens telemedicin: Til et tværsektorielt demonstrationsprojekt har regionen
modtaget 4,6 mio. kr. Projektperiode: 1. januar – 31. december 2012. Afsluttes med evalueringsrapport.
Finansieret af Indenrigsministeriet:
 SMS besked: Afdeling for Endokrinologi har modtaget 400.000 kr. til et projekt vedrørende
SMS besked fra og til patienter med diabetes.

Finansieret via Regionens ældreplan 2011:
 Webportal: Der er afsat 4,0 mio. kr. til udvikling og implementering af en portalløsning til
udveksling af elektronisk tværsektoriel information, som gør det muligt at udveksle og tilgå
sundhedsfaglige oplysninger på tværs mellem hospital, almen praksis og kommuner på en
veldefineret, struktureret måde. Projektperiode: 2011 – 2014. Foranalyse under udarbejdelse.
 Sårbehandling: Der er afsat 4,0 mio. kr. til etablering af et tele-sår-team på Videncenter for
Sårheling, Bispebjerg Hospital, som tilbyder undervisning og telemedicinsk supervision til
kommunerne vedr. sår. Der foreligger en evalueringsrapport af pilotafprøvningen. Løsningen er i drift.
Finansieret via Regionens Forebyggelsespulje 2011:
 TeleKOL: Der er afsat 400.000 kr. til optimering af den tværsektorielle indsats for mennesker med obstruktiv lungesygdom via telemedicinsk opfølgning i hjemmeplejen. Et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune.
 Telediabetes: Der er afsat 610.000 kr. til et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital
og Københavns Kommune om fastholdelse af sund livsstil og diabetes regulering efter endt
rehabilitering – en tværsektoriel telemedicinsk indsats. Kommunal medfinansiering andrager 3,6 mio. kr.
 Digitale møderum til udskrivningskonferencen: Der er afsat 125.000 kr. til et samarbejdsprojekt mellem Medicinsk afdeling på Helsingør Hospital og Fredensborg Kommune vedrørende udskrivningskonferencer. Kommunal medfinansiering andrager 125.000 kr.
Finansieret via Regionens Forebyggelsespulje 2012:
 Videobaserede udskrivningskonferencer: Der er afsat 638.400 kr. til et samarbejdsprojekt
mellem Kardiologisk afdeling, Frederikssund Hospital og Halsnæs Kommune. Kommunal
medfinansiering andrager 319.200 kr.
 Telemedicinsk effekt i behandling af vanskelige sår: Der er afsat 474.000 kr. til et samarbejdsprojekt mellem Ortopædkirurgisk afdeling, Herlev Hospital og Herlev og Furesø
Kommuner. Kommunal medfinansiering andrager 489.200 kr.
Finansieret via Regionens budgetpulje 2012:
 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Der er på driftsbudgettet afsat 20,0 mio. kr. til
egen- og restfinansiering vedrørende det ovenfor nævnte ABT støttede projekt.
 Center for Telemedicin: Der er på driftsbudgettet afsat 3,5 mio. kr. til etablering af et Center for Telemedicin.
Lokal finansiering:
 Patient portal på Hillerød Hospital: Der er afsat 465.000 kr. til udvikling og implementering af en tværsektoriel portalløsning, som rummer en sårjournal, en graviditetsjournal og
en dialyse journal. Løsningen er i drift.
 Online KOL-rehabilitering i patientens eget hjem: Der er afsat 192.000 kr. til et projekt tilbud på Lungemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital vedrørende videobaseret KOLrehabilitering.

Spørgsmål:

Side 2

Øvrig finansiering:
 Det virtuelle hospital: Projektet er støttet af: TRYG Fonden, The TOYOTA Foundation,
Helsefonden, Lykfeldt legat, Frederiksberg Fonden og Danmarks Lungeforening. Projektet
er en konsekutiv, randomiseret, åben, parallel, kontrolleret, multicenter afprøvning af telemedicinsk udstyr, til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom indlagt med akut opblussen i sygdommen i eget hjem frem for konventionel indlæggelse på hospital. Projektperiode: 1. januar 2010 – ultimo 2012.
Foruden de ovenfor nævnte aktiviteter kører der ca. 30 telemedicinske løsninger i drift på regionens
hospitaler primært i form af videokonferencer.
Teknologien bag telemedicinske løsninger fremstår mere og mere moden, men optimal anvendelse
af nye teknologiske løsninger kræver ændringer i arbejdsgange, uddannelse og sikker drift af systemer. Det er således væsentligt, at implementering og uddannelse samt sikker idriftsættelse er centrale dele af ibrugtagningen af telemedicin og at de fremtidige behov vil være baseret herpå.
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