
 

 

 

Referat  23. februar 2016  
 

  

Referat fra det 5. møde i den fællesoffentlige porteføljestyre-

gruppe for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemme-

monitorering til borgere med KOL 8. december 2016 

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; Dorte Stigaard, Region Nordjylland; Niels Ulrich Holm, PLO; Hanne 
Agerbak, KL; Christel Boëtius, Danske Regioner; Nanna Skovgaard, SÆM; Mari-
anne Sørensen, FM/DIGST.   

Fra sekretariatet deltog:  

Susanne Duus, FM/DIGST; Mette Myrhøj Jensen, FM/DIGST, Nicolai Sund-
stein, FM/DIGST (referent); Mathias Christiansen, SUM (referent); Linn Boes-
gaard, FM/DIGST; Sine Mainz, Danske Regioner; Poul Erik Kristensen, KL; 
Tina Heide, Region Nordjylland. 

Under udvalgte punkter deltog yderligere: 

Anne Brandt og Marie Gade Husted, Lungeforeningen; Jette Blands, Sundheds-
styrelsen (punkt om de sundhedsfaglige anbefalinger); Anders Brahm, Sundheds-
datastyrelsen (punkt om status for modning af infrastruktur); Troels Andersen, 
PA Consulting Group (punkt om service, support og logistik). 

Afbud: 

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

1. Velkomst og siden sidst  

Christian Boel bød velkommen til 5. porteføljestyregruppemøde, herunder særligt 
til Hanne Agerbak, der er KL’s nye medlem af porteføljestyregruppen, og Sine 
Mainz, som er Danske Regioners nye medlem af porteføljesekretariatet. 

Christian Boel nævnte herudover, at Mette Harbos punkt på dagsorden vedr. ser-
vice-, support- og logistikfunktioner udgår. Slutteligt anerkendte formandskabet i 
fællesskab besøget i Aalborg 28. oktober 2016 som et spændende besøg med ærli-
ge udvekslinger af erfaringer gennem oplæg fra både TeleCare Nord, en kommu-
nal sygeplejerske og en praktiserende læge. 

Susanne Duus supplerede, at opmærksomhedspunkterne fra besøget tages op på 
næste porteføljestyregruppemøde. 
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2. Godkendelse af referat  

Porteføljestyregruppen godkendte referatet uden bemærkninger.  

3. Tema om patientnære effekter 

Christian Boel bød velkommen til Lungeforeningen ved Anne Brandt og Marie 
Gade Husted samt TeleCare Nord ved Tina Heide. 

Anne Brandt takkede for invitationen og nævnte, at Lungeforeningen repræsente-
rer 320.000 KOL-patienter. Danmark har europarekord med højest dødelighed og 
ligger på højde med Kasakhstan. Det blev nævnt, at telemedicin er en disruption 
af sundhedsvæsnet, og at det indeholder en vigtig vision.  

Herefter blev ordet givet videre til Marie Gade Husted, der holdt et oplæg med 
udgangspunkt i tre forskellige KOL-patientpersonaer. Personaerne viste at det er 
vigtigt have øje for patienternes forskellighed, da patientens type kan være afgø-
rende for, hvorvidt telemedicin bliver en succes. Lungeforeningens konklusion er, 
at telemedicin bliver en succes, når det giver patienten mere tryghed, mere kontrol 
over sygdommen og frihed fra systemet. Manglende afklaring af ansvar og opga-
vefordeling, samt utilstrækkelig kommunikation blev derimod fremhævet som de 
største risici for telemedicinprojektet. Lungeforeningen bemærkede, at mulighe-
den for video-konsultationer giver mere tryghed for borgeren, og at et sammen-
hængende forløb for borgeren er vigtigt. 

Lundeforeningens rapport om palliativ indsats til KOL-patienter kan findes her: 
https://www.lunge.dk/rapport-om-palliativ-indsats-til-kol-patienter 

Tina Heide gav et oplæg om de patientnære erfaringer fra TeleCare Nord. Tina 
Heide forklarede, at data fra Nordjylland viser, at der ikke er forskel på dødelighed 
blandt borgere med KOL i telemedicinske tilbud sammenlignet med borgere med 
KOL i traditionelle forløb.  

Det blev herudover gennemgået, at patienterne er glade for mobiliteten i hjem-
memonitoreringen, og at ældre gerne bruger teknologien, så længe brugervenlig-
heden er i orden. Samtidigt giver det sundhedsfaglige personale udtryk for, at der 
opnås et bedre overblik over de relevante borgere.  

For så vidt angår sundhedsøkonomiske resultater fortalte Tina Heide, at det bliver 
for dyrt at tilbyde telemedicin til alle KOL-patienter. Hvis målet er en QALY-
gevinst og sundhedsøkonomiske besparelser, så skal der fokuseres på GOLD 3, 
hvor der er et potentiale for en gevinst på 7.000 kroner pr. patient pr. år. Gevin-
sten er på 9.000 kroner årligt pr. patient blandt de borgere, som kommunerne 
kender i forvejen. I forhold til de patientnære erfaringer viser tal fra TeleCare 
Nord, at knap 62 procent oplever øget kontrol, mens knap 72 procent oplever 
øget tryghed. Og dette gælder også for mindre ressourcestærke patienter. De 97 
procent af borgerne fandt telekittet nemt at anvende. 
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Efter præsentationen spurgte Christian Boel ind til Tina Heides holdning om vi-
deobaserede konsultationer på baggrund af TeleCare Nords erfaringer. Hertil sva-
rede Tina Heide, at TeleCare Nord ikke har benyttet video. Forud for TeleCare 
Nord havde der været et videoprojekt, der viste, at borgerne ikke ønskede video, 
da det stod klart, at videomøder krævede aftaler om faste mødetidspunkter. Sam-
tidig stiller video højere krav til infrastrukturen, hvorfor det blev nævnt, at video 
skal vælges til efter nøje overvejelse af fordele og ulemper. 

4. Orientering om pågående proces om telemedicinske løsninger i 

landsdelsprogrammerne  

Christian Boel gav ordet til Anders Brahm, der gav en status på processen vedr. 
telemedicinske løsninger i landsdelsprogrammerne. 

Anders Brahm indledte med at sige, at der er, i en gruppe bestående af parter fra 
staten, regioner og kommuner, blevet arbejdet på at formulere nogle principper, 
der tager udgangspunkt i økonomiaftalen, de sundhedsfaglige anbefalinger og 
business casen. Resultatet er syv principper, der er udarbejdet i samarbejde i en 
fællesoffentlig gruppe. Det blev nævnt, at der er forskellige forretningsmæssige 
hensyn i henholdsvis kommuner og regioner; kommuner kigger på tværs, mens 
regioner ser vertikalt. I skæringspunktet findes blandt andet borgere med KOL. 
Det er her udfordringen ligger.  

For så vidt angår principperne nævnte Anders Brahm, at partsgruppen er enige 
om, at borgeren skal være i centrum med hensyn til sammenhængende forløb 
samt udlevering af udstyr og teknisk løsning. TeleCare Nord-modellen er ud-
gangspunktet for den telemedicinske løsning. Særlige forretningsmæssige behov 
kan medføre, at der er behov for flere telemedicinske løsninger inden for et 
landsdelsprogram. I dette tilfælde, skal deltagerne i videst mulige omfang søge at 
begrænse antallet af løsninger. Landsdelsprogrammerne skal være særligt opmærk-
somme på, at processer mm. vedr. telemedicinsk håndtering af borgere fungerer 
på tværs af aktører med forskellige telemedicinske løsninger. 

Herudover vedrører de resterende principper ”fremtidssikret løsning”, ”Obligato-
risk brug af national infrastruktur og fælles standarder”, ”fokus på de nødvendige” 
og ”fælles samarbejdsmodel, hvor roller, opgaver og ansvar fastlægges”. 

Fra regionernes side blev der udtrykt opbakning til papiret, og at regionerne var 
indstillede på at understøtte godkendelsen af papiret og den videre proces med 
den nødvendige ledelseskraft. 

Dette synspunkt mødte opbakning fra KL, der dog understregede, at det bliver 
nødvendigt at få mandat fra baglandet. Fra både regional og kommunal side blev 
der udtrykt realisme om, at papiret godkendes inden jul.  

Arne Nikolajsen og Hanne Agerbak foreslog, at der på baggrund af princippapiret 
nedsættes en arbejdsgruppe, der har til formål at udarbejde et forslag til en fælles 
kravspecifikation for telemedicinsk løsning, der kan anvendes i den videre ud-
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budsproces. Der var enighed om, at processen skal gå hurtigt, men at det fx endnu 
udestår at afklare udbudsstrategi, der ikke er en del af arbejdsgruppens opgave. 

Forslaget mødte bred opbakning fra porteføljestyregruppen, der betonede vigtig-
heden af at rammesætte processen tidsmæssigt, og at indhente det tilstrækkelige 
mandat fra parterne. 

Christian Boel konkluderede, at princippapiret godkendes af parterne, hvorefter 
det sendes til orientering i porteføljestyregruppen. Der nedsættes en arbejdsgrup-
pe som foreslået, hvortil der skal foreligge en opgavebeskrivelse senest 10. januar 
2017.  

5. Status for forudsætningsprojekt vedr. modning af infrastruktur 

Christian Boel præsenterede punktet og gav ordet til Anders Brahm. 

Anders Brahm fortalte, at MaTIS projektet følger planen, og at Sundhedsdatasty-
relsen vil fortsætte med understøtte landsdelsprogrammerne i 2017 og 2018. Det 
blev derudover nævnt, at Sundhedsdatastyrelsen havde været tilfreds med samar-
bejdet med Esbjerg Kommune og Region Syddanmark.  

Der blev fra porteføljestyregruppen opfordret til at involvere landsdelsprogram-
merne noget mere, hvortil Anders Brahm forklarede, at der allerede er dialog med 
blandt andet landsdelsprogrammet i Midt, samt at MaTIS-projektet planlægger at 
præsentere MaTIS leverancerne i CoLabs ”plug and play”-faciliteter umiddelbart 
efter projektafslutningen. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

På baggrund af orienteringen om forslag til prioritering af midler til de forventede 
aktiviteter i MaTIS-projektet i 2017, blev det endeligt godkendt, at der ompriorite-
res 2 mio. kr. fra forudsætningsprojektet vedrørende service, support og logistik til 
modningsprojektet for telemedicinsk infrastruktur.  

6. Fremdriftsrapportering 

Med udgangspunkt i fremdriftsrapporteringen blev det drøftet, hvordan frem-
driftsrapporteringen kan forbedres, så det giver et mere retvisende billede af 
fremdriften i landsdelsprogrammerne. 

Nanna Skovgaard bemærkede, at alt er grønt i fremdriftsrapporteringen, hvilket 
kunne tyde på et behov for at bryde milepælene op i mindre dele. Bemærkningen 
mødte bred opbakning med en bemærkning fra Dorte Stigaard om, at kommuni-
kere det ud på en konstruktiv måde, da landsdelsprogrammerne afventer de nati-
onale forudsætningsprojekter, og processen vedrørende telemedicinske løsninger. 

I forlængelse af dette orienterede Dorte Stigaard om, at Region Nordjylland er 
nødsaget til at implementere en midlertidig telemedicinsk løsning og er nødt til at 
gå i udbud hermed, indtil man er nået videre med arbejdet med anskaffelse af løs-
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ninger i eller på tværs af landsdelsprogrammerne. Årsagen er, at der ikke kan tages 
flere borgere ind på den gamle TeleCare Nord-platform. 

Pia Kopke bemærkede, at der i fremdriftsrapporteringen manglede et overblik 
over porteføljens risici – en afhængighedsanalyse eller et overblik over de kritiske 
veje i landsdelsprogrammerne. Dorrit Guttmann supplerede kommentaren med et 
ønske om en mere kvalitativ afrapportering, der giver et bedre overblik over aktu-
elle udfordringer og risici i de enkelte landsdele.  

Til dette bemærkede Pia Kopke, at det ikke er enten-eller, og at begge dele kan 
sameksistere – det er blot vigtigt, at få viden om de kritiske veje.  

På baggrund af diskussionen konkluderede Christian Boel, at der er behov for at 
bruge fremdriftsrapporteringen mere ekstensivt fx. i bemærkningsfeltet, jf. Dorrit 
Guttmans forslag om en bedre kvalitativ beskrivelse af de største risici.  

Derudover var der i porteføljestyregruppen enighed om, at de enkelte landsdels-
programmers fremdriftsrapportering skal godkendes af det lokale formandskab i 
landsdelsprogrammerne, inden det indsendes til sekretariatet.  

7. Godkendelse af forord til business case 

Susanne Duus præsenterede forordet og begrundede, hvorfor der var behov for at 
lancere business casen hurtigst muligt. Business casen og forordet vil blive ledsa-
get af en kommunikationsstrategi for lanceringen, der pt. er under udarbejdelse i 
sekretariatet. Sekretariatet forventer at lancere business casen i slutningen af janu-
ar. Det blev bemærket, at der ved lanceringen af business casen ikke blot skal være 
fokus på de økonomiske gevinster ved business casen, men at de sundhedsøko-
nomiske effekter kobles med de patientnære effekter i kommunikationen. 

Der blev endvidere orienteret om, at visse inputparametre stadig vil være sløret i 
business casen, indtil Flemming Witt har fået publiceret resultaterne fra sin ph.d.  

Med disse bemærkninger blev forordet til business casen godkendt.  

8. Orientering om den foreløbige analysetilgang i konsulentanalysen samt 

godkendelse af projektbeskrivelse vedr. service-, support- og logistikfunktioner 

for fase 2. 

Christian Boel introducerede punktet og gav Troels Andersen fra PA Consulting 
Group ordet. 

Troels Andersen forklarede, at materialet, der er blevet forelagt porteføljestyre-
gruppen, er en kondenseret version af, hvad der er udarbejdet i samarbejde med 
styregruppen for konsulentanalysen for service, support og logistik. På seneste 
styregruppemøde i forudsætningsprojektet medio november blev det diskuteret, 
hvilke løsningsmodeller der skal analyseres. På mødet var den klare melding, at 
der af forretningsmæssige hensyn og hvor det er muligt, bør fokuseres på eksiste-
rende løsninger fremfor at opfinde noget nyt.  
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Troels Andersen tilføjede, at der i rapporten vil blive beskrevet juridiske aspekter, 
der vedrører de modeller der behandles i rapporten. Landsdelsprogrammerne er 
ansvarlige for de konkrete løsninger, der vælges lokalt. 

Efter endt drøftelse af analysetilgangen i konsulentanalysen blev der fokuseret på 
den opdaterede projektbeskrivelse af de resterende leverancer i forudsætningspro-
jektet for service, support og logistik. Den opdaterede projektbeskrivelse blev 
godkendt af porteføljestyregruppen, og det blev godkendt, at der udmøntes 5,7 kr. 
til de beskrevne leverancer, som ligger i forlængelse af PA Consultings analyse.  

Formandskabet blev endvidere bemyndiget til at godkende eventuelle præciserin-
ger af projektbeskrivelsen og tage øvrige beslutninger, der måtte være nødvendige 
for, at Digitaliseringsstyrelsen kan udarbejde tilskudsbrev og udmønte de afsatte 
ØA16 midler inden udgangen af 2016.  

Derudover blev det pointeret, at der kan være behov for at justere projektbeskri-
velsen efter endt analyse og afrapportering fra konsulentanalysen udarbejdet af PA 
Consulting Group.  

9. Godkendelse af endelig afrapportering fra projekt vedr. sundhedsfaglige 

anbefalinger 

Christian Boel præsenterede punktet, og Nanna Skovgaard supplerede med en 
bemærkning om, at implementeringen af anbefalingerne skal afstemmes med de 
pågående overenskomstforhandlinger. 

Derefter blev ordet givet til Jette Blands fra Sundhedsstyrelsen, der kort opridsede 
baggrunden for de sundhedsfaglige anbefalinger, herunder opgavebeskrivelsen og 
processen undervejs. 

På indholdssiden er inklusionskriterier, tilbuddets indhold, samt anbefalinger til 
organiseringen og fordelingen af opgaver blandt de væsentligste leverancer i de 
sundhedsfaglige anbefalinger. 

Afslutningsvis bemærkede Jette Blands, at Sundhedsstyrelsen helst ser at anbefa-
lingerne bliver fulgt, og at anbefalingerne kan genbesøges i det tilfælde, at der op-
står et behov for ændringer med afsæt i de konkrete erfaringer med udbredelsen. 

Nanna Skovgaard bemærkede til dette, at der givet, at telemedicin er et nyt og 
forholdsvist uudforsket felt, netop kan opstå behov for at tilrette de sundhedsfag-
lige anbefalinger på et senere tidspunkt. 

Det blev derudover bemærket, at de sundhedsfaglige anbefalinger var et godt og 
gennemarbejdet produkt. 

Dorrit Guttmann bemærkede, at anbefalingen om at ”reaktionstiden fra henvis-
ning til opstart bør maksimalt være syv hverdage” vækker bekymring – og at man 
bør overvejer at omformulere sætningen, da tilbuddet ikke er i akut. 
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Niels Ulrich Holm fra PLO bemærkede, at der er en udfordring med anbefalinger 
fra centralt hold, når der skal opnås enighed decentralt i de fem landsdelspro-
grammer. PLO efterspurgte på den baggrund en videre proces for arbejdet frem 
mod forhandlingerne i landsdelsprogrammerne. 

Nanna Skovgaard foreslog, som svar til PLO at sætte et møde op med de lokale 
PLO’ere og landsdelsprogrammerne for at tage hul på processen med den konkre-
te organisering og opgavefordeling ude i landsdelsprogrammerne. 

Med disse bemærkninger blev indstillingen godkendt. 

10. Afrapportering vedr. gevinstindikatorer  

Susanne Duus præsenterede gevinstrealiseringsrapporten og forklarede, at pro-
duktet bærer præg af at være de muliges kunst i forhold til både udformning og 
måling af valide indikatorer.  

Arbejdsgruppen for kvalificering af gevinstindikatorer har haft fokus på at mini-
mere arbejdsbyrden for landsdelsprogrammerne.  

I denne forbindelse fremhævede Christian Boel styrken i, at arbejdsgruppen læg-
ger op til at basere mest muligt på allerede eksisterende datakilder.  

Porteføljestyregruppen godkendte rapporten med anbefalinger til udvikling af 
gevinstindikatorer.  

Styregruppen godkendte ligeledes indstillingerne om at nedsætte en kommunal 
arbejdsgruppe for udarbejdelse af et EOJ-katalog samt en implementeringsar-
bejdsgruppe blandt projektlederne.  

11. Eventuelt  

Dorte Stigaard efterspurgte en opdateret udgave af porteføljestyregruppens fælles 
arbejdsgrupper og styregrupper samt deltagerne i disse, og hvem der deltager heri. 
Det blev bemærket til dette, at sekretariatet udarbejder denne. 

Christian Boel bemærkede efterfølgende, at prøvelicensen til First Agenda udløber 
i år. Det blev besluttet at fortsætte licensen med First Agenda i 2017. Sekretariatet 
skriver til de medlemmer, der ikke var på mødet for at høre, om de vil have for-
længet deres licens. 

Christian Boel ønskede herefter alle en glædelig jul og takkede for et godt møde. 


