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Puljeopslag vedrørende Pulje til digitale kompetencer i sundhedsvæsenet
Indledning
Regioner, kommuner, hospitaler, uddannelsesinstitutioner mv. kan nu søge om tilskud til projekter, der styrker eller opkvalificerer digitale kompetencer hos sundhedspersoner og/eller patienter. Puljen udgør 2,0 mio. kroner i 2022. Det er Sundhedsministeriet, der udmønter puljemidlerne, og de udmøntes til projekter, som delvist eller helt omfatter nedenstående formål:


At styrke eller opkvalificere digitale kompetencer blandt sundhedspersoner og/eller patienter inden for forskellige teknologier og digitale behandlingsmuligheder, herunder telemedicin, AI-teknologi til beslutningsstøtte, sundhedsapps
mv.

1. Puljens formål
Puljen har til formål at understøtte projekter, der styrker digitale kompetencer blandt sundhedspersoner og patienter. I denne
sammenhæng forstås sundhedspersoner som medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet, samt studerende og undervisere på
de sundhedsfaglige grund- og efteruddannelser. Puljen skal således udbetale puljemidler til projekter, der understøtter styrkelse
af sundhedspersonernes og/eller patienters digitale kompetencer på f.eks. faggruppeniveau, organisationsniveau eller sektorniveau.
På faggruppeniveau kan det eksempelvis omfatte projekter, der er rettet mod konkrete faggrupper eller specialer (læger, sygeplejersker, SOSU’er, fysioterapeuter mv.). Det kan eksempelvis være projekter rettet mod ændringer i indholdet på grunduddannelser for enkelte faggrupper, hvor der f.eks. er behov for en opkvalificering af enkelte underviseres faglige digitale -og teknologiske kompetencer. Eller projekter rettet mod ændringer i udbuddet eller indholdet af videre- og efteruddannelse for de
pågældende faggrupper. Endelig, projekter rettet mod løbende opkvalificering i praksis af forskellig faggrupper og/eller patientgrupper.
På organisationsniveau kan det eksempelvis omfatte projekter, som omfatter oprettelse eller justeringer i organisering, samarbejdsformer og stillingstyper, eller projekter rettet mod ledelsen i sundhedssektorens institutioner, som for eksempel:
 Styrker tværfaglig kompetenceudvikling.
 Styrker de organisatoriske rammer for innovation/udvikling og spredning/skalering af teknologiske løsninger.
 Forløb for ledere før ibrugtagning af nye digitale -og teknologiske løsninger.
På sektorniveau kan det eksempelvis omfatte projekter, der omhandler oprettelsen af tværregionale og/eller tværkommunale
grupper. Eksempelvis formaliserede erfagrupper, der indeholder ansvarlige personer for den tværregionale og/eller tværkommunale digitale kompetenceudvikling af sundhedspersonalet. Eller projekter, som på anden vis styrker systematiseringen af videndeling vedrørende digital -og teknologisk kompetenceudvikling på tværs af sundhedssektoren.
Opkvalificering og styrkelse af sundhedspersoners og patienters digitale kompetencer, kan eksempelvis omfatte følgende områder:


Teknologiforståelse: Vedrører kompetencer og viden til at forstå, i hvilke sammenhænge specifikke teknologier giver
mening at anvende, samt hvilke fordele og eventuelle udfordringer konkrete digitale og teknologiske behandlingsmuligheder har, og hvordan eventuelle udfordringerne kan løses.



Anvendelse: Vedrører anvendelseskompetencer til at mestre de digitale og teknologiske løsninger, som understøtter
det sundhedsfaglige arbejde, samt forståelsen for, hvordan man som sundhedsfaglig medarbejder skaber og validerer
data, og i hvilken sammenhæng specifik data er nødvendig.



Udvikling og implementering: Vedrører kompetencerne til at indgå i konkrete udviklingsforløb, hvor digitale og teknologiske redskaber og behandlingsmuligheder indgår, samt at kunne bidrage til den forandring, som udvikling og implementering af digitale teknologier medfører.



Formidling og kommunikation: Omhandler kompetencerne til at kunne kommunikere med patienter, pårørende og
kollegaer mv. om de digitale og teknologiske muligheder, samt hvordan disse generelt understøtter det sundhedsfaglige arbejde.

2. Baggrund for puljen
Puljen er oprettet som led i den politiske aftale om Strategi for life science, der blev indgået i maj 2021 blandt regeringen og et
bredt flertal i Folketinget, og den udgør et strategisk fokus på at understøtte både patienter og sundhedspersoner i at anvende
nye innovative teknologier via styrkede digitale kompetencer. Puljen understøtter desuden visionen i Regeringens digitaliseringsstrategien om løbende at opbygge og styrke borgernes digitale kompetencer, så danskerne er rustet til at gribe de muligheder,
som den digitale udvikling bringer.
Puljen bygger på en række anbefalinger fra analysen: Styrkelse af digitale kompetencer inden for datadrevne teknologier til brug
for automatisering, prædiktion og beslutningsstøtte hos sundhedspersoner, der blev udarbejdet i regi af Aftale om genstart af
dansk eksport i oktober 2020. Analysen er udarbejdet af KMPG og VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd
i regi af den nationale klynge for life science og velfærdsteknologi (Danish Life Science Cluster). Analysen afdækker niveauet af
digitale kompetencer hos et bredt udsnit af sundhedspersonalet i sundhedsvæsenet, samt hvordan sundhedspersonalets digitale
kompetencer kan styrkes via eksempelvis uddannelses- og efteruddannelsesforløb.
Analysen kommer med 14 konkrete anbefalinger på faggruppeniveau, organisationsniveau og sektorniveau. Anbefalingerne understøtter arbejdet med styrkelsen af digitale kompetencer med fokus på digitale løsninger og datadrevne teknologier, der f.eks.
er en naturlig del af personlig medicin, prædiktion, beslutningsstøtte, bedre billeddiagnosticering og kvalitetsopfølgning. Analysen og anbefalingerne skal ikke ses som ufravigelige krav til projekternes udformning, men kan bruges som mulige inspirationskilder. Læs mere om analysen og anbefalingerne her.
Puljen skal understøtte arbejdet med facilitering af kompetenceforløb og implementering af konkrete tiltag i sundhedsvæsenet,
der kan styrke sundhedspersoners og/eller patienters digitale kompetencer. Puljen skal endvidere bidrage til anvendelsen af nye
innovative teknologier og medicinsk udstyr i sundhedsvæsenet, som kan understøtte det sundhedsfaglige arbejde og bidrage til
en effektiv behandling af patienterne.
Styrkelsen af digitale kompetencer blandt sundhedspersoner bidrager til at skabe et innovativt sundhedsvæsen, som er med til
at skabe bedre sundhed og livskvalitet for den enkelte patient. Samtidig er det med til at øge eksporten af digitale -og teknologiske produkter fra danske life science-virksomheder til udlandet. Det skyldes, at et velfungerende dansk digitalt sundhedsvæsen
med et højtkvalificeret sundhedspersonale, fungerer som et udstillingsvindue for de globale markeder inden for life science.
Den hastige digitale og teknologiske udvikling i hele sundhedssektoren stiller imidlertid betydelige krav til både patienternes og
sundhedspersonalets digitale kompetencer i dag og fremtiden. Af den grund fremhæver analysen, at der er behov for kontinuerligt at styrke sundhedspersonalets digitale kompetencer, så kompetenceniveauet matcher kompleksiteten i de nye innovative
teknologier og digitale behandlingsmuligheder.
Det er derfor vigtigt, at opkvalificere medarbejdernes, ledernes og patienternes kompetencer i praksis, men også på de sundhedsfaglige grund- og efteruddannelser er der brug for opkvalificering og styrkelse af digitale kompetencer, så fremtidens sundhedspersonale uddannes og efteruddannes til at anvende de innovative digitale -og teknologiske behandlingsmuligheder på
hospitalerne, klinikkerne og i hjemmene.
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Derfor skal puljemidlerne også gå til projekter, der styrker digitale kompetencer blandt studerende og undervisere på de sundhedsfaglige grund- og efteruddannelser. Dette kunne eksempelvis være i et tværsektorielt projekt, der indbefatter kommuner,
hospitaler og uddannelsesinstitutioner.

3. Økonomi
Den økonomiske ramme for puljen er 2,0 mio. kr. i 2022. Der er også afsat puljemidler til styrkelse og opkvalificering af digitale
kompetencer i 2023, som vil blive slået op ved en særskilt pulje i 2023.
Ansøgere bedes angive, om der ansøges om et bestemt beløb, eller om der ansøges om midler i et interval. Hvis der ansøges om
midler i et interval, skal det angives i ansøgningen, hvilke konsekvenser de forskellige trin i intervallet vil have for projektet. Hvis
der eksempelvis søges om 100.000, 150.000 og 200.000 kr., skal det angives, hvad der skal gennemføres for de tre beløb.
4. Målgruppe – hvem kan søge?
Puljemidlerne kan eksempelvis søges af:
 Regioner
 Kommuner
 Uddannelsesinstitutioner
 Hospitaler
 Patientforeninger
Puljen giver mulighed for, at kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner mv. søger sammen – eventuelt i et tværsektorielt
projekt. Derudover kan de ansøgningsberettigede parter udarbejde ansøgningen til puljen i fællesskab med andre relevante
aktører. Det skal dog fremgå tydeligt af ansøgningen, hvilken part der har ansvaret for projektet/initiativet.
4.1 Hvad kan der søges midler til?
Der kan søges midler til projekter, som primært har til hensigt at styrke eller opkvalificere sundhedspersonalets, patienternes,
de studerendes eller undervisernes digitale kompetencer.
Der er på forhånd ikke fastsat minimale og maksimale tilskudsbeløb. Ansøgere opfordres til at kvalificere spændvidden i deres
ønske om tilskud. Desuden kan ansøgere angive minimum og maksimum for, hvor mange midler der ansøges om.
Der kan eksempelvis søges midler til:
 Løn til projektledere og projektdeltagere.
 Honorering af relevante fagpersoner og konsulenter i begrænset omfang. Eksempelvis udgifter til teknologiske fagpersoner, der skal honoreres for oplæg, undervisning eller faglig sparring mv.
 Understøttende materialer i begrænset omfang.
 Udgifter i forbindelse med afholdelse af og deltagelse i møder og workshops, herunder evt. delvis kompensation af
lønudgifter.
 Transport efter statens laveste takst.
 Diverse omkostninger, der er nødvendige for projektets realisering.
5. Udvælgelseskriterier
I det følgende beskrives udvælgelseskriterierne for udmøntning af puljemidler. Særligt vægtes højt, at projekterne understøtter
puljens formål, samt at der kan opstilles konkrete og entydige mål for projekterne, og at der fremgår en klar og velbeskrevet
organisering. Derudover anses det særligt positivt, at projekterne har en høj volumen, hvilket vil sige vedrører flere typer patienter, medarbejdere, studerende, undervisere mv. Udvælgelseskriterierne er følgende:


I hvilken grad projektet styrker eller opkvalificerer digitale kompetencer hos patienter, medarbejdere, studerende, ledere mv., således at de understøttes til at anvende nye innovative digitale og teknologiske redskaber, løsninger, behandlingsmuligheder mv.



I hvilken grad der er opstillet klare mål for projektet samt kriterier for, hvornår disse mål er opfyldt.
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I hvilken grad ansøgningen indeholder en klar beskrivelse af projektets organisering, herunder ledelsesmæssig forankring.



Forventet volumen, forstået som den baseline, der forventes at opnå effekter på, eksempelvis i form af antallet af
omfattede ledere, medarbejdere, patienter, studerende mv. Et projekt, der forventer effekt på mange vil som udgangspunkt blive vurderet højere end et projekt, der forventer effekt på få.



Styrke og kvalifikation af forventede kvalitative og/eller kvantitative effekter. F.eks. vil et projekt, som forventer stor
effekt, blive vurderet højere end et projekt, der forventer lille effekt.



Det vil vægte positivt i vurderingen af projektansøgningen, hvis der står både region(er), kommune(r) og/eller uddannelsesinstitution(er) mv. bag.



Det vægtes positivt i vurderingen, hvis ansøger stiller med egenfinansiering.

6. Regnskab og afrapportering
Det givne projekt forpligter sig til at fremsende et revisorpåtegnet regnskab til ministeriet, samt en afsluttende rapportering, der
på et overordnet niveau beskriver resultaterne og gevinsterne af projektet.
7. Spørgsmål til puljen
Sundhedsministeriet kan kontaktes i ansøgningsperioden, hvis der er spørgsmål til puljen. Spørgsmål til puljen skal sendes til
Rasmus Brahe Jespersen på mail: rbj@sum.dk
8. Procedure
Ansøgning sker ved udfyldelse af ansøgningsskema, som fremsendes med underskrift til Rasmus Brahe Jespersen (rbj@sum.dk).
I emnefeltet indsættes: ”Puljeopslag 2022: Styrkelse af digitale kompetencer” samt ansøgers navn.
Ansøgningsfrist er fredag den 1. juli kl. 23:59
Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgning i løbet af august 2022
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