
 

 

Referat  27. september 2016  

 

  

Referat fra 4. møde i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for 

landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering 

til borgere med KOL 16. september 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; Bente Graversen, Aalborg 

Kommune; Anders Kjærulff, Holstebro Kommune; Mette Harbo, Københavns 

Kommune; Christel Boëtius, Danske Regioner; Christian Harsløf, KL; Nanna 

Skovgaard, SÆM; Marianne Sørensen, FM/DIGST. 

Fra sekretariatet deltog:  

Susanne Duus, FM/DIGST; Mette Myrhøj Jensen, FM/DIGST, Nicolai Sund-

stein, FM/DIGST, Mathias Christiansen, SUM; Linn Boesgaard, FM/DIGST; 

Jonas Tyle Petersen, Danske Regioner; Poul Erik Kristensen, KL. 

Under udvalgte punkter deltog yderligere: 

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

struktur); Troels Andersen, PA Consulting Group (punkt om genberegning af 

business case). 

Afbud: 

Dorte Stigaard, Region Nordjylland; Niels Ulrich Holm, PLO.  

1. Velkomst og siden sidst 

Christian Boel bød velkommen til 4. porteføljestyregruppemøde og bemærkede, at 

der nu anvendes First Agenda til at udsende mødemateriale, hvilket blev modtaget 

positivt. 

Derudover blev der budt velkommen til Marianne Sørensen fra Digitaliseringssty-

relsen, Pia Kopke fra Region Hovedstaden og Christel Boëtius fra Danske Regio-

ner, som alle er nye medlemmer af porteføljestyregruppen. 

2. Godkendelse af referat 

Porteføljestyregruppen godkendte referatet uden bemærkninger.  

3. Godkendelse af endelig business case samt oplæg ved PA Consulting Group. 

Christian Boel indledte punktet med at give ordet til Christian Harsløff fra KL. 

Christian Harsløff præsenterede business casen og fremhævede produktets grun-

dige karakter samt solide datagrundlag. I forlængelse af dette anerkendte han de 
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begrænsninger, der er ved at anvende business cases, herunder at de baserer sig på 

erfaringer fra en specifik kontekst, som skaleres til andre, der til en vis grad kan 

adskille sig fra den oprindelige. Ordet blev derefter givet til Troels Andersen fra 

PA Consulting Group. 

Efter præsentationen understregede Peder Jest, at business casen er godt afbalan-

ceret, da der både er fokus på fordele i forhold til økonomi og patienter. Det blev 

desuden bemærket, at business casen fint anskueliggør arbejdet i TeleCare Nord 

samtidig med, at det giver mulighed for at tilpasse arbejdet til det enkelte lands-

delsprogram.  

Der blev efterfølgende spurgt ind til, om kommunal medfinansiering er medreg-

net i business casen. Der blev dertil svaret, at kommunal medfinansiering er ind-

regnet baseret på faktiske dataudtræk fra TeleCare Nord. Det blev bemærket, at 

besparelser på den kommunale medfinansiering ikke vil kunne veksles til forøgelse 

af servicerammen. Den kommunale medfinansiering som spares ved brugen af te-

lemedicin kan derfor kun gå til anden kommunal medfinansiering eller opsparing. 

Der blev desuden stillet spørgsmålstegn ved, om den fremtidige udvikling i sund-

hedsvæsenet er medtaget i business casen. Troels Andersen forklarede, at det ikke 

er modelleret ind i business casen, da dette ikke er dokumenteret i TeleCare Nord-

projektet, eftersom det ikke er et longitudinelt studie. Derudover udvikler syge-

husvæsenet sig hele tiden, så det er generelt svært at modellere ind i en business 

case. Dog er niveauet af indlæggelser fremskrevet til 2015-tal. 

Det blev derefter understreget, at business casen er et planlægningsredskab, som 

skal bruges i landsdelsprogrammerne. Det er derfor essentielt, at potentialerne ik-

ke oversælges, da det ikke er oplevelsen i landsdelsprogrammerne, at man kan op-

nå den samlede besparelse på 500 mio. kr.  

Da det endnu ikke er muligt at offentliggøre business casen grundet hensyn til 

publikationsprocessen på Aalborg Universitet, blev det besluttet, at business casen 

kan bruges internt i landsdelsprogrammerne som planlægningsredskab resten af 

året.  

Det blev bemærket, at der er vigtigt at færdiggøre ”forklædet” til business casen. 

Der skal derfor udarbejdes et notat med en budskabsoversigt samt et pressebered-

skab. Forklædet skal udsendes til porteføljestyregruppen til kommentering og 

skriftlig godkendelse. 

Porteføljestyregruppen godkendte den endelige business case og noterede, at: 

 Business casen godkendes som et dynamisk dokument, der er et planlægnings-

værktøj for landsdelsprogrammerne.  

 Offentliggørelsen af business casen afventer pga. publikationshensyn på Aalborg 

Universitet. Business casen formidles dog til landsdelsprogrammerne.  
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 Der udarbejdes i denne forbindelse et notat med en budskabsoversigt samt et 

presseberedskab. 

 Specifikke skriftlige bemærkninger kan indsendes indtil 26. september 2016. 

4. Orientering om fremdrift i landsdelsprogrammerne 

Christian Boel præsenterede punktet. 

Det blev bemærket, at alle landsdelsprogrammer er ”i grøn” på trods af, at de ikke 

er lige langt i arbejdet. Det skyldes er, at milepælene først ligger ved udgangen af 

året. 

For at skabe et bedre grundlag for drøftelse af fremdriften, blev det foreslået, at 

risici fremadrettet vil blive fremhævet i sagsfremstillingen. 

Der var enighed i porteføljestyregruppen om, at fremdriftsmonitoreringen gav et 

lidt for positivt indtryk af fremdriften, og at porteføljestyregruppen har brug for et 

overblik, der kommer et spadestik dybere i fremdriften i de lokale implementerin-

ger. Sekretariatet arbejder videre hermed.      

Christian Boel fremhævede afslutningsvist, at næste fremdriftsmonitorering vil 

blive publiceret på hjemmesiden for udbredelsen af telemedicin 

www.digst.dk/telemedicin.  

5. Omprioritering af midler i porteføljen 

Christian Boel præsenterede sagen og gav ordet videre til Susanne Duus.  

Infrastrukturprojektet forventer, at det aftalte modenhedsniveau TRL7 nås som 

planlagt. Der skal senere ske en videre modning til TRL8. Dette er afhængigt af, at 

et af landsdelsprogrammerne er tilstrækkelig langt i deres forberedelser, så der kan 

gennemføres en egentlig pilotafprøvning ved brug af produktionsdata.  

Der blev efterspurgt en opdatering på, hvornår forudsætningsprojektet vil nå sine 

milepæle.  Det blev hertil bemærket, at projektet når dets milepæle, men for at nå 

TRL8 skal landsdelsprogrammerne være klar til at tage infrastrukturen i brug. Det-

te forventes først at ske i løbet af 2017 og måske tidligst 1. halvår af 2018.  

Oprindeligt var det forventningen, at forudsætningsprojektet vedr. infrastruktur 

skulle afsluttes med udgangen af 2016. Idet der er behov for at gennemføre pilot-

drift og understøtte landsdelsprogrammerne ved ibrugtagning af infrastrukturen, 

er der behov for at infrastrukturprojektet fortsætter frem til medio 2018.  

Omprioriteringen af midler i porteføljen til forlængelse af projektet blev princip-

godkendt under den forudsætning, at porteføljestyregruppen orienteres om, hvad 

midlerne til infrastruktur skal anvendes til. 

http://www.digst.dk/telemedicin
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6. Status for forudsætningsprojekt vedr. modning af infrastruktur 

Christian Boel præsenterede punktet og bemærkede, at der vil blive arrangeret et 

møde med relevante aktører fra kommuner, regioner og Sundhedsdatastyrelsen, 

hvor et oplæg til den tekniske understøttelse af dataindsamling og -deling (generelt 

betegnet ”opsamlingspunkter”) inden for landsdelsprogrammerne beskrives. Inte-

resserede medlemmer af porteføljestyregruppen vil blive tilbudt at deltage. 

Anders Brahm fra Sundhedsdatastyrelsen foreslog derefter, at der afholdes et mø-

de med landsdelsprogrammerne, hvor der forventningsafstemmes i forhold til 

mulige scenarier for etablering af opsamlingspunkter. 

Der blev derefter efterspurgt en beskrivelse af, hvorledes landsdelsprogrammerne 

får hjælp til opsætning af den fælles infrastruktur, så de kan igangsættebrugen af 

infrastrukturen på bedste vis. 

7. Status for projekt vedr. service- og logistikfunktioner samt orientering om 

valg af konsulenter til analyseopgave for fase 2 

Christian Boel præsenterede sagen og gav derefter ordet til Jonas Tyle Petersen fra 

Danske Regioner.  

Det blev under præsentationen bemærket af Marianne Sørensen fra Digitalise-

ringsstyrelsen, at opgavebeskrivelsen for de resterende midler skal præciseres yder-

ligere, før det vil være muligt at udforme et tilskudsbrev.  

Der blev på mødet rejst en bekymring om, at arbejdet med service og logistik vil 

skabe en ny silo-organisation i landsdelsprogrammerne. Det blev dertil bemærket, 

at dette ikke er hensigten. 

Pia Kopke bemærkede, at rekvisitionskomponenten, som nævnes i opgavebeskri-

velsen, ikke nødvendigvis skal etableres på nationalt niveau, men muligvis i de en-

kelte landsdelsprogrammer.  

Afslutningsvist blev det bemærket, at service- og logistikfunktionerne på sigt også 

skal kunne understøtte andre sygdomsområder end KOL.  

8. Status for forudsætningsprojekt vedr. sundhedsfaglige retningslinjer 

Christian Boel præsenterede punktet og gav ordet videre til Nanna Skovgaard fra 

Sundheds- og Ældreministeriet. Den overordnede status på projektet er grøn, men 

det blev fremhævet, at projektets arbejdsgruppe ikke har dybdegående forståelse 

for TeleCare Nord, som retningslinjen bygger på. Sundheds- og Ældreministeriet 

forsøger at håndtere dette i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, således at den 

sundhedsfaglige retningslinje udarbejdes på et informeret grundlag. 

Det blev hertil kommenteret, at den sundhedsfaglige retningslinje kommer i hø-

ring inden for den nærmeste fremtid, hvorpå retningslinjen kan tilrettes yderligere 
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Efter høringen er et styregruppemøde, hvor retningslinjen godkendes. Den for-

ventes forelagt i porteføljestyregruppen 8. december.  

Der blev derefter rejst et behov for, at retningslinjen beskriver roller og ansvar for 

det sundhedsfaglige personale i kommunerne. Det blev hertil svaret, at det mulig-

vis kan håndteres i en vejledning ved siden af den sundhedsfaglige retningslinje.  

9. Status for projekt vedr. gevinstindikatorer  

Christian Boel præsenterede punktet og gav ordet til Susanne Duus, der fremhæ-

vede, at arbejdet med gevinstindikatorer skrider frem, selvom det er metodisk ud-

fordrende at etablere en valid baseline.   

Susanne Duus orienterede om, at der ved styregruppemødet i december vil blive 

fremlagt et produkt med anbefaling til opfølgning på gevinstindikatorer. Produktet 

vil gennemgå de relevante indikatorer og de tilknyttede styrker og udfordringer.  

Der blev gjort opmærksom på, at det er nødvendigt at tilpasse indikatorerne til 

forskellene i landsdelsprogrammerne, fx efter hvilke patienter, der inkluderes.  

10. Orientering om kommunikationsaktiviteter 

Christian Boel præsenterede punktet og bemærkede, at det vil være en god idé at 

få en artikel i Danske Kommuner om den genberegnede business case, når denne 

offentliggøres. Det blev hertil kommenteret, at regionerne også skal overveje det-

te, når business casen offentliggøres. 

Det blev derudover bemærket, at den nyeste udgave af Lungenyt meget positivt 

beskriver brugen af telemedicin til borgere med KOL. Magasinet kan derfor være 

brugbart i de enkelte landsdelsprogrammer til at give lokalpolitikerne indblik i de 

positive effekter telemedicin har for den enkelte borger og dennes pårørende. 

11. Orientering om studietur til Aalborg 28. oktober 2016. 

Christian Boel præsenterede den planlagte studietur til Aalborg 28. oktober 2016, 

hvor porteføljestyregruppen får mulighed for at få præsenteret og demonstreret 

den telemedicinske løsning som anvendes i TeleCare Nord. 

Christian Boel opfordrede alle til at deltage. 

12. Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 

 

 


