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Referat af porteføljestyregruppemøde for Landsdækkende 

udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med 

KOL 12. februar 2016 

 
Til stede: 

 
Christian Boel, Region Midtjylland (formand); Dorrit Guttman, Vordingborg 

Kommune (næstformand); Bente Graversen, Aalborg Kommune; Tina Heide, 

Region Nordjylland/TeleCare Nord; Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune; An- 

ders Kjærulff, Holstebro Kommune; Mette Harbo, Københavns Kommune; Chri- 

stian Worm, Region Hovedstaden; Peder Ring, Region Sjælland; Martin Thor 

Hansen, Danske Regioner; Mette Lindstrøm, Danske Regioner; Christian Harsløf, 

KL; Poul Erik Kristensen, KL; Nanna Skovgaard, SÆM; Peter Munch Jensen, 

SÆM; Rikke Zeberg, FM/DIGST 

 
Fra sekretariatet deltog: 

Susanne Duus, FM/DIGST; Mette Myrhøj Jensen, FM/DIGST, Linn Boesgaard, 

FM/DIGST, Myong Grøn, SÆM; Signe Vind, Danske Regioner. 

 
Under udvalgte punkter deltog yderligere: 

Anders Brahm, Sundhedsdatastyrelsen; Lars Hulbæk, Medcom, Nina Petersen; 

NextPuzzle. 

 
 

 
1 Velkomst og navnerunde 

Christian Boel bød velkommen til det første møde i porteføljestyregruppen. 

 
Det blev meddelt, at der var afbud fra Peder Jest fra Region Syddanmark og Dor- 

te Stigaard fra Region Nordjylland. 

 
 

 
2 Orientering om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemme- 

monitorering til borgere med KOL og porteføljestyregruppen v. Porteføl- 

jesekretariatet (O) 

Christian Boel indledte punktet med at sige, at der er tale om en række centrale 
dokumenter, der er grundlag for den økonomiaftale, der er indgået omkring ud- 

bredelses af telemedicin til KOL-patienter. Dokumenterne skal give porteføljesty- 
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regruppen en fælles forståelse for opgaven, og porteføljestyregruppen vil forment- 

ligt løbende vende tilbage til dem. 

 
Inddragelse af patientforeninger 

Der blev spurgt til Lungeforeningens rolle i udbredelsen. 

 
Susanne Duus oplyste, at der på sekretariatsniveau allerede er en god dialog med 

Lungeforeningen. Ligeledes vil Lungeforeningen formentlig deltage i forudsæt- 

ningsprojektet vedrørende sundhedsfaglige retningslinjer, idet det må forventes, at 

Danske Patienter udpeger Lungeforeningen til styregruppen. 

 
Der var enighed om, at Lungeforeningen ikke bør have en permanent plads i sty- 

regruppen, da styregruppen er en implementerende gruppe. Dog skal der være en 

løbende dialog med foreningen. I første omgang skal der være et møde med Lun- 

geforeningen og formandsskabet. Lungeforeningen kan ligeledes inviteres til at 

holde oplæg på et styregruppemøde. 

 
Der blev efterspurgt en klarhed om arbejdsdelingen mellem sekretariatet og 

landsdelsprogrammerne i forhold til dialog med Lungeforeningen. 

 
Hertil konkluderede Christian Boel, at sekretariatet frem mod næste møde søger 

at beskrive hvilken type dialog med Lungeforeningen, som påhviler sekretariatet 

og hvilken dialog, som bør gennemføres lokalt. 

 
Monitorering og afrapportering 

Christian Boel orienterede om, at der i kommissoriet er lagt op til månedlige af-
rapporteringer. Porteføljestyregruppen har mulighed for at beslutte den endelige 
kadence, som blandt andet vil afhænge af, hvilken fase udbredelsen befinder sig i. 

 
Christian Harsløf tilføjede, at der i starten formenligt ikke vil være behov for hyp- 

pige afrapporteringer, men at dette vil komme senere i processen, når borgerne 

inkluderes i den telemedicinske behandling. 

 
Kommentarer til forståelsespapiret 

Hensynet bag forståelsespapiret og opgavefordelingen mellem det centrale og 

decentrale niveau er, at de aktører, der har ansvaret for driften, skal have ansvaret 

for implementeringen. 

 
Christian Boel lagde op til, at udbredelsen så vidt muligt bygger på erfaringer fra 

TeleCare Nord, men også andre erfaringer fra telemedicinske løsninger for KOL- 

patienter i de enkelte landsdele, der dog ikke er afprøvet i samme skala som Tele- 

Care Nord. Ligeledes bør der ses på internationale erfaringer og tilgrænsende erfa- 

ringer, som fx projektet om aktiv patientstøtte. Der er dog behov for, at lands- 

delsprogrammerne finder en balance mellem eksisterende erfaringer og de lokale 

forudsætninger. I den forbindelse er der behov for, at der på tværs af landsdels- 
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programmerne skabes et stærkt netværk af projektledelse med videndeling 

 
Både regioner og kommuner står over for en stor kommunikationsopgave i for- 

bindelse med udbredelsen, ikke mindst på det politiske niveau. Det blev derfor 

besluttet, at sekretariatet udarbejder et sæt powerpoints med centrale budskaber 

om udbredelsen, som stilles til rådighed for regioner og kommuner, og som kan 

anvendes over for henholdsvis regionsråd og kommunalbestyrelser, når projektet 

skal igangsættes lokalt. 

 
Drøftelser af milepæle 

Susanne Duus oplyste, at der har været ændringer i milepælsplanen siden aftale- 

indgåelse i september 2015, da dele af udbredelsen er kommet senere i gang end 

forventet. Hertil blev det efterspurgt, at sekretariatet udarbejder et grafisk over- 

blik, der viser afhængigheder mellem de centrale og decentrale milepæle, herunder 

skal det synliggøres, hvordan forudsætningsprojekterne påvirker den lokale im- 

plementering. 

 
Der var enighed om, at porteføljestyregruppen løbende skal opdateres om frem- 

driften og opnåelse af milepæle, så eventuelle udsving kan håndteres, og der kan 

foretages milepælsstyring. 

 
Hertil kommenterede Susanne Duus, at der er et behov for, at landsdelsprogram- 

merne hver især gennemfører en tilbageregning fra 2019 og med afsæt heri udar- 

bejder en lokal implementeringsplan, så det bliver klart, hvornår landsdelspro- 

grammerne har brug for leverancerne fra forudsætningsprojekterne. 

 

Orienteringen om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med 

KOL og porteføljestyregruppen blev taget til efterretning. 

 
 

 
3 Introduktion til porteføljestyring og porteføljestyregruppens rolle v. Next 

Puzzle 

Nina Petersen fra Next Puzzle introducerede den porteføljestyringsmodel for 
udbredelsesprojektet, som Next Puzzle har udarbejdet i samarbejde med parterne. 

 
Med porteføljestyringsmodellen er der lagt op til en blødere styring end i en gængs 

programstyringsmodel. Et af hovedbudskaberne var, at der er lagt op til en sam- 

arbejdsmodel med en indbygget forventning om, at udbredelsesprojektet drives af 

gensidig tillid. 

 
Under oplægget spurgte Christian Boel, om det vil være muligt at udvide den præ- 

senterede governancemodel med programsekretariater for hvert landsdelspro- 

gram, da de sammen med porteføljesekretariatet udgør et vigtigt netværk. 
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Det blev besluttet, at modellen vil blive udvidet med dette. 

 
Introduktion til porteføljestyring og porteføljestyregruppens rolle blev taget til efterretning. 

 
4 Oplæg om endelige resultater og erfaringer fra TeleCare Nord samt dis- 

kussion v. Tina Heide, Region Nordjylland (B) 

Tina Heide, projektleder fra TeleCare Nord i Region Nordjylland, orienterede om 
de endelige resultater og erfaringer fra TeleCare Nord. 

 
Mette Harbo efterspurgte hvilke dele af TeleCare Nord-projektet, som landsdels- 

programmerne kan koble sig på direkte for at undgå at etablere funktioner, som 

allerede findes. 

 
Det blev hertil bemærket, at landsdelsprogrammerne skal være opmærksomme på, 

at det formentlig er umuligt at overføre 1:1 uden en overvejelse af, om det passer 

ind i det lokale setup. 

 
Christian Boel bad sekretariatet om at udarbejde et notat til næste møde, hvor det 

på baggrund af de nordjyske erfaringer beskrives hvilke aktiviteter, landsdelspro- 

grammerne skal igennem, og hvad landsdelsprogrammerne i den forbindelse 

eventuelt kan overføre. Notatet skal være med til at sikre, at landsdelsprogram- 

merne får igangsat de rigtige aktiviteter i den rigtige rækkefølge. 

 
Oplæg om endelige resultater og erfaringer fra TeleCare Nord blev taget til efterretning. 

 
 
 

5 Kort mundtlig orientering om status i de fem landsdelsprogrammer v. 

repræsentanter fra de enkelte landsdelsprogrammer 

 

Repræsentanter fra de fem landsdelsprogrammer orienterede om status. 

 
Sjælland: Peder Ring orienterede om, at landsdelen er godt i gang, og at der er et 

godt samarbejde mellem regionen og de tilhørende kommuner. Der er etableret en 

styregruppe for landsdelsprogrammet, hvor almen praksis også er repræsenteret. 

Der er igangsat en foranalyse, og programmet er ved at ansætte en egentlig 

projektleder. 

 
Nordjylland: Bente Graversen oplyste, at arbejdet med at overgå fra projekt til 

drift er godt i gang. Kommunerne overtager formandsskabet, efter at Region 

Nordjylland har haft formandsskabet i projektperioden. Der er særligt fokus på den 

ambulante behandling, hvor projektet ikke som forventet har kunnet vise 

resultater. 

 
Midtjylland: Christian Boel oplyste, at regionen og tilhørende kommuner er ved at 

nedsætte en programstyregruppe. Ligeledes er der et arbejde i gang om etablering 

af et fælles servicecenter i samarbejde mellem region og kommuner. 
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Syddanmark: Arne Nicholaisen oplyste, at regioner og kommuner først skal i gang 

med at organisere landsdelsprogrammet. 

 
Hovedstaden: Christian Worm orienterede, at regionen og tilhørende kommuner er 

godt i gang med at etablere en samarbejdsorganisation for projektet. 

 
Orientering om status for de fem landsdelsprogrammer blevet taget til efterretning. 

 
 

 
6 Orientering om nationalt forudsætningsprojekt om modning af infra- 

struktur v. Sundhedsdatastyrelsen 

Anders Brahm, afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen og Lars Hulbæk, direktør i 
Medcom, orienterede om de enkelte delleverancer i forudsætningsprojektet for 

telemedicinsk infrastruktur samt organiseringen heraf. 

 
Overordnet er succeskriterierne for forudsætningsprojektet, at den nationale infra- 

struktur understøtter de kommunale og regionale forretningsbehov og er teknisk 

velfungerende inden udgangen af 2016. Udgangspunktet er at bygge videre på de 

infrastrukturelementer, der allerede findes. 

 
Peder Ring rejste en bekymring for, at porteføljestyregruppen skulle godkende de 

overordnede rammer på det første møde, herunder at der træffes beslutninger, der 

kan låse landsdelsprogrammerne og udelukke andre løsninger. Bekymringen er 

blandt andet, at der ikke er tilstrækkelig tid til inddragelse af landsdelsprogram- 

merne i vurderingen af de lokale forretningsbehov. 

 
I den forbindelse blev det efterspurgt et overblik over, hvordan de nationale infra- 

strukturkomponenter hænger sammen med landsdelsprogrammerne. Anders 

Brahm påpegede vigtigheden af, at landsdelsprogrammerne ved, hvad der ligger i 

de centrale leverancer. Ligeledes er det vigtigt, at forudsætningsprojektet har øje for 

de forretningsbehov, som de centrale leverancer skal spille ned i. 

 
Susanne Duus bemærkede, at det rent økonomisk er muligt at rykke tidsplanen, da 

de afsatte midler til forudsætningsprojekterne kan overføres til næste år. Dog vil en 

ændring af tidsplanen kræve en garanti for, at landsdelsprogrammerne i så fald ikke 

får brug for, at infrastrukturkomponenterne er tilgængelige på det oprindeligt 

aftalte tidspunkt. 

 
Konklusionen på drøftelsen blev en betinget godkendelse af de overordnede 

rammer for forudsætningsprojektet. Således har Sundhedsdatastyrelsen mandat til 

at arbejde videre ud fra de givne rammer og milepæle frem mod sommerferien. 

Ligeledes blev det besluttet, at landsdelsprogrammerne inden sommer skal frem- 

sende en implementeringsplan, jf. også milepæl herfor i forståelsespapiret. 
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På mødet i juni vil porteføljestyregruppen igen tage bestik af tidsplanen for at se, 

om det kræver eventuelle justeringer. 

 
På baggrund af drøftelsen blev det aftalt, at der på næste møde vil være en gen- 

nemgang af, hvad de nationale infrastruktur-leverancer omfatter, og hvordan snit- 

tet er til de tekniske løsninger, som landsdelsprogrammerne har ansvaret for, her- 

under fx en begrebsafklaring af infrastruktur-komponenter og løsninger. Det skal 

beskrives, hvad det kræves af de tekniske løsninger lokalt, når de skal tage de nati- 

onale infrastrukturkomponenter i brug – og en præcisering af den metodefrihed, 

der ligger hos landsdelsprogrammerne. 

 
Det blev ligeledes aftalt, at Sundhedsdatastyrelsen frem mod næste møde udarbej- 

der en procesplan for inddragelse af landsdelsprogrammerne i kortlægningen af de 

forretningsmæssige krav, så denne opgave gives tilstrækkeligt med tid. 

 
Porteføljesekretariatet fremsender forespørgsel til landsdelsprogrammerne om implementeringspla- 

ner. 

 

 
7 Godkendelse af overordnede rammer og proces for nationalt forudsæt- 

ningsprojekt vedrørende modning af infrastruktur 

Jf. drøftelse og konklusion under pkt. 6. 
 
 
 

8 Drøftelse og godkendelse af foreløbigt projektgrundlag for tværregio- 

nalt/tværkommunalt forudsætningsprojekt vedrørende service- og logi- 

stikfunktioner 

Martin Thor Hansen præsenterede projektgrundlaget. Der er lagt op til tre faser i 
projektet. Det skal give styregruppen mulighed for at følge arbejdet og fremdriften 

og godkende inden igangsættelsen af næste fase. 

 
Den første fase er en erfaringsopsamling, hvor regioner og kommuner samler op 

på eksisterende erfaringer med service, support og logistik. Erfaringsopsamlingen 

skal fungere som et udgangspunkt for at lave et analyseoplæg (fase 2). Anden fase 

er uddybende analyser. Det er i fase 2, at tyngden i arbejdet og leverancerne ligger. 

 
Resultatet af denne fase er en række gennemarbejdede scenarier, for hvilke organi- 

sationsformer, forretningsgange, modeller for finansiering af servicecentre, juridi- 

ske forhold mv. landsdelsprogrammerne kan anvende. I fase 3 skal de enkelte 

landsdelsprogrammer med udgangspunkt i 1 og 2 sammensætte deres egen ser- 

vice-, support- og logistikfunktion. Her vil der formentligt også være fælles aktivi- 

teter på tværs af landsdelsprogrammerne. 

 
Christian Boel understregede i den forbindelse, at det er vigtigt, at arbejdet ses i en 

bredere sammenhæng og ikke snævert i forhold til udbredelsesprojektet. Blandt 
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andet skal arbejdet lede hen mod en service-, support- og logistikfunktion, der ikke 

kun omfatter telemedicinsk behandling af KOL-patienter, men også andre 

sygdomsområder. 

 
Det foreløbige projektgrundlag for tværregionalt/tværkommunalt forudsætningsprojekt vedrøren- 

de service- og logistikfunktioner blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 
 

 
9 Godkendelse af nationalt projektgrundlag for projekt om sundhedsfagli- 

ge retningslinjer 

 

Christian Boel præsenterede punktet og gav ordet til Peter Munch Jensen fra 

Sundheds- og Ældreministeriet. 

 
Peter Munch Jensen orienterede om forudsætningsprojektet. Sundhedsstyrelsen 

udarbejder sundhedsfaglige retningslinjer for målgruppe og sundhedsfagligt ind- 

hold i udbredelsen. De sundhedsfaglige retningslinjer bliver et tilbud til landsdels- 

programmerne, som de kan tage i anvendelse. Det er dog en lokal beslutning, 

hvem der skal tilbydes telemedicinsk behandling. Christian Boel tilføjede, at det 

kan være hensigtsmæssigt, at landsdelsprogrammerne anvender samme 

stratificering af målgrupper. 

 
Til arbejdet nedsættes en styregruppe og en klinisk gruppe, hvori almen praksis 

indgår. 

 

Sundhedsstyrelsen blev bedt om at udarbejde en beskrivelse af sammenhængen 

mellem dette forudsætningsprojekt og andre aktiviteter, fx arbejdet med forløbs- 

planer og aktiv patientstøtte. 

 
For at sikre at retningslinjerne så vidt muligt kan anvendes i landsdelsprogram- 

merne, blev det besluttet, at projektets styregruppe udvides med en repræsentant 

fra alle landsdelsprogrammer. Det blev bemærket, at det er vigtigt både at inddra- 

ge medarbejder- og lederniveau i arbejdet. 

 
Porteføljesekretariatet udsender en mail til styregruppen om udpegning af repræ- 

sentanter. 

 
Projektgrundlag for nationalt projekt om sundhedsfaglige retningslinjer blev godkendt uden yder- 

ligere bemærkninger. 

 
 

 
10 Godkendelse af opgavebeskrivelse for ny business case 

 



Side 8 af 10 
 

Susanne Duus orienterede om det forestående arbejde om genberegning af busi- 

ness casen. Den nye business case skal bygge videre på den business case, der 

ligger til grund for udbredelsesprojektet, og styrken vil være, at den kommer til at 

bygge på forskningsdata. PA Consulting får opgaven, da de udarbejdede første 

business case (direkte tildeling), men at vurderingen i øvrigt er, at de har et godt 

grundlag for at løse opgaven. 

 
Data til genberegningen af business casen foreligger, og i princippet kan arbejdet 

igangsættes. Der er dog den udfordring, at der er tale om forskningsdata, som ikke 

kan offentliggøres i en særlig bred kreds, da data endnu ikke er publiceret. 

 
Tilbagemeldingen fra regioner og kommuner var, at landsdelsprogrammerne i 

første omgang har brug for de overordnede tal til den lokale budgetlægning. 

Dermed er der ikke brug for de bagvedliggende forskningsdata. 

 
Det blev aftalt, at det ikke er et problem, at forskningsdata ikke kan deles i en 

bredere kreds. Jævnfør sagsfremstillingen vil følsomme forskningsdata dermed 

kun blive præsenteret på plancher i projektets styregruppe og først senere blive 

offentliggjort i bilagene til business casen. 

 
Det blev ligeledes aftalt, at invitere Flemming Witt Udsen (Ph.d. tilknyttet det 

sundhedsøkonomiske projekt i TeleCare Nord) til et porteføljestyregruppemøde 

for at præsentere de sundhedsøkonomiske resultater fra TeleCare Nord. 

 

Der blev spurgt til formuleringen i materialet om udarbejdelse af business cases 

for landsdelsprogrammerne. Susanne Duus oplyste, at det er et tilbud til de enkel- 

te landsdelsprogrammer. Christian Boel understregede, at der vil være behov for, 

at der udarbejdes lokale business cases samtidigt med den overordnede business 

case. 

 
Det blev ligeledes efterspurgt et overblik over økonomital på udgiftssiden. Sekre- 

tariatet udsender oversigt, som regioner og kommuner kan anvende i forbindelse 

med de lokalpolitiske beslutningsprocesser. 

 
I forlængelse af drøftelsen om genberegningen af business casen blev det ligeledes 

drøftet, hvordan styregruppen skal forholde sig til kritikken fra en række kendte 

sundhedsøkonomer. Sekretariatet har i første omgang forsøgt at håndtere dette ved 

at invitere kritikerne til den telemedicinske konference 31. marts. På næste møde vil 

der være et oplæg til drøftelse om ekstern kommunikation, hvor også håndteringen 

af interessenter vil indgå. En konkret mulighed kunne fx være, at der udarbejdes en 

pressemeddelelse samtidig med offentliggørelsen af business casen med 

porteføljestyregruppen som afsender. 

 
Opgavebeskrivelse for ny business case blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
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11 Orientering om udmøntning af statslige midler i forbindelse med initiati- 

vet 

 

Christian Boel præsenterede punktet og bemærkede, at der er tiltro til, at staten 

regulerer udmøntningen af midlerne korrekt. 

 
Hertil kommenterede Susanne Duus, at for forudsætningsprojekterne modning af 

infrastruktur og service- og logistikfunktioner er de afsatte midler budgetteret som 

et tilskud. Det er en fordel, hvis der opstår eventuelle forsinkelser, da midlerne kan 

anvendes næste år. Dette er dog ikke tilfældet ved beregningen af den revide- rede 

business case og udgifter til projekt vedrørende sundhedsfaglige retningslin- jer, 

hvor de afsatte midler skal anvendes i 2016. 

 
Orientering om udmøntning af statslige midler i forbindelse med initiativet blev taget til efterret- 

ning. 

 

 
12 Orienteringer 

 
Christian Boel orienterede om, at der 31. marts afholdes en konference om tele- 

medicin, som del af opstarten på udbredelsesprojektet. På konferencen vil for- 

mandsskabet sammen med en statslig repræsentant afrunde konferencen. Porte-

føljestyregruppen vil få tilsendt invitation og program til konferencen, som kan 

udsendes i baglandet. 

 
Susanne Duus oplyste, at mødeplanen for porteføljestyregruppen er lagt fast til og 

med mødet i september. Dog vil der være en ændring for mødet i juni, der er ryk- 

ket til 24. juni. En opdateret mødeplan vil snarest blive eftersendt. 

 
 

 
13 Eventuelt 


