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Alle sider ovenfor er interaktive. Klik på dem for at springe rundt i præsentationen.

Tværgående forløb kan
være en udfordring
- ikke kun på rygområdet
Tværgående forløb, hvor en borger har flere samtidige
kontakter med fagprofessionelle igennem sit forløb, kan
være en udfordring.
Det øger under alle omstændigheder behovet for bedre
koordination, kommunikation og sammenhæng mellem
de fagprofessionelle og borgeren.
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Klik her for uddybende information >

Tværgående rygforløb
i Region Midtjylland
I Region Midtjylland alene, er der årligt ca. 45.000*
rygforløb, hvor en borger har flere sideløbende
kontakter med fagprofessionelle igennem sit forløb.

* Estimerede antal årlige forløb i Region Midtjylland, hvor en patient med lænderyg
gener, har 2 eller flere sideløbende kontakter med fagprofessionelle aktører.
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Klik her for uddybende information >

Rygproblemer er et generelt
problem på landsplan
• Hver 3. dansker er berørt af lidelsen.
• Lidelsen koster årligt 13 mia. kr.
(kontakter til sundhedsvæsenet, sygefravær, fratrædelse fra
arbejdsmarkedet, mv.)

• Personlige konsekvenser for den enkelte og pårørende
(Livskvalitet, smerter, funktionsnedsættelse og psykisk
belastning)

Specielt forløb med mange tværgående
kontakter er udfordrende
• Mange af de ca. 880.0000 borgere med lænderygsmerter oplever
ofte kontakterne til de forskellige aktører som usammenhængende,
forvirrende og unødvendigt langtrukne.
• Sundheds-, social og beskæftigelsessektoren er opdelt og har
forskellige IT-systemer, der ikke taler sammen.
• Borgeren oplever ofte at skulle være tovholder i eget forløb,
og vigtige sundhedsdata om borgeren kan gå tabt mellem de
forskellige aktører.
• Manglende fælles mål og planer, kan føre til unødvendig ventetid,
mangel på relevante informationer og modsatrettet information
og vejledning.
• De samlede konsekvenser kan være at borgerne bliver utrygge,
handlingslammede og passive i egen indsats, hvilket fører til
nedsat egenomsorg, mangel på relevante og evidensbaserede
rehabiliteringstiltag og sygemelding.
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Klik her for uddybende information >

Kilde: Tal fra forløbsprogram for lænderygsmerter i Region Midtjylland

Sektoropdeling skaber
udfordringer for
IT-understøttelse

FYSIOTERAPEUT
KIROPRAKTOR

FORSKNING
KOMMUNE

HOSPITAL

Nuværende IT-understøttelse er primært udviklet
til at understøtte de enkelte sektorers opgaver og
uden større blik for en tværgående kommunikation

GENOPTRÆNING

og sammenhæng.
PRAKTISERENDE LÆGE

ARBEJDSPLADS

Kilde: Deloitte 2015
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Klik her for uddybende information >

Konsekvenserne mærkes
af alle aktører
Utilstrækkelig deling af information
Utilstrækkeligt overblik over kontakter
Uklarhed om ansvar
Manglende fælles mål
Manglende inddragelse af pårørende
Svært at fremfinde relevant information
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Digital understøttelse af tværgående komplekse forløb
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Derfor udvikler vi nu sammen
BackTraceDigital (BTD)
Den digitale løsning har til formål at skabe bedre sammenhæng
mellem borgere med lænderyglidelser og de fagpersoner, der på
tværs hjælper dem igennem deres rygforløb.
Udviklingen finder sted i partnerskab mellem forskningsinstitutioner, driftsenheder, konsulentvirksomheder og IT leverandører og
med en høj grad af brugerinddragelse på mange niveauer.
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Klik her for uddybende information >

Det ønsker vi overordnet at opnå
eller undgå med BTD
• At opnå større synlighed af borgerens overordnede ønskede mål og de enkelte aktørers
aktiviteter og faglige delmål.
• At begrænse den spildtid i konsultationen en fagperson anvender, på grund af manglende
overblik og søgen efter relevant og opdateret information.
• At undgå ubevidst modsatrettede informationer til patienten. Alle fagpersoner har i
forløbet de samme informationer til rådighed på samme tid.
• At opnå mere kvalitet i de enkelte borgerkontakter, pga. højere informationsniveau hos
aktørerne.
• At opnå mindre frustrationer hos borgerne over, at skulle ”genfortælle” ønsker, mål og
hvad der bliver arbejdet med, igen og igen.
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Klik her for uddybende information >

BackTraceDigital (BTD) indeholder
• En borgervendt app
(smartphone og web)

• En fagpersonvendt brugerflade
(portal eller webadgang fra IT fagsystem)
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Sådan fungerer den
BTD fungerer ved, at borgeren installerer en App på sin
smartphone og løbende indtaster data om bl.a. sin tilstand
og sine aktiviteter.
Borgeren kan invitere de fagpersoner, som han/hun møder
undervejs i sit forløb, ind i sit digitale BackTrace univers.
Fagpersonerne kan, i deres eget it-fagsystem eller via en BTD
medarbejderportal, se de data, som borgeren har indtastet.
Fagpersonerne deler, via BTD, deres dokumentation med
borgeren og de andre fagpersoner, som er involveret i
borgerens forløb.
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Klik her for uddybende information >

Sådan er udviklingsplanen
Udviklingen løber over 3 år, og startede 1/1 2020.
2020
BTD-V.0.8 (version 0.8) specificeret med involvering af borgere med
lænderyglidelser og fagpersoner.
2021
BTD-V.0.8 afprøves i pilotdrift og erfaringer opsamles til videreudvikling
af ny funktionalitet og integrationer til relevante it-fagsystemer (V1.0).
2022
BTD-V1.0 udvikles og udrulles til en større population af personer
med lænderyglidelser.
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Klik her for uddybende information >

Det indeholder version 0.8
Features og services
• Overblik over aftaler (integration NSP service)
• Opdatering af tilstandsoplysninger via mobil app
• Selvmonitorering og deling af tilstandsoplysninger
• Deling af journalnotater med samtykke
• Forløbsmål
• Overblik over kontaktpersoner  
• Oversigt over tværgående indsatser og planer
• Smart Notification Service (SNS)
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BTD bygger på
fælles arkitektur
BTD udvikles på en digital forbindelsesplatform (CareX)
der baserer sig på de Fællesoffentlige Digitale Arkitektur
principper (FDA).
CareX er en data-, integrations- og serviceforbindelsesplatform, der forenkler serviceintegration og datadeling
mellem forskellige aktører. Samtidig er individet i
centrum for overblik og datadeling med samtykke.

Mere info på: www.carexplatform.dk
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Tværgående systemintegrationer i BTD
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Forventet værdiskabelse for BTD
i Region Midtjylland
Det anslås, at der alene i Region Midtjylland på årsplan vil være ca. 45.000 rygforløb,
hvor BTD vil skabe værdi.

Værdiskabelse på både det økonomiske, personlige og organisatoriske plan.
• Reduceret antal henvisninger til unødvendige undersøgelser, eks. MR skannning
(fagpersoner kan genbruge information fra hinandens undersøgelser)
• Større effekt af behandlingsindsats, på grund af højere informationsniveau hos fagpersonerne og mere
motiveret deltagelse hos patienten (bedre patient compliance)
• Højere grad af medinddragelse i eget forløb, med bedre overblik, rette viden på rette tid og mulighed for
løbende at indrapportere egne sundhedsoplysninger.
• Større mulighed for systematisk og evidensbaseret genoptræning i eget hjem via digitale
genoptræningsvideoer
• Reduceret medicinforbrug på grund af større tryghed og vidensniveau omkring rygsmerter og det typiske forløb.
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Klik her for uddybende information >

Plan for driftsimplementering
Punkter i driftskontrakt
Udviklingen af BTD er indtil videre blevet finansieret af eksterne
fonde, puljemidler og investeringsbidrag (egen finansiering) fra
leverandøren af CareX platformen.
Efter udviklingsperioden (2020-2021) er det hensigten, at
idriftsætte løsningen i større sammenhæng.

• Drift
(løsning, integrationer, platform)

• Vedligehold
(løsning, integrationer, platform)

• Videreudvikling
Idriftsættelse vil ske på baggrund af en nærmere SaaS
(Software as a Service) aftale, der bla. vil indeholde en række
forhold omkring drift, vedligehold, support og videreudvikling.

(løsning, integrationer, platform)

• Support
(borger, fagprofessionelle, IT professionelle)

Dialogen om dette igangsættes 2021.

17

Klik her for uddybende information >

Organisering

STYREGRUPPE
• KIRURGISK REGI (CPK) OG MEDICINSK REGI (DC),
REGIONSHOSPITALET SILKEBORG
• GENOPTRÆNING I VIBORG, SKIVE OG SILKEBORG
KOMMUNER

PROJEKTLEDELSE

• SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARING SILKEBORG
KOMMUNE
• KONCERN IT, REGION MIDTJYLLAND
• GIGTFORENINGEN
• PLO REGION MIDT
• CENTER FOR ALMEN MEDICIN VED AALBORG
UNIVERSITET

ARBEJDSGRUPPER

BRUGERGRUPPER FOR
FAGPROFESSIONELLE

BRUGERGRUPPER FOR
BORGERE/PÅRØRENDE

BRUGERGRUPPER FOR
IT FAGLIGE
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Klik her for uddybende information >

Whitepaper
BackTraceDigital (BTD)
En digital løsning, der på en ny unik måde
understøtter sammenhængende tværgående
forløb for borgere med lænderyglidelser



Tværgående forløb kan være en udfordring
- ikke kun på rygområdet
Lænderygsmerter i Danmark er et massivt og dyrt problem, da cirka hver tredje dansker er berørt af lidelsen. Lidelsen koster årligt 6.6 mia. kr. i form af bl.a. højt sygefravær, fratrædelse fra arbejdsmarkedet og mange kontakter til sundhedsvæsenet.1
Lænderygsmerter har også store konsekvenser for den enkelte persons livskvalitet.
Smerter og funktionsnedsættelse har en gennemgribende indvirkning på den enkelte borgers hverdagsliv og kan være en betydelig psykisk belastning for den enkelte og dennes pårørende. Dette forstærkes hyppigt i mødet med sundhedsvæsenet, da mange af de berørte ca. 880.0000 borgere med lænderygsmerter ofte oplever
kontakterne til de forskellige sektorer som usammenhængende, forvirrende og unødvendigt langtrukne.1 Det skyldes blandt andet at Sundheds- og socialsektoren
er opdelt i forskellige IT-systemer, der ikke taler sammen. Derfor bliver borgeren
tovholder i eget forløb, og vigtige sundhedsdata om borgeren kan gå tabt mellem de forskellige sektorer. Dette forlænger og komplicerer ofte borgernes forløb.
Det sker, fordi de enkelte fagpersoner borgeren møder, ikke har mulighed for at
arbejde sammen om fælles mål og planer, hvilket fører til unødvendig ventetid og
at borgeren enten ikke får relevante informationer eller får modsatrettet vejledning.
Derved oplever mange borgere at blive handlingslammede og usikre, hvilket fører
til en betydelig nedsat egenomsorgsevne, mangel på relevante og evidensbaserede
rehabiliteringstiltag og sygemelding.1

At leve med en lænderyglidelse er i sig selv en stor belastning. Lidelsen belaster alle
aspekter af hverdagslivet på grund af smerter og funktionsnedsættelse med store
psykosociale konsekvenser. Ofte bliver personer med lænderyglidelser yderligere belastet fordi den professionelle hjælp, de har behov for, leveres fra forskellige sektorer,
er fragmenteret, og kan være præget af modsatrettede krav og information.
BackTraceDigital’s primære formål er at understøtte borgere med lænderyglidelser,
som har kontakt med to eller flere fagprofessionelle om deres lænderyglidelser.

Det er den primære målgruppe
BackTraceDigital (BTD) har til formål at skabe bedre sammenhæng mellem borgere
med lænderyglidelser og de forskellige fagpersoner, der hjælper dem igennem
deres rygforløb. Den er således målrettet de forløb, hvor der er to eller flere aktører involveret i forløbet, men kan også anvendes af borgere med mere simple
og forbigående lænderygsmerter, da den giver mulighed for at få relevant evidensbaseret information og mulighed for, at borgeren selvstændigt kan monitorere
egne smerte- og funktionstilstande. Det sidste vil være relevant, hvis der opstår et
tilbagevendende problem med behov for nyt behandlingsforløb.
Borgere med rygsmerter har på landsplan samlet set 5,6 millioner flere kontakter til
almen praksis, fysioterapeuter og kiropraktorer end andre i løbet af et år.
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< Gå tilbage til indholdsforklaringen

Rossen CB et al. Disrupted everyday life in the trajectory of low back pain: A longitudinal
qualitative study of the cross-sectorial pathways of individuals with low back pain over time.
International Journal of Nursing Studies Advances.

1

Så mange vil der være i den primære målgruppe

Så meget koster lænderygproblemer i dag

Det estimeres, at der årligt er 150.000 kontakter til praksissektoren vedr. lænderygbesvær i Region Midtjylland. En tredjedel opsøger en kiropraktor og to tredjedele
opsøger primært deres praktiserende læge. Af de patienter, som søger praktiserende læge, visiteres ca. 10 % til specialist eller hospital, mens ca. 50 % henvises til
praktiserende fysioterapeut.2

Seneste opgørelser over de samlede samfundsmæssige omkostninger til personer
med rygsygdom eller rygsmerter viser at lidelsen koster 13 mia. kr.2. Hvis man
skalerer disse tal ift. Region Midtjyllands befolkningsandel (1,3 millioner ud af 5,8
millioner svarer til 22%), giver det følgende årlige samfundsmæssige omkostninger for Region Midtjylland:

Det kan ikke umiddelbart konkluderes hvor mange unikke borgere, der gemmer
sig bag de ca. 100.000 årlige kontakter hos praktiserende læger. Hvis det antages,
at en borger kun har én kontakt, betyder det, at ca. 10.000 borgere med lænderyglidelser årligt henvises til specialist eller hospital. Dette tal bekræftes af, at man
årligt har kontakt til i omegnen af 10.000 patienter med lænderyglidelser på Regionshospitalet i Silkeborg, som er regionsfunktion på udredning og behandling i
Region Midtjylland.

• 1,2 mia. kr. til behandlingsudgifter i sundhedsvæsenet
• 0,6 mia. kr. på kortsigtede produktionstab (kortsigtet sygefravær)
• 1,0 mia. kr. på det langsigtede produktionstab (permanent tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet)

Ved antagelse om, at de 100.000 kontakter til praktiserende læge, enten henvises
til fysioterapi (50 % af tilfældene) og 10 % henvises til specialist på hospital, vil
de praktiserende læger i Region Midtjylland årligt have 60.000 kontakter, hvor der
også kan være andre fagprofessionelle involveret. Ved antagelse om, at 25 % af
kontakterne udgøres af de samme personer, vil der være ca. 45.000 unikke personer, der har to eller flere sideløbende aktører i deres forløb og således være i den
primære målgruppe for BTD.

Med en fuldt implementeret BTD løsning er det ønsket, at reducere antallet af kontakter til sundhedsvæsenet med 5%, kortsigtet sygefravær med 2% og permanent
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet med 0,5%, dvs. en samlet samfundsmæssig
gevinst på 77 mio. kr. årligt i Region Midtjylland.

Sektoropdeling skaber udfordringer for IT-understøttelse
I Danmark er sundhedsvæsnet organiseret i forskellige sektorer, som hver især
fokuserer på, at optimere deres del af opgaverne, hvilket har medført, at sundhedsvæsenet er meget effektivt og samtidig leverer en høj kvalitet. Det har også
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2

Tal fra forløbsprogram for lænderygsmerter i Region Midtjylland

betydet, at medarbejdernes it-understøttelse er udviklet til at understøtte arbejdsgangene indenfor den specifikke sektor. Selvom vi i Danmark er førende på at
skabe digitale løsninger, der forbinder sektorerne, er der stadig store udfordringer.
Specielt oplever patienter, der har kontakt til fagpersoner fra forskellige sektorer, at
fagpersonerne ikke deler deres viden om patienterne, at fagpersoner nogle gange
giver dem divergerende råd og vejledning, at de skal gentage sig selv og svare på
de samme spørgsmål igen og igen.

BackTraceDigital er nytænkende
BackTraceDigital er en ny måde at tænke tværgående IT understøttelse på. Den er
designet ud fra borgerens perspektiv, og de behov borgeren har for overblik, viden
og deling af egne data med samtykke, med det formål at få den bedste og mest
sammenhængende service fra sundheds-, social og beskæftigelsesaktører. Med
brug af fælles faglige standarder, fælles offentlige arkitektur principper og en data-

inger og dele det med de fagprofessionelle, som er en del af deres forløb.
Fagpersonerne har adgang via deres eget it-fagsystem eller via BTD’s medarbejderportal. BTD muliggører at data kan deles på tværs af alle relevante aktører i borgerens forløb. BTD fungerer ved, at borgeren via BTD App’en løbende indtaster data
om bl.a. sin tilstand og aktiviteter. De fagpersoner, som borgeren møder undervejs
i sit forløb, kan borgeren invitere med ind i sit digitale BTD univers. Fagpersonerne
kan derved se de data, borgeren har indtastet via deres it-fagsystem. Fagpersoner
deler ligeledes via BTD deres dokumentation med borgeren, og med de andre fagpersoner, som er involveret i borgerens forløb.
For at sikre, at BTD bliver så brugervenligt som muligt, udvikles løsningen i tæt
samarbejde med borgere, pårørende og fagpersoner fra alle relevante sektorer og
faggrupper.
Figur 1. Tværgående systemintegration (se side 23)

platform designet til tværgående integrationer, er det formålet at skabe en løsning,
der forbinder eksisterende datasiloer, ikke at skabe en ny.

Sådan virker løsningen
BTD sætter borgeren i centrum for eget forløb. I BTD kan borgerne med en APP
monitorere deres egne aktiviteter, løbende vurdere deres forskellige problemstill-
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Figur 1. Tværgående systemintegration

AFTALER
BRUGERVENDT
APP

APP
SERVER

INTG.
NAT.

SIKKERHED

INTG. FAG.

NSP

STAMKORT
PLANER OG
INDSATSER

WEB ADG.

DFDG
PLSP

EN

ALM
S
KSI
PRA

AL
PIT

HOS

R
NTE

BCE

. JO

KOM

D

E
NDH
. SU

KOM

R
KTO

T
PEU

ERA

PRA

O
KIR

IOT

FYS

3. PARTS SERVICES

23

< Gå tilbage til indholdsforklaringen

Forventet værdiskabelse for BTD i Region Midtjylland
Fuld implementering af BTD forventes at give både borgeren og alle aktører invol
veret i forløb med borgeren, mulighed for at samarbejde på en helt ny måde. Værdiskabelsen kan både være på det økonomiske plan (Region Midtjylland, Kommuner,
borgeren og borgerens arbejdsplads) og på det personlige og organisatoriske plan.
På det økonomiske plan fremkommer værdiskabelsen bla. ved en forventning om:
• Reduceret antal henvisninger til unødvendige undersøgelser, eks. MR skanning
(fagpersoner kan genbruge information fra hinandens undersøgelser).3
• Større effekt af behandlingsindsats, på grund af højere informationsniveau hos
fagpersonerne og mere motiveret deltagelse hos patienten (bedre patient compliance)
• Mere sammenhængende indsats (mindre ”slack”), hvor vigtig information ikke
går tabt mellem aktører
• Større mulighed for systematisk og evidensbaseret genoptræning i eget hjem
via digitale genoptræningsvideoer
• Reduceret medicinforbrug på grund af større tryghed og vidensniveau omkring
rygsmerter og det typiske forløb.

På det personlige og organisatoriske plan fremkommer værdiskabelsen bla. ved
en forventning om at:
• BTD sætter borgeren med lænderyglidelser reelt i centrum, ved at personen på
en brugervenlig og intuitiv måde selv bestemmer, hvem vedkommende ønsker,
at dele egne relevante oplysninger med i et tværfagligt og tværsektorielt forløb.
• Borgeren med lænderyglidelser, i højere grad bliver medaktør i eget forløb, da
de får bedre overblik, rette viden på rette tid og mulighed for løbende at indrapportere egne sundhedsoplysninger.
• BTD styrker det digitale samarbejde mellem alle relevante fagpersoner i hver
enkelt borgers tværsektorielle forløb ved at koble de lokale it-fagsystemer sammen og trække relevante oplysninger fra nationale services. Der vil i højere
grad, end det er muligt nu, skabes tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde. Dette vil gøre det muligt at lave en sammenhængende effektiv indsats,
hvor viden ikke, som nu, ofte går tabt og personen vil i høj grad opleve en mere
sammenhængende sundhedssektor.
• BTD vil give alle fagpersoner den nyeste viden om borgerens tilstand og
forløb ved hvert møde, hvilket vil bidrage til øget kvalitet i mødet og tidsbesparelser.
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3

Der er fra 2002 til 2012 i Danmark er sket femdobling af MR-skanninger af ryggen, uden at andelen af personer
med rygsmerter steg i samme periode. Tal for 2012-2020, forventes at dokumentere en yderlig stigning.

• Relevante fagpersoner kan, på en mere enkel og overskuelig måde, følge
med i udviklingen af en borgers tilstand og aktiviteter (selvtræning, behandlinger, aftaler på tværs, etc.). Dette kan skabe en mere kvalificeret dialog
mellem borgeren og fagpersoner, øget kvalitet i møder og dermed reducere
eller undgå fremtidige lænderyglidelser.
• Udover at leve op til relevante it-sikkerhedsstandarder giver BTD borgeren
kontrol over, hvem borgeren ønsker at dele hvilke data med. Inden en fagperson kan få adgang til en borgers data i BTD, skal borgeren i BTD App’en
give samtykke til at fagpersonen kan få adgang, og hvilke data der gives
adgang til.

Sådan er udviklingsplanen
Udviklingen af BTD foregår i et samarbejde mellem specialister i udvikling af digitale løsninger til tværsektorielle patientforløb (Cross Sector Consulting), leverandør
at den grundlæggende IT platform, som løsningen bygger på (KIAtec), brugere
(borgere med lænderyglidelser og fagpersoner) og forskere. Tilknytningen til forskningen sikrer, at BTD udvikles på baggrund af den nyeste forskningsbaserede
viden, samt at der bliver udført procesevaluering undervejs og på sigt en evaluering
af hvordan løsningen virker i drift.

Tidsplan
Udviklingen løber over 3 år og startede 1/1 2020.
2020
BTD-V.0.8 (version 0.8) specificeret med involvering af borgere med lænde
ryglidelser og fagpersoner.
2021
BTD-V.0.8 afprøves i pilotdrift og erfaringer opsamles til videreudvikling af ny funktionalitet og integrationer til relevante it-fagsystemer (V1.0).
2022
BTD-V1.0 udvikles og udrulles til en større population af personer med lænde
ryglidelser.
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Plan for driftsimplementering
Udviklingen af BTD er indtil videre blevet finansieret af eksterne fonde, puljemidler
og investeringsbidrag (egen finansiering) fra leverandøren af CareX platformen.
Efter udviklingsperioden (2020-2021) er det hensigten at idriftsætte løsningen i
større sammenhæng.
Idriftsættelse vil ske på baggrund af en nærmere SaaS (Software as a Service)
aftale, der bla. vil indeholde en række forhold omkring drift, vedligehold, support
og videreudvikling.

Projektlederen er også leder af styregruppen.
Deltagerne i styregruppen er ledelsesrepræsentanter fra:
• Kirurgisk regi (CPK) og medicinsk regi (DC) Regionshospitalet Silkeborg
• Genoptræning i Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner
• Sygedagpenge og jobafklaring Silkeborg kommune
Samt repræsentanter fra:
• Gigtforeningen
• PLO Region Midt
• Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet

Dialogen om dette igangsættes 2021.

Sådan har vi organiseret det
Udviklingen af BTD er organiseret med en projektledelse, en styregruppe, og en
række arbejdsgrupper. En teknisk gruppe og en arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter samt patienter og pårørende.
Projektledelsen varetages af Camilla Blach Rossen, CPK, Regionshospitalet Silkeborg (overordnet projektleder), i samarbejde med repræsentant fra Cross Sector
Consulting og fra it-leverandøren KIAtec

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra:
• Kirurgisk regi (CPK) og medicinsk regi (DC) Regionshospitalet Silkeborg
• Genoptræning i Viborg, Skive, Silkeborg, Horsens og Aarhus Kommuner
• Sygedagpengeområdet i Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner
• Praktiserende læger
• Privatpraktiserende fysioterapi
• Privatpraktiserende kiropraktor
• Patienter og pårørende
Derud over indgå der også en lang række ad.hoc arbejdsgrupper med repræsentanter fra alle de relevante og berørte IT leverandører og IT-fagfolk.
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Udviklingen af BTD er i 2020 og 2021 støttet af puljemidler fra Sundhedsmini
steriet til at skabe en it-understøttelse, der gør brug af de nationale services, som
er udviklet i det nationale program ’Et samlet patientoverblik’. Der har også været
en 50 % egen finansiering fra IT-leverandør (KIAtec) og specialkonsulenter (Cross
Sector Consulting).

Kontakt til projektledelsen:
Camilla Blach Rossen, Regionshospitalet Silkeborg
caross@rm.dk
Morten Thomsen, Cross Sector Consulting
mth@xsc.dk
Jørgen Kilsgaard, KIAtec
jki@kiatec.dk

Relevante links
Til Sundhedsprofilen
https://www.defactum.dk/siteassets/defactum/3-projektsite/hvordan-har-du-det/hhdd2017/konference-marts-2018/bind-1/bind_1.pdf

Til forløbsprogrammet for lænderygsmerter, Region Midtjylland
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/globalassets/zdesign/media/sundhed/sundhedsstaben/regionalt-sundhedssamarbejde/kronisk-sygdom/forlobsprogram-for-lande-ryg/opdateret/godkendt-forlobsprogram-_rod-forside_---15.-maj-2013.pdf

Til BackTrace forskningsprojekt
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/center-for-planlagt-kirurgi/forskningsenheden/backtrace/
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