Sundhedsaftalen 2015-2018
Porteføljestyringsværktøj
Nationale milepæle Status på milepælen

Evt. delmilepæle

KOL programmet i Syddanmark (Landsdelsprogram Syd)
Leveranceplan for 2018 Igangsat

Leverancebeskrivelser
til relevante følgegrupper

Februar 2018

Igangsat

Milepæl 3.1:
Afsluttet
Behandlingstilbud inden for landsdelen godkendt (Sundhedsfagligt
indhold, organisering
og målgruppe)
Milepælen er gennemført, når rammerne for

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

Milepæl 3: Behandlingstilbud inden for landsdelen er godkendt
November 2017

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses
Programledelsen er pt. i gang
med udarbejdelsen af en
overordnet leveranceplan, så
der giver en overblik over de
leverancer der hører under de
enkelte milepæle.

Programstyregruppen godkendte det sundhedsfaglige
grundlag på møde den 23.
november 2017.
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det telemedicinske
behandlingstilbud er
godkendt i relevante
styregrupper. Behandlingstilbud omfatter det
kliniske indhold af den
telemedicinske ydelse,
rolle- og ansvarsfordeling blandt sundhedsfaglige, målgruppen for
tilbuddet.
Milepæl 4.1:
Ej Igangsat
Behandlingstilbud indskrevet i Sundhedsaftalen
Milepælen er godkendt
når behandlingstilbud
er indskrevet i sundhedsaftalen og godkendt i Sundhedsstyrelsen
Milepæl 4.2:
Igangsat
Behandlingstilbud godkendt i Praksisplanen

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

Milepæl 4: Aftaler indgået

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

Medio 2019

Det er centralt besluttet, at
godkendelsen af de
kommende sundhedsaftaler i
Sundhedsstyrelsen skydes med
6 måneder dvs. medio 2019.

Januar 2019

Indledede kontakt taget til
Praksisafdelingen, som har
tovholderfunktion på Praksisplanen. Den nuværende Prak-
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Milepælen er gennemført, når der er indgået
aftale om behandlingstilbud med almen praksis
Milepæl 4.3:
Igangsat
Behandlingstilbud indskrevet i Forløbsprogrammet

Milepæl 5.1:
Ej igangsat
Fastlagt koncept for SSL
Milepælen er gennemført, når den overordnede ramme/koncept
Efor SSL i landsdelen
ligger fast og er godkendt i programstyregruppen. Konceptet

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

sisplan i Region Syddanmark er
gældende fra 2015 - 2018.

2. kvartal 2018

Milepæl 5: Koncept, etablering og idriftsættelse af Service, support og logistikfunktioner
Oktober 2018

Forløbesprogrammet i Region
Syddanmark er udarbejdet og
godkendt. På baggrund af arbejdet i landsdelsprogrammet
vil der ske en revidering af
forløbsprogrammet. Proces for
indskrivning i forløbsprogrammet skal startes op snarest og
er endnu ikke klarlagt. Landsdelsprogrammet er afhængig
af proces i Sundhedsaftaleregi.

Nationale milepæle Status på milepælen

skal som minimum omfatte en beskrivelse af
governance, finansieringsmodel, roller og
ansvar for udførende
funktioner/operationalisering,
kontraktstyring, SLA
samt den videre plan
for selve etableringen
af SSL-konceptet
Milepæl 5.2:
Ej igangsat
Udbud og tildeling/kontraktindgåelse
gennemført
Milepælen er gennemført, når eventuelle
udbud af SSL-funktioner
i landsdelen er gennemført og kontrakter indgået. Det er uanset om
der gennemføres udbud af en total-løsning
for SSL, udbud af enkelte SSL-funktioner og om
der er tale om fælles

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

Marts 2019

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

Vi forventer at en evt. lokal
udbudsproces forløber uden
problemer og at kontrakter
kan indgås senest marts 2019.
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udbud / tværkommunale udbud / lokale udbud. Milepælen er kun
aktuel, såfremt der skal
gennemføres udbud af
SSL-funktioner.
Milepæl 5.3:
Ej igangsat
SSL i drift
Milepælen er gennemført, når alle nødvendige SSL-funktioner til
understøttelse af den
telemedicinske behandling fungerer i drift
(operationalisering)
Milepæl 6.1A
Bekendtgørelse af udbud af telemedicinsk
infrastruktur
Milepælen er gennemført når udbuddet er
bekendtgjort offentligt

Igangsat
Milepæl for Fælles Udbud
af Telemedicin – dvs. det er
ikke landsdelsprogrammernes milepæl.

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

April 2019

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

Klar til pilot
Vi er dog afhængig af at
udbudsorganisationens
tidsplan ikke ændres.

Milepæl 6: Teknisk løsning indkøbt og klar til drift
27-11-2017
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Milepæl 6.2A
Bekendtgørelse af udbud af telemedicinske
løsninger
Milepælen er gennemført når udbuddet er
bekendtgjort offentligt
Milepæl 6.1B
Tildeling af leverandør
på telemedicinsk infrastruktur og afslutning af
udbuddet
Milepælen er gennemført når udbuddet er
gennemført, og der er
indgået rammeaftaler
med en leverandør.
Milepæl 6.2B
Tildeling af leverandører på telemedicinske
løsninger og afslutning
af udbuddet

Igangsat

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK
18-12-2017

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

Milepæl for Fælles Udbud
af Telemedicin – dvs. det er
ikke landsdelsprogrammernes milepæl.
Igangsat
Milepæl for Fælles Udbud
af Telemedicin – dvs. det er
ikke landsdelsprogrammernes milepæl.

Igangsat
Milepæl for Fælles Udbud
af Telemedicin – dvs. det er
ikke landsdelsprogrammernes milepæl.

31-07-2018
Landsdelsprogrammerne har
Revideret tidsplan fra FUT: på tværs igangsat arbejdet
01-12-2018
med at kvalificere en
bruttoliste af tekniske
forberedende aktiviteter og
drøftelser der skal ske lokalt
inden for
landsdelsprogrammet før,
under og efter udbuddene.

15-09-2018
Revideret tidsplan fra FUT:
Bestilling af medarbejderløsning: 07-02-2019
Bestilling af borgerløsning:
06-06-2019

Landsdelsprogrammerne har
på tværs igangsat arbejdet
med at kvalificere en
bruttoliste af tekniske
forberedende aktiviteter og
drøftelser der skal ske lokalt

Nationale milepæle Status på milepælen

Milepælen er gennemført når udbuddet er
gennemført, og der er
indgået rammeaftaler
med en eller flere leverandør (er)
Milepæl 6.3:
Ej igangsat
Landsdelsprogram har
indgået aftale med
leverandør på rammeaftale
Milepælen er gennemført, når kommuner og
regionen i landsdelen
har indgået relevante
kontrakter på de fælles
rammeaftaler. Det er
(for de fleste landsdelsprogrammer) den enkelte kommuner og
regionen, der skal indgå
selvstændige kontrakter. Det er ikke et kriterium, at alle kommuner
/ regioner indgår kontrakter for borgerløs-

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses
inden for
landsdelsprogrammet før,
under og efter udbuddene.
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Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

ningen.
Milepæl 6.4
Ej igangsat
Telemedicinsk infrastruktur og løsninger er Milepæl for Fælles Udbud
idriftsat til national drift af Telemedicin – dvs. det er
ikke landsdelsprogramMilepælen er gennem- mernes milepæl.
ført, når infrastruktur
og TM-løsninger (borgere og medarbejdere)
er klar til fuld drift. Det
er således efter pilot
med 1000 borgere og
efterfølgende tilpasning.

01-09-2019
Revideret tidsplan fra FUT:
Fuld skallering i
landsdelsprogrammerne
28-04-2020

Milepæl 6.5
Landsdelsspecifikke
optioner og medarbejdervendt løsning sat i
drift

01.05.2020

Milepælen er gennemført, når borgervendte
løsninger inkl. tilvalgte
optioner er i drift i

Ej igangsat

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

Milepæl er afhængig af hvad
der kommer til at være en del
af udbuddene og hvad der
bliver optioner samt potentielle leverandørers udviklingstid.
Landsdelsprogrammet har
derfor ikke mulighed for at
angive en data for milepæl.
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landsdelen.
Milepæl 6.6
Ej igangsat
Anskaffelsesstrategi for
udstyr til borgere fastlagt
Milepælen er gennemført, når der er truffet
beslutning om indkøb
af relevant teknisk udstyr
Milepæl 6.7
Udstyr til borgere sat i
drift

Ej igangsat

Milepælen er gennemført, når relevant teknisk udstyr (fx tablets,
måleudstyr) til borgere,
der skal understøtte det
telemedicinske behandlingstilbud er indkøbt
og i drift
Milepæl 7.1:
Igangsat
Sundhedsfaglige instrukser og retningslin-

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

Januar 2019

Juli 2019

Milepæl 7: Sundhedsfaglige instrukser og retningslinjer udfærdiget
Juli 2018

Milepæl relateret til drift og
ikke pilot.

Nationale milepæle Status på milepælen

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

jer udfærdiget
Milepælen er gennemført, når relevante fælles sundhedsfaglige
instrukser og retningslinjer for landsdelen
(men som kan kræve
lokal tilpasning i kommuner og hospitalsafdelinger) er udarbejdet
og godkendt af programstyregruppen
Milepæl 8.1:
Ej igangsat
Koncept, plan og materiale for uddannelse af
sundhedsfaglige personale er klart
Milepælen er gennemført, når det overordnede koncept for uddannelse af sundhedsfagligt personale samt
uddannelsesmateriale
og den videre proces

Milepæl 8: Uddannelse og kompetenceudvikling
Marts 2019

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

Der er nedsat et tværgående
udvalg for uddannelse og
kompetenceudvikling.

Nationale milepæle Status på milepælen

for etablering / operationalisering af uddannelsen er godkendt i
programstyregruppen
Milepæl 8.2:
Ej igangsat
Koncept, plan og materiale for uddannelse af
borgere er klart
Milepælen er gennemført når det overordnede koncept for uddannelse af borgere samt
uddannelsesmateriale
og den videre proces
for etablering / operationalisering af uddannelsen er godkendt i
programstyregruppen
Milepæl 8.3:
Ej igangsat
Uddannelsestilbud til
borgere og sundhedsfaglige er sat i drift
Milepælen er gennemført, når de godkendte
uddannelsestilbud, jf.
milepæl 8.1 og 8.2 er i

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

Marts 2019

April 2019

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

Der er nedsat et tværgående
udvalg for uddannelse og
kompetenceudvikling.
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drift. Drift er efter pilot
og eventuel revidering
af uddannelseskoncept
og materiale
Milepæl 9.1:
Snitfladekoncept og
muligheder afklaret og
informeret til lokale
beslutningstagere
Milepælen er gennemført, når landsdelsprogrammerne (programniveau) har drøftet og
besluttet anbefaling til
integrationer ml. lokale
fagsystemer og hhv.
national infrastruktur
og infrastruktur jf. fælles telemedicinsk løsning. Der er tale om en
anbefaling til de enkelte
kommuner og regionen
i landsdelen, eftersom
programmet ikke kan
beslutte om man lokalt

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

Milepæl 9: Integrationer til IT-fagsystemer
Ej igangsat

Oktober 2018

Det er op til den enkelte aktør
(kommune/region/Almen
Praksis) at sikre integration til
fagsystemer, såfremt dette
måtte ønskes. FUT vil
muliggøre at den indkøbte
infrastruktur udstiller
snitflader, som så kan
understøtte/anvendes fra
fagsystemerne.
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ønsker integration.
Milepæl 9.2:
Lokale (region, kommuner og almen praksis) beslutninger om
snitflader truffet

Ej igangsat

Milepælen er gennemført, når der fra programniveau er kommunikeret ud til region og
kommuner omkring
anbefaling / beslutning
vedr. integrationer
Milepæl 9.3:
Ej igangsat
Integrationer sat i drift
(data kan ses i fagsystemer)
Milepælen er gennemført, når de kommuner
og region, der ønsker
integrationer ml. fagsystemer og infrastruktur
har gennemført disse
og sat i drift.

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

November 2018

Det er op til den enkelte aktør
(kommune/region/Almen
Praksis) at sikre integration til
fagsystemer, såfremt dette
måtte ønskes. FUT vil
muliggøre at den indkøbte
infrastruktur udstiller
snitflader, som så kan
understøtte/anvendes fra
fagsystemerne.

April 2019

Usikkerhed om hvorvidt fastsat
deadline kan nås: vi kender
ikke udviklingstid ved de enkelte leverandører samt hvor
mange der er i gang med udbud af fagsystem, herunder
leverandørernes pipeline for
udviklingsønsker.
Såfremt lokale integrationer
skal testes, skal de være klar til
pilottest juli 2019.
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Milepæl 10.1
Ej igangsat
Fastlægge rammer for
driftsorganisation
(governance, sysemforvaltning og sundhedsfagligt indhold)
Milepælen er gennemført, når rammerne for
driftsorganisationen er
fastlagt og godkendt
Milepæl 10.2
Ej igangsat
Pilot 1 gennemført
Milepæl 10.3
Ej igangsat
Pilot 2 (Teknisk og organisatorisk afprøvning
i produktionsmiljø)
Dette er den egentlige
pilot med op til 1000
borgere i alt landsplan.
Milepælen er gennemført når der er sket en
test, evaluering og justering af både teknik
og organisering

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

Milepæl 10: Rammer for driftsorganisation

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

April 2019

Juni 2019
02-03-2020
August 2019
27-04-2020

Forudsat at tidsplanen for FUT
udbud overholdes.
Milepæl er ajourført pba. FUTs
orientering om forsinkelse i
tidsplan på 9. porteføljestyregruppemøde
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Milepæl 11.1
Implementeringsplan
fastlagt og godkendt

Ej igangsat

Milepælen er gennemført, når plan for implementering af det
telemedicinske tilbud i
landsdelen er fastlagt
og godkendt i programstyregruppen. Planen
skal som minimum omfatte tidsplan/eventuel
bølgeplan (Implementering er her defineret
ved "Go-live" / de første borgere er henvist
til det telemedicinske
tilbud)
Milepæl 11.2
Ej igangsat
10 pct. af relevante
borgere er inkluderet i
hvert landsdelsprogram
Hver landsdel fastlægger forventet antal in-

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

Milepæl 11: Implementering

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

Januar 2019

Juli 2019 – forventer 0-6
mdr’s forsinkelser

Usikkerhed omkring indfrielsestidspunkt for målsætningsmilepæl pba:
1) Optimistisk tidsplan for udbudsproces
2) Pt. ingen estimering af udviklingstid
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Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

kluderede borgere på
et givent tidspunkt.
Relevante borgere
(100% ) svarer til den i
landsdelsprogrammet
fastlagte målgruppe (fx
GOLD gr. D), der kan
identificeres og som
ønsker at deltage i det
telemedicinske tilbud.

Milepæl 11.3
50 pct. af relevante
borgere er inkluderet i
hvert landsdelsprogram
Hver landsdel fastlægger forventet antal inkluderede borgere på
et givent tidspunkt.
Relevante borgere
(100% ) svarer til den i
landsdelsprogrammet
fastlagte målgruppe (fx

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

3) Implementeringstakt afhænger af A.P henviser en stor
del af brugerne (risikolog)

Ej igangsat

Oktober 2019 – forventer
0-6 mdr’s forsinkelser

Usikkerhed omkring
indfrielsestidspunkt for
målsætningsmilepæl pba:
1) Optimistisk tidsplan for
udbudsproces
2) Pt. ingen estimering af
udviklingstid
3) Implementeringstakt
afhænger af A.P henviser en
stor del af brugerne (risikolog)
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GOLD gr. D), der kan
identificeres og som
ønsker at deltage i det
telemedicinske
Milepæl 11.4:
Ej igangsat
Mindst 95 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram

Evt. delmilepæle

Forventes at være klar Angivet deadline for
til fremlæggelse for
indfrielse af milepæl
SKU/DAK

Øvrige bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

December 2019
Usikkerhed omkring
Forventer forsinkelse på 0- indfrielsestidspunkt for
6 måneder
målsætningsmilepæl pba:
1) Optimistisk tidsplan for
udbudsproces
2) Pt. ingen estimering af
udviklingstid
3) Implementeringstakt
afhænger af A.P henviser en
stor del af brugerne (risikolog)

