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OpenTele 
en open source platform under 
fælles governance i 4S 
– muligheder og perspektiver  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Som titlen siger  er OpenTele en open source platformhvor den fællesoffentlige organisaiton 4S har governanceAt håndtere fællesoffentlig open source er kompliceret og 4S blev skabt af de umiddelbare interessenter for at øge chancerne for succes og fortsat udvikling når de første projekter løb ud.Nu står 4S til at få en officiel jf ØA rolle og dermed vil organisationens formelle “ophæng” også blive justeret.



Baggrund: ØA 
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• Der udrulles KOL fra 2016 til 2019 
• TelecareNord erfaringer 
• Organiseres i fem landsdelsprogrammer 

 
• Regionerne har vedtaget en infrastruktur 

baseret på 
• Referencearkitekturen og OpenTele 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
regionernes beslutning om infrastruktur skalkoordineres med kommuner og det statslige niveau



OpenTele 
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• Telemedicin og –sundhedsplatform 
• Påbegyndt i Teleskejby-projektet 
• Primært udviklet i demo-projekterne: 

• TelecareNord og 
• Klinisk integreret hjemmemonitorering 

 

• Fra ’hack’ via modning til microservices 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
dvsfra lille projekttil demo-projektertil drift og landsdelsprogrammerHVORFOR PÅBEGYNDT I TELESKEJBY??



Baggrund 
• De telemedicinske løsninger 

– er tekniske siloer 
 

– er dyre 
– har ikke søgbarhed på tværs 
– ingen integration til fagsystemer 
– svære at tilpasse forskellige behandlingsforløb 
– afhængig af leverandørens prioriteringer 
– er hele ”patient-til-behandler”-systemer 

 

              • Ringe markedsudvikling 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
svære at til passe forskellige behandlingsforløbEX: kompl graviditeter og regions tablet     + sms på egen smartphone mmm



Hvordan videre? 
• Referencearkitektur med 

– åbne snitflader baseret på  
– internationale standarder 

 
• Flerleverandørstrategi 

 
• Fællesoffentlig Open Source 

 



Tilgangen: 4S 
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• En fællesoffentlig organisation 
der har governance 
 

og eksplicit understøtter 
• En flerleverandør-strategi med 
• plads til SMVer og innovation 



4S governance for open source 
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• OpenTele: 
telemedicin og -sundhedsplatform 

• KIH-DB: national database for datadeling 
• Net4Care: infrastrukturværktøjer 

til national referencearkitektur 
• Open source in a box: test og udvikling 

– All the review in the world isn't as good as trying to implement a standard 
– End-to-end demonstrator of reference architecture on October 23, 2013  

 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
All the review in the world isn't as good as trying to implement a standardHealthcare Standards		Date:	Wed, 30 Sep 2015 15:11:46 +0000	From:	Healthcare Standards <noreply+feedproxy@google.com>	Reply-To:	Healthcare Standards <kwboone@gmail.com>	To:	jacob.andersen@alexandra.dk	Healthcare Standards		All the review in the world isn't as good as trying to implement a standardPosted: 29 Sep 2015 11:34 AM PDTI'm [back] in the midst of trying to create a C-CDA <--> FHIR translator.  I already know from experience that just looking at a specification won't tell you where the implementation issues might appear ... however, this current experience just serves as an additional reminder.	



OpenTele funktionalitet 
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• Opsamling af helbredsdata hos borgeren 
• Borgernes interaktion med data 
• Sundhedspersonalets interaktion med data 
• Datalagring i behandlingsforløb 
• Transport af data til centrale databaser, fx KIH-DB 
 



OpenTele udviklingen 
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– fra ’hack’ via modning til microservices 
 
• Stor-skala i Telecare Nord-projektet: OpenTele 1 

 
• Modningen i KIH-projektet: OpenTele 2.x  

 
• Den nye generation m. microservices: OpenTele 3 

 
 



OpenTele 2.x 
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OpenTele 2.x 
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OpenTele 3 
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OpenTele 3 
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Sandkassen 
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Hvordan – i princippet 

1. ”Aftager” kontakter 4S 

2. Aftager får instruktioner af 4S 

3. Aftager indgår aftale med 
leverandør 

4. Leverandør henter open source 
pakken hos 4S 

5. Leverandør leverer opdatering 
tilbage til 4S 

6. Leverandør leverer løsning til 
aftager 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Denne er lavet af Claus Webgener KofoedBemærk atLeverandør -> 4Skommer førLeverandør -> aftager4: dialog!5: dialog!



Organisation - under revision 
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4S

Koordinator

Bestyrelse

Softwaregruppen Faglige fora

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Som den ser ud lige nu.Bestyrelsen skal sikre strategisk og politisk afstemning og overordnet koordinering – herunder planer og budgetter.Koordinatoren er den der sikrer den overordnede koordinering af alle aktiviteter – og som rapporterer til bestyrelsen.Softwaregruppen har ansvaret for at sikre sammenhæng mellem SW implementeringer i kodebasen, åbne snitflader og nationale arkitekturer. De skal kort og godt sikre at der er et sundt standard fundament baseret på Open Source, og hvor kernekomponenterne udvikles sammen med de firmaer der er involveret i større projekter i relation til 4S. De har tillige ansvaret for den tekniske infrastruktur. Har overblik hvilke projekter og planer der er gang i med OpenTele – hvilken ny funktionalitet er på vej og hvornår.Sundhedsfaglige forahar ansvaret for at sikre sammenhæng mellem sundhedsfaglig praksis og OpenTele, dvs mellem- på den ene side erfaringer med og ønsker til telemedicin og televelfærd og  på den anden side udviklingen af OpenTele og teknisk infrastruktur [[Komplicerede graviditeter er allerede i gang med KIH og har afholdt det første landsdækkende seminar]][[Diabetes er allerede i gang med KIH og Københavns kommune – nej, der har været planer om KOL med TcN, + KIH (NetKOL) og Kbh komm, men det er endnu ikke blevet til noget]] [[Antropolog Louise Mejnertz – sygemeldt, opgaven løses af Morten Kyng og antropolog Sarah Maria Rasch]] Deler viden på tværs



Kontaktinformation  

• Koordinator: Morten Kyng 
– Email: koordinator@4S-online.dk     

 
• Softwaregruppen: Michael Christensen 

– Email: software@4S-online.dk 
 

• Sundhedsfaglige fora: Sarah Maria Rasch & Morten Kyng 
– Email: fora@4S-online.dk 
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