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Referat fra 2. møde i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for 

landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering 

til borgere med KOL 14. april 2016 

Til stede:  

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

Vordingborg Kommune; Bente Graversen, Aalborg Kommune; Dorte Stigaard, 

Region Nordjylland; Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune; Iben Kromann Mad-

sen, Region Syddanmark; Anders Kjærulff, Holstebro Kommune; Mette Harbo, 

Københavns Kommune; Christian Worm, Region Hovedstaden; Peder Ring, Re-

gion Sjælland; Mette Lindstrøm, Danske Regioner; Christian Harsløf, KL; Poul 

Erik Kristensen, KL; Nanna Skovgaard, SÆM; Rikke Zeberg, FM/DIGST. 

Fra sekretariatet deltog:  

Susanne Duus, FM/DIGST; Mette Myrhøj Jensen, FM/DIGST, Johan Hvitved, 

FM/DIGST, Signe Vind, Danske Regioner. 

Under udvalgte punkter deltog yderligere: 

Anders Brahm, Sundhedsdatastyrelsen (punkt om status for modning af infra-

struktur) 

Afbud: 

Peder Jest, Region Syddanmark. 

0. Velkomst og siden sidst 

Christian Boel bød velkommen til andet møde i porteføljestyregruppen. 

Det blev kommenteret, at der er ønske om, at dagsordenen udsendes elektronisk 

ved hjælp af First Agenda. Sekretariatet undersøger mulighederne frem mod næste 

møde i porteføljestyregruppen.  

Digitaliseringsstyrelsen afholdt sammen med KL, Danske Regioner og Sundheds- 

og Ældreministeriet 31. marts 2016 konferencen Fælles om fremtidens telemedicin, og 

det blev i den forlængelse bemærket, at konferencen blandt andet viste, at dialog 

med eksterne interessenter og fagmiljøer er vigtig både i forhold til økonomiske, 

kliniske og faglige gevinster.  

1. Godkendelse af referat 

Porteføljestyregruppen godkendte referatet uden bemærkninger.  

2. Godkendelse af projektgrundlag for tværregionalt/tværkommunalt forud-

sætningsprojekt vedr. service- og logistikfunktioner 

Erfaringsopsamlingen af eksisterende erfaringer med service, logistik og support 

er udarbejdet på kort tid, men viser, hvor der er behov for yderligere afdækning. 
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Der er primært taget udgangspunkt i erfaringer fra det Fælles Service Center i Re-

gion Midtjylland og fra TeleCare Nord.  

Det blev oplyst, at de 10 mio. kr. til forudsætningsprojektet er afsat i 2016. Det 

betyder, at midlerne ikke kan overflyttes til kommende budgetår. De skal imidler-

tid ikke være brugt i 2016, men der skal foreligge en plan for aktiviteter og leve-

rancer, som er tilstrækkeligt detaljeret til, at Digitaliseringsstyrelsen kan udarbejde 

et såkaldt tilskudsbrev til den ansvarlige myndighed.  

Styregruppen drøftede balancen mellem fleksibilitet i landsdelsprogrammerne til at 

etablere lokale service- og logistikløsninger mod fordelene ved at etablere fælles 

løsninger i de enkelte landsdele og på tværs af landsdele.  

Der var enighed om, at arbejdet skal tilgodese lokal fleksibilitet. Samtidig er det et 

vigtigt hensyn, at funktionerne kræver kritisk masse, hvis de økonomisk skal give 

mening.  

Det blev påpeget, at det videre arbejde skal ske i tæt koordinering mellem sekreta-

riatet og projektledere i landsdelsprogrammerne. Formålet er at tilgodese de lokale 

behov, men også at etablere noget fælles/generiske funktioner, hvor det eventuelt 

giver mening.  

Ligeledes blev der udtalt ønske om, at resultater fra arbejdet løbende præsenteres 

for porteføljestyregruppen med henblik på hurtigt at føde ind i processerne lokalt 

og for at give mulighed for at justere arbejdet undervejs.  

Der var enighed om, at det videre analysearbejde skal tilrettelægges som arbejds-

pakker, som skitseret i analyseoplægget. Dog er der behov for i dybden at beskrive 

de leverancer, som eksterne konsulenter skal levere.  

Der var enighed om, at arbejdet og analyserne skal operere på to niveauer:   

1. Afklaring af fælles rammebetingelser: National/fælles opgave, der har til formål 

at opstille en række overordnede principper for det videre arbejde med 

service, support og logistikfunktioner i landsdelsprogrammer. Det omfat-

ter blandt andet jura, finansiering m.v.  

 

2. Procesunderstøttelse til landsdelsprogrammerne. Med udgangspunkt i de overord-

nede principper skal analyser og arbejde dels koordineres med i landsdels-

programmerne og dels skal der som et led i arbejdet afsættes ressourcer til 

mere direkte støtte til proces og etablering af funktionerne i landsdelspro-

grammerne, såfremt det ønskes lokalt.  
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De to processer skal køre parallelt.  

Sekretariatet sender primo maj forslag til opgavebeskrivelse til skriftlig godkendel-

se i porteføljestyregruppen. I opgavebeskrivelsen vil indgå forslag til tidsplan for 

arbejdet.  

Der var endeligt enighed om at hæve den økonomiske ramme for analysearbejdet 

til 2,5-3 mio. kroner.  

3. Drøftelse af oversigt over aktiviteter og afhængigheder i udbredelsen 

Christian Boel præsenterede sagen og fremhævede, at der er væsentlige erfaringer 

fra TeleCare Nord, som landsdelsprogrammerne kan lade sig inspirere af. Han op-

lyste, at omtalte dokumenter fra TeleCare Nord vil blive gjort tilgængelige på se-

kretariatets kommende hjemmeside.  

Christian Boel orienterede videre, at aktivitetsoversigten kan anvendes i landsdels-

programmerne, når de frem mod næste møde skal udarbejde første udkast til im-

plementeringsplan. Det er således vigtigt, at landsdelsprogrammernes organisering 

falder endeligt på plads frem mod næste porteføljestyregruppemøde. 

Peder Ring udtrykte bekymring for, at de opstillede milepæle ikke er realistiske, 

hvilket flere parter var enige i. Hertil svarede Christian Boel, at der i forbindelse 

med næste møde vil blive set på en revision af milepæle med afsæt i de lokale im-

plementeringsplaner, så de er realistiske, men samtidig ambitiøse i forhold til at nå 

slutmålet i 2019.   

Christian Harsløf påpegede, at der i 2016 især skal være fokus på at få forudsæt-

ningsprojekterne til at lykkes, da flere af landsdelsprogrammernes milepæle er af-

hængige af forudsætningsprojekternes leverancer.  

På baggrund af drøftelserne tog porteføljestyregruppen aktivitetsoversigten til ef-

terretning uden yderligere bemærkninger. 

 

4. Godkendelse af koncept for proces- og fremdriftsmonitorering for lands-

delsprogrammer 

Christian Boel indledte punktet ved at sige, at konceptet for proces- og frem-

driftsmonitoreringen vil blive tilpasset de lokale implementeringsplaner, som det 

enkelte landsdelsprogram selv udformer. Fx vil landsdelsprogrammerne skulle må-

les i forhold til egne opstillede milepæle. 

 

Konceptet for proces- og fremdriftsmonitorering for landsdelsprogrammerne er 

således dynamisk. Det blev dog fremhævet, at såfremt der eksisterer meget store 
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forskelle mellem fremdriften i landsdelsprogrammerne, kan der opstå udfordrin-

ger med fremdriftsmonitoreringen. 

 

Det blev understreget, at fleksibiliteten er vigtigt, men at der er et behov for at 

kunne se, hvornår landsdelsprogrammerne er i grøn, gul eller rød, så mulige løs-

ningsforslag kan drøftes.  

 

I den forbindelse blev det bemærket, at projektlederne fra landsdelsprogrammerne 

med fordel kan drøfte mulige fremdriftsproblemer i fælleskab. 

 

På næste møde vil landsdelsprogrammerne fremlægge skriftlig status på fremdrif-

ten, da egentlig statusrapportering ikke er mulig, så længe landsdelsprogrammer-

nes lokale implementeringsplaner og dermed landsdelsprogramsspecifikke milepæ-

le ikke foreligger.  

 

Der blev i den forlængelse rejst et forslag om, at statusrapporten på næste møde 

skal indeholde forslag til forbedringer samt den generelle ”stemning” i landsdels-

programmerne. 

 

Koncept for proces- og fremdriftsmonitorering blev godkendt af porteføljestyre-

gruppen. 

 

5. Godkendelse af kommissorium for arbejde med måling af gevinstrealisering  

Christian Boel præsenterede sagen og fremhævede, at det er afgørende at kunne 

påvise gevinstrealisering. Det er vigtigt at have fokus på mulige gevinster for alle 

aktører, både regioner, kommuner og praktiserende læger. Han foreslog endvide-

re, at man skal undersøge muligheden for at inddrage eksperter i arbejdet med ge-

vinstindikatorer. 

Iben Kromann påpegede, at Kristian Kidholm, forskningsleder ved Center for in-

novativ medicinsk teknologi (CIMT), har udtalt interesse i at deltage i arbejdet. 

Dorte Stigaard pointerede, at dette er vigtigt og svært arbejde, idet data til at bely-

se gevinstrealisering ikke umiddelbart er klar til at trække ud fra systemerne, men 

at der i udbredelsesprojektet er mulighed for at gøre noget nyt og anderledes, som 

der ellers ikke er tradition for.  

Christian Harsløf pointerede, at det også er vigtigt at have fokus på det tværsekto-

rielle samarbejde, især øget samarbejde mellem kommuner og regioner, som ud-

bredelsen af telemedicin vil være med til at styrke. Det vil således også være vigtigt 

at evaluere dette aspekt. Christian Boel foreslog, at det kunne ske inden for ram-

merne af de årlige reviews, som skal udarbejdes. 

Sekretariatet udsender mail til porteføljestyregruppen med anmodning om udpeg-

ning af medlemmer til arbejdsgruppen.  
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Porteføljestyregruppen godkendte kommissorium for arbejdet med måling af ge-

vinstrealisering uden yderligere bemærkninger. 

6. Godkendelse og drøftelse af kommunikationsplan 

Kommunikationsplanen skal opfattes som dynamisk, og kommunikation bliver 

fremover et fast punkt på styregruppemøderne. 

Der var enighed om, at fokus frem mod sommer er på den interne kommunikati-

on mod landsdelsprogrammerne, herunder etablering af relevante netværk, infor-

mation til medarbejdere mv. Efter sommer kan fokus rettes mere eksternt, ek-

sempelvis i form af debatindlæg.  

Christian Harsløf efterspurgte stor gennemsigtighed, så hjemmesiden understøtter 

fuld åbenhed om arbejdet.  

Dorte Stigaard påpegede et behov for en dialog med it-branchen, der står på 

spring for at komme i dialog med landsdelsprogrammerne. Der bør lægges en fæl-

les linje til, hvad der meldes ud til it-branche og leverandører. Der er mange my-

ter, som bør aflives.  

Det blev på den baggrund aftalt at udarbejde nogle overordnede princip-

per/rammer for dialogen med leverandørmarkedet, der blandt andet skal tydelig-

gøre, hvad der gøres lokalt og hvad der håndteres centralt fra. Arbejdet koordine-

res med Region Nordjylland og forelægges styregruppen på næste møde.  

Det blev ligeledes aftalt, at der skal holdes en workshop/internat for projektledere 

i landsdelsprogrammerne for at understøtte samarbejdet på tværs af landsdelspro-

grammerne og med sekretariatet og videndele. Porteføljestyregruppens medlem-

mer kan eventuelt deltage i dele af et sådan arrangement. Sekretariatet udarbejder 

udkast til program frem mod næste møde.   

Styregruppen godkendte, at sekretariatet igangsætter arbejde med etablering af 

hjemmeside og netværk.  

7. Lukket dagsordenspunkt. 

 

 

8. Mundtlig status for hvert enkelt landsdelsprogram 

Repræsentanter fra de fem landsdelsprogrammer orienterede om status. 

 Sjælland: Der er i Sjælland etableret en gruppe til arbejdet, hvor også PLO del-

tager. Der pågår p.t. en foranalyse. I næste fase skal der ansættes en projektleder. 

Der er i landsdelsprogrammet nogle tidsmæssige udfordringer i samtidigheden 
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med implementeringen af sundhedsplatformen, ligesom der i kommunerne er 

bekymringer om økonomien i udbredelsen.   

 

 Syddanmark: Arne Nikolajsen orienterede om, at DAK er den overordnede 

styregruppe for udbredelsen i Region Syddanmark, samt at der er nedsat et in-

terrimsekretariat. Regionen mangler at finde en projektleder, hvorfor der er to 

kontaktpersoner i Region Syddanmark på nuværende tidspunkt.  

 

 Midtjylland: Anders Kjærulff orienterede om, at der er nedsat et sekretariat for 

udbredelsen, men at det skal afklares, hvordan det fælles servicecenter skal ind-

drages i udbredelsen. 

 

 Hovedstaden: Mette Harbo orienterede om, at projektets igangsættelse er god-

kendt i DAS, og at der er formandsmøde i uge 16. Lungeforeningen og PLO in-

viteres med i projektets styregruppe, og et sekretariat er nedsat. Der eksisterer i 

Region Hovedstanden et ønske fra kommunerne om at samarbejde på tværs og 

Københavns Kommune har påtaget sig at facilitere dette.  

 

 Nordjylland: Dorte Stigaard orienterede om, at projektet i Nordjylland er i 

drift, men at inklusionskriterierne på baggrund af projektets endelige resultater 

revideres. De justeres eventuelt i tråd med de nationale retningslinjer, når de fo-

religger. Det blev kommenteret, at projektet er i gang med at afprøve den tele-

medicinske løsning på patienter med hjertesvigt.  

 

Status for de enkelte landsdelsprogrammer blev taget til efterretning af portefølje-

styregruppen. 

 

9. Status for forudsætningsprojekt vedr. modning af infrastruktur 

Anders Brahm fra Sundhedsdatastyrelsen, projektejer for forudsætningsprojekt 

vedr. modning af infrastruktur, præsenterede status for projektet, som er i gul. Det 

skyldes primært, at det kan være svært at nå at pilotteste infrastrukturen i en regi-

on med flere kommuner, flere praktiserende læger og relevante leverandører, hvil-

ket kræves for at bringe infrastrukturen på det ønskede tekniske modenhedsni-

veau (TRL 8). 

Mette Harbo bemærkede, at Københavns Kommune er interesseret i at hjælpe 

med pilottest af infrastrukturen, men at Region Hovedstaden formentlig ikke kan 

være med pga. arbejde med sundhedsplatformen. 

Arne Nikolajsen og Iben Kromann påpegede, at de vil undersøge muligheden for 

at gennemføre pilottesten i landsdelsprogrammet i Region Syddanmark. De ven-

der tilbage til Sundhedsdatastyrelsen i den følgende uge. 

Peder Ring pointerede, at det ikke af statusrapporten var tydeligt, at der kunne væ-

re behov for porteføljestyregruppens bistand til at skaffe deltagere til pilotafprøv-



  Side 7 af 8 

ningen, så landsdelsprogrammerne havde bedre muligheder for at afsøge mulig-

heder inden mødet. 

Christian Harsløf påpegede, at data fra hjemmemonitorering skal basere sig på en 

faglig klassificering af fx en blodtryksmåling eller andet, så der på tværs af anven-

dere er enighed om hvordan data skal fortolkes. Det er uklart, hvorvidt dette er 

tilfældet i infrastrukturprojektet. Hertil svarede Anders Brahm, at det ville blive 

undersøgt nærmere, og at der udarbejdes et uddybende notat, der eftersendes til 

porteføljestyregruppen. 

Dorte Stigaard fremhævede vigtigheden af, at de enkelte landsdelsprogrammer 

prioriterer forudsætningsprojektet vedrørende infrastruktur, da det er lige nu, at 

der er mulighed for at påvirke arbejdet. Det er afgørende, at de repræsentanter, 

som landsdelsprogrammerne sender til workshops i infrastrukturprojektet, har 

mandat til at træffe beslutninger på møderne. 

Undervejs i drøftelsen blev der udtrykt ønske om nedsættelse af en klinikergruppe, 

der kan støtte porteføljestyregruppen ifm.  udbredelsen, som kan inddrages efter 

behov i forudsætningsprojekter eller i kliniske spørgsmål, der har betydning for al-

le landsdelsprogrammerne. Porteføljesekretariatet udarbejder til næste møde for-

slag hertil, herunder hvilke opgaver, der med fordel kan ligge i en klinikergruppe.  

Christian Boel konkluderede, at Sundhedsdatastyrelsen sammen med Region Syd-

danmark hurtigst muligt afklarer mulighederne for pilottest, så der frem mod næ-

ste møde kan godkendes en plan for pilotafprøvningen, herunder med en mulig 

revideret tidsplan for pilottesten. Herefter tog porteføljestyregruppen status for 

projektet til efterretning.    

10. Status for forudsætningsprojekt vedr. sundhedsfaglige retningslinjer 

Christian Boel fremlagde dagsordenspunktet kort og gav ordet videre til Nanna 

Skovgaard, kontorchef i Sundheds- og Ældreministeriet. 

 

Nanna Skovgaard fortalte kort, at første styregruppemøde samt arbejdsgruppe-

møde i projektet er afholdt, og at arbejdet i projektet er igangsat.  

 

Status på projektet samt notat blev taget til efterretning af porteføljestyregruppen. 
 

11. Status for projekt vedr. genberegning af business case. 

Christian Boel præsenterede status for projektet, som er i gul. Tidsplanen er blevet 

forsinket, da der er opstået problemer med Aalborg Universitets levering af data 

til business casen.  

Porteføljestyregruppen tog status for projektet til efterretning. 
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12. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


