
 

 

 

  15. marts 2017  

 

  

Referat af det 6. møde i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe 

for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemme-

monitorering til borgere med KOL 8. marts 2017 

 

Til stede:  

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

Vordingborg Kommune; Peder Jest, Region Syddanmark; Arne Nikolajsen, Es-

bjerg Kommune; Pia Kopke, Region Hovedstaden; Mette Harbo, Københavns 

Kommune; Anne Øster Hjortshøj, Region Sjælland; Dorte Stigaard, Region Nord-

jylland; Niels Ulrich Holm, PLO; Christel Boëtius, Danske Regioner; Hanne 

Agerbak, KL; Nanna Skovgaard, SUM; Marianne Sørensen, FM/DIGST.  

 

Fra sekretariatet deltog:  

Susanne Duus, FM/DIGST; Nicolai Sundstein, FM/DIGST, Mathias Christian-

sen, SUM; Linn Boesgaard, FM/DIGST; Sine Mainz, Danske Regioner; Poul Erik 

Kristensen, KL; Tina Heide, TeleCare Nord 

 

Under udvalgte punkter deltog yderligere:  

Peter Lundkvist, Esbjerg Kommune og medlem af arbejdsgruppen for udarbejdel-

se af kravspecifikation for telemedicinsk løsning (punkt om udarbejdelse af kravs-

specifikation); Anders Brahm, Sundhedsdatastyrelsen (punkt om status for mod-

ning af infrastruktur); Troels Andersen, PA Consulting Group (punkt om service 

support og logistik). 

 

Afbud:  

Anders Kjærulff, Silkeborg Kommune; Bente Graversen, Aalborg Kommune; 

Peder Ring, Region Sjælland (i stedet for Peder Ring vikarierede Anne Øster 

Hjortshøj); Mette Myrhøj Jensen, FM/DIGST 

 

1. Velkomst og siden sidst  

Christian Boel bød velkommen til 6. porteføljestyregruppemøde. 
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PA har afleveret en genberegnet business case for telemedicin til hjemmemonito-

rering af KOL patienter, som nu publiceres på digitaliseringsstyrelsens hjemme-

side1. Den er sendt ud til landsdelsprogrammerne som et planlægningsværktøj 

sammen med tilhørende regneark. Der blev af parterne fravalgt en offensiv pres-

selancering. Der er dog i regi af sekretariatet udarbejdet et presseberedskab, som 

kan benyttes i tilknytning til offentliggørelsen af businesscasen.  

 

Der er derudover i sekretariatet udarbejdet et udkast til en kronik om den teleme-

dicinske udrulning. Formandsskabet har dog valgt at afvente mht. udsendelsen af 

denne kronik til der er et relevant vindue for dette.  

2. Godkendelse af referat  

Porteføljestyregruppen godkendte referatet uden bemærkninger. 

3. Orientering om processen vedr. udarbejdelse af kravspecifikation for 

telemedicinsk løsning i landsdelsprogrammerne  

Der var generelt i porteføljestyregruppen enighed om, at arbejdsgruppen for ud-

arbejdelse af kravspecifikation for telemedicinsk løsning har lavet et godt stykke 

arbejde, og at de er kommet længere i arbejdet, end man havde kunnet håbe på.  

Arbejdsgruppen har udarbejdet en række modelforslag og herunder har den skit-

seret i et periodisk system, hvad der er need to have (for at leve op til princippapi-

ret), og hvad der er nice to have for landsdelsprogrammerne. Arbejdsgruppen fik 

stor ros for at have udarbejdet materiale, som er let at formidle.  

Det blev af styregruppen for udarbejdelsen af kravsspecifikationen for telemedi-

cinsk løsning præciseret, at der nu skal sættes gang i tre spor for det videre arbej-

de.  

Kvalificering af kravsspecifikationen: Først er der behov for kvalificering af kravspecifi-

kationen.  Arbejdsgruppen inviterer til workshops, hvor en række faggrupper invi-

teres til at bidrage til kvalificeringen af kravene. Efter kvalificeringen forelægges 

styregruppen en redigeret udgave af kravsspecifikationen fra arbejdsgruppen. Der 

er også behov for juridisk kvalificering – dette gælder særligt i forhold til person-

dataforordningen. Her præciserede Christian Boel, at arbejdet med persondata-

forordningen i dag foregår i en lang række fora, men at dette arbejdet primært bør 

ligge i arbejdsgruppen.    

                                                 

1 http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Udbredelse-af-telemedicin-til-borgere-med-
KOL/Forudsaetningsprojekter/Business-case-for-telemedicinsk-hjemmemonitorering  

http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Udbredelse-af-telemedicin-til-borgere-med-KOL/Forudsaetningsprojekter/Business-case-for-telemedicinsk-hjemmemonitorering
http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Udbredelse-af-telemedicin-til-borgere-med-KOL/Forudsaetningsprojekter/Business-case-for-telemedicinsk-hjemmemonitorering
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Økonomi: Det er derudover nødvendigt få startet en undersøgelse af, hvad den 

telemedicinske løsning potentielt kan komme til at koste. Arbejdsgruppen starter 

et arbejde op, hvor pris og omkostninger kortlægges gennem en dialog med leve-

randørerne. Derudover blev det også af SUM nævnt, at det kunne være relevant 

tænke dette ind i ØA-sammenhæng.  

Udbudsstrategi: Sideløbende hermed skal man i landsdelsprogrammerne starte drøf-

telserne ang. udbudsstrategi. På porteføljestyregruppemødet blev der generelt talt i 

positive vendinger om særligt én type udbudsstrategi, hvor alle landsdelspro-

grammer bliver del af en fælles nationalt rammeudbud. Det blev på porteføljesty-

regruppemødet aftalt, at formandskabet for hvert landsdelsprogram sikrer en lokal 

proces og en tilbagemelding på, om det pågældende landsdelsprogram støtter op 

om et fælles nationalt rammeudbud.  

Det blev aftalt på porteføljestyregruppemødet, at arbejdsgruppen for udarbejdelse 

af kravspecifikation for telemedicinsk løsning præsenterer sine anbefalinger på 

MaTIS-temadag den 5. april 2017 i Syddanske Forskerparker i Odense. Repræsen-

tanter fra landsdelsprogrammerne opfordres til at deltage, da det her vil være mu-

ligt at få et dybere indblik i anbefalingerne, som er blevet udarbejdet i forbindelse 

med fælles kravsspecifikation for telemedicinsk løsning. Bemærk, at der er 100 

pladser til MaTIS-temadagen - tilmeldingen foregår ved "først til mølle"-

princippet.  

 

4. Afrapportering af konsulentanalysen vedr. service-, support- og logistik-

funktioner for fase 2a, herunder oplag af PA Consulting ved Troels Ander-

sen  

Christian Boel indledte med, at der er tale om en 80 pct. færdig analyse, hvorefter 

han gav ordet videre til Troels Andersen fra PA Consulting Group.  

 

Troels Andersen gennemgik analysens hovedresultater (jf. vedlagte oplæg): 

 Der er tale om anbefalinger, som retter sig til landsdelsprogrammerne. 

 De forskellige landsdele er på et forskelligt modenhedsniveau. 

 Tidshorisonten for etableringen af SSL-funktioner er 2-3 år. 

 KOL er ikke det eneste, som skal omfattes. 

 Placering af de forskellige SSL-opgaver bør altovervejende knyttes til eksi-

sterende kapacitet enten i en kommune, region eller outsources. 

 Det anbefales ikke at bygge en stor ny funktion til håndtering af SSL. 

 I forhold til økonomi har der været to bærende hensyn: 

o At sikre budgetsikkerhed for kommuner og regioner 
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o At afveje en balance mellem graden af frivillighed og pligten til at 

deltage, når SSL for KOL skal fungere i praksis. 

 

Christian Boel bemærkede, at fremlæggelsen afspejler en god kontekstforståelse 

for de politiske og praktiske forhold og spurgte til, hvornår en endelig afrapporte-

ring afleveres. 

 

Troels Andersen (PA) fortalte, at en endelig rapport afleveres i næste uge til den 

nedsatte arbejdsgruppe for SSL.  

 

Når arbejdsgruppen har godkendt afrapporteringen, vil porteføljestyregruppen få 

rapporten til endelig godkendelse i skriftlig proces. 

 

Arne Nikolajsen bemærkede, at han er bekymret for, om anbefalingerne fra PA er 

for dyre i forhold til de relativt få KOL-borgere, der er i hver kommune. I Esbjerg 

Kommune har man i forvejen en lang række andre telesundhedstiltag, som man i 

forvejen håndterer inden for rammerne af den eksisterende drift i kommunen. 

Opbygning af en parallel særskilt funktion vil være fordyrende. Arne Nikolajsen 

vurderede det umuligt at blive enige om etablering af en fælles SSL-funktion i 

region syd. 

 

Dorte Stigaard takkede for et operationelt oplæg og ville vente med en bedøm-

melse af rapporten til, den endeligt foreligger. Region Nordjylland vil gerne tilbyde 

gennemgang af den anbefalede model set i forhold til TCN. Derfor blev det fore-

slået, at Dorte Stigaard i samarbejde med Morgens Kahr Nielsen fra Frederiks-

havn Kommune holder et oplæg ved næste porteføljestyregruppemøde, således 

andre landsdelsprogrammer kan se, hvordan man kan operationalisere anbefalin-

gerne i praktiske scenarier. 

 

Nanna Skovgaard bemærkede, at det var et dejligt præcist og operationelt oplæg, 

men spurgte om PA kan bryde oplægget ned i operationelle beslutningspunkter til 

landsdelsprogrammerne.  

 

Hanne Agerbak rejste en bekymring for, at man på tværs af kommuner og regio-

ner skal finansiere en omfattende SSL-funktion, hvilket er svært.  

 

Mette Harbo bemærkede, at hun så oplægget som et skelet til en governancestruk-

tur. 

 

Arne Nikolajsen bemærkede, at der er lagt op til, at en SSL-funktion enten skal 

levere det hele eller kun til KOL. Der mangler nuancer, som anerkender, at kom-

muner (og regioner) monitorerer en lang række andre borgere. 
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Pia Kopke ville gerne holde erfaringerne fra TCN op i mod anbefalingerne fra 

rapporten. 

 

Christian Boel spurgte til mulighederne for et fælles udbud? Troels Andersen (PA) 

svarede her, at der er en bevægelse i gang fra, at man ikke er fælles om noget til 

mere og mere og anerkendte, at man er meget forskellige steder. 

 

Dorte Stigaard bemærkede, at nogle kommuner såvel som sygehuse monitorerer 

hos borgerne/patienterne og spurgte, hvordan vi får diskuteret dette i landsdele-

ne? Hun konstaterede, at det er svært at tænke stort og starte småt. 

 

Dorrit Guttman bemærkede, at kommuner for en dels vedkommende ikke er vant 

til at samarbejde, og at der derfor er behov for at gøre det i nogle tempi.    

Afrapportering fra PA vedrørende vedr. service-, support- og logistikfunktioner 

vil blive sendt til porteføljestyregruppens godkendelse af den endelige leverance 

den 6. april.   

5. Fremdriftsrapportering  

Christian Boel indledte med, at der er sket en styrkelse af afrapportering i forhold 

til væsentligste risici og udfordringer 

 

Mette Harbo fortalte, at der i hovedstadens landsdelsprogram var drøftelser om, 

hvordan monitoreringsansvaret skal fordeles. 

 

Mette Harbo nævnte, at Nord og Syd er mere modne. Vi er et sted, hvor regio-

nerne laver en audit, hvilket de er spændt på. 

 

Dorte Stigaard bemærkede, at det er vigtigt at få fremdrift drøftet fremfor en alt 

andet lige betragtning. Vi skal kunne reagere på data. LEON kræver et kompeten-

celøft. Vi skal drøfte det på kryds og tværs. Man skal ikke lavede forhastede kon-

klusioner om, at det kan kommunerne ikke løse. 

 

Peder Jest nævnte, at meget kan kontrolleres uden for lægepraksis. 

 

Dorrit Guttmann bemærkede, at mange andre opgaver bliver lagt uden for syge-

husene. 

 

Nanna Skovgaard bemærkede, at det skal fremgå tydeligt under hvilke forudsæt-

ninger kommunerne kan løse opgaven, og sygehusene slippe den. 
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Poul Erik Kristensen bemærkede, at forudsætningen i de kliniske retningslinjer er, 

at monitoreringsansvaret altovervejende ligger i kommunen, og forudsætningen i 

ØA er LEON-princippet. 

 

Dorrit Guttmann bemærkede, at der er tale om et supplement til det, der i øvrigt 

foregår. 

 

Mette Harbo bemærkede, at måske er målsætningen, at fx 80 pct.af målgruppe D 

lægges ud.  

 

Christian Boel bemærkede, at vi skal tale om det for at undgå myter. 

 

Poul Erik Kristensen bemærkede, at der var behov for en ærlig afrapportering, 

hvis det skal være brugbart til lokal projektstyring.   

 

Afrapportering skal være et tema til drøftelse på næste porteføljestyregruppemøde. 

 

6. Oplæg til proces for anvendelse af midler afsat til årlige reviews  

Porteføljestyregruppen godkendte igangsættelse af processen vedr. de årlige re-

views, herunder fremtidige forelæggelser for porteføljestyregruppen i forbindelse 

med udarbejdelse af opgavebeskrivelse og eventuelt udbudsproces, jf. proceduren. 

Der er afsat en million kr. til udarbejdelsen af reviews for 2017. Sekretariatet ud-

færdiger en opgavebeskrivelse, som præsenteres for porteføljestyregruppen inden 

sommer. I forbindelse med arbejdet med udformning af opgavebeskrivelse for 

reviews vil projektlederne i landsdelsprogrammerne blive inddraget.   

 

7. Modning af telemedicinsk infrastruktur  

Anders Brahm fremlagde, at modningen af den telemedicinske infrastruktur er 

færdig til et modenhedsniveau på det såkaldte TRL 7+ niveau (jf. vedlagte oplæg) 

Der udestår afprøvning (test) i egentlig drift, men det er der mulighed for indtil 

udgangen af 2017. 

 

Derudover blev der kort orienteret om at delprojekt 4 nu var sat i søen for under-

støtte landsdelsprogrammerne frem mod drift. 

 

Dorte Stigaard anerkendte et godt stykke arbejde. 

 

Peder Jest inviterede til ”totalteater” i Odense, hvor porteføljestyregruppen kan 

komme og se afprøvning af den telemedicinske infrastruktur i en testopstilling den 

5. april ved MaTIS-temadagen 



  Side 7 af 8 

 

 

 

8. Koordinering af fælles bestilling af integrationer til fagsystemerne  

Det blev drøftet, hvorvidt man skulle starte et arbejde i forhold til koordinering af 

fælles bestilling af integrationer til fagsystemerne (EOJ og LPS). Der blev fra regi-

onal side spurgt ind til, hvorvidt dette arbejde også omfatter EPJ-systemerne. Her-

til blev det tilkendegivet fra Anders Brahms side, at såfremt der er et ønske om, at 

EPJ-systemerne blev inkluderet, er dette ikke et problem. Dette arbejde bliver 

startet. Anders Brahm forklarede at MedCom og SDS vil stå for den tekniske in-

tegration af data, mens der var brug for at en klinikergruppe gav input til hvordan 

data vises på en klinisk hensigtsmæssig måde i fagsystemerne. Det forventes at 

delprojektet vil kunne finansieres af resterende midler fra MedComs delprojekt. 

Porteføljestyregruppen godkendte etableringen af et nyt delprojekt under MaTIS 

med henblik på at sikre at alle EOJ-, EPJ og LPS-systemer kan hente KIH-data 

via den nationale infrastruktur og præsentere data for brugere på en klinisk hen-

sigtsmæssig måde. 

På næste møde i porteføljestyregruppen vil budget og yderligere konkretisering af 

opgavebeskrivelsen for delprojektet blive indstillet til godkendelse.  

Derudover godkendte porteføljestyregruppen etableringen af en klinikergruppe, 

som sekretariatet nedsætter i samarbejde med landsdelsprogrammerne. Sekretaria-

tet sender en mail ud til regionerne med en opfordring til at udpege regionale og 

kommunale repræsentanter, samt lokale repræsentanter fra almen praksis. 

 

9. Status på de centrale midler for udbredelsen  

Porteføljestyregruppen tog status på de centrale midler i 2016 og 2017 for den 

landsdækkende udbredelse til efterretning uden bemærkninger. 

 

10. Orientering om PLO’s opmærksomhedspunkter fra besøget i Aalborg 28. 

oktober 2016  

Porteføljestyregruppen drøftede Q&A-papiret, der adresserer en række opmærk-

somhedspunkter, som blev rejst af PLO i forbindelse med studieturen til TeleCare 

Nord 28. oktober 2016.  

På mødet efterspurgte PLO muligheden for at afgive bemærkninger til papiret. 

Når sekretariatet har modtaget PLO’s bemærkninger, vil disse blive indarbejdet i 

papiret. 

Derudover havde Dorte Stigaard nogle enkelte præciseringer til papiret, som var 

relateret til, at Q&A-papiret er udarbejdet ud fra PLOs kritikpunkter af TeleCare 
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Nord-projektet. Hun og Pia Kopke understregede, at konteksten bliver en anden, 

når projektet går over til drift. Sekretariatet sørger for at skrive det tydeligere frem, 

at Q&A-papiret er baseret på erfaringer fra TeleCare Nord-projektet.  

Af Q&A-papiret fremgik det desuden, at MedCom havde ”… igangsat et projekt, der 

skal sikre, at korrespondancer sorteres efter vigtighed.”. Dette er imidlertid ikke tilfældet. 

Projektet er stadig i forslagsfasen, hvorfor papiret på denne baggrund vil blive 

tilrettet.  

Porteføljestyregruppen godkendte, at papiret udsendes til landsdelsprogrammerne 

efter tilretning med henblik på at understøtte den lokale dialog med PLO. 

11. Orientering om porteføljestyregruppens fælles grupper og 

ressourcepersoner  

Det blev på mødet nævnt, at der var nogle få rettelser og tilføjelser til oversigten, 

som sekretariatet vil sørge for at indarbejde med input fra projektlederne i lands-

delene.  

Porteføljestyregruppen tog organisationsdiagrammet og deltagerlisten til efterret-

ning uden yderligere bemærkninger.  

 

12. Eventuelt  

Der blev stillet spørgsmål til, hvem der har ”bolden” i forhold til at kommunikere 

hvad til hvem? Susanne Duus fortalte, at sekretariatet forsøger at sælge budska-

berne til fagtidsskrifter. 

 


