
   

  11. august 2016       

Referat fra 3. møde i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for 

landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering 

til borgere med KOL 24. juni 2016 

Til stede:  

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

Vordingborg Kommune; Peder Jest, Region Syddanmark; Anders Kjærulff, Hol-

stebro Kommune; Mette Harbo, Københavns Kommune; Peder Ring, Region 

Sjælland; Niels Ulrich Holm, PLO; Mette Lindstrøm, Danske Regioner; Christian 

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

Fra sekretariatet deltog:  

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

FM/DIGST, Myong Grøn, SÆM; Linn Boesgaard, FM/DIGST; Jonas Tyle Pe-

tersen, Danske Regioner; Poul Erik Kristensen, KL. 

Under udvalgte punkter deltog yderligere: 

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

struktur); Troels Ander sen, PA Consulting Group & Morten Frahm, PA Consul-

ting Group (punkt om genberegning af business case). 

Afbud: 

Bente Graversen, Aalborg Kommune; Dorte Stigaard, Region Nordjylland; Arne 

Nikolajsen, Esbjerg Kommune; Pia Kopke, Region Hovedstaden 

1. Velkomst og siden sidst 

Sekretariatsleder Susanne Duus indledte tredje møde i porteføljestyregruppen, da 

formand Christian Boel var forsinket. 

Susanne Duus bød velkommen til Niels Ulrich Holm, næstformand for PLO, som 

fremover vil være fast medlem i porteføljestyregruppen. Susanne Duus bemærke-

de herefter, at Pia Kopke fra Region Hovedstaden erstatter Christian Worm i por-

teføljestyrgruppen som repræsentant for Region Hovedstaden.  

2. Godkendelse af referat 

Porteføljestyregruppen godkendte referatet uden bemærkninger.  

3. Oplæg om sundhedsøkonomiske effekter i TeleCare Nord v. Flemming Witt 

Udsen, ph.d. ved Aalborg Universitet 

Flemming Witt Udsen, sundhedsøkonomisk Ph.d. fra TeleCare Nord projektet, 

fremlagde resultaterne fra sin forskning om de sundhedsøkonomiske resultater i 

TeleCare Nord. 
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4. Drøftelse af status, implementeringsplaner og milepæle i 

landsdelsprogrammerne 

Susanne Duus præsenterede punktet vedrørende de lokale milepælsplaner og 

fremlagde, at snitfladerne mellem forudsætningsprojekterne og landsdelspro-

grammerne skal tydeligøres. Dette vil gøre det muligt for landsdelsprogrammerne 

at sikre fremdrift på de områder, der ikke er direkte afhængige af leverancerne fra 

forudsætningsprojekterne. Der er arrangeret en workshop 25. august for lands-

delsprogrammernes projektledere, hvor Sundhedsdatastyrelsen informerer om in-

frastrukturprojektet og snitfladerne til landsdelsprogrammerne mere specifikt. 

 

Til dette bemærkede Anders Brahm fra Sundhedsdatastyrelsen, at det vil være 

hensigtsmæssigt, at hvert landsdelsprogram planlægger efter, at der skal gennem-

føres en pilotfase, hvor både tekniske løsninger og kliniske forretningsgange kan 

valideres før den fulde ibrugtagning gennemføres. I forhold til planlægning af in-

tegration til infrastrukturen ligger snitfladerne fast, så kravspecificering i lands-

delsprogrammerne kan igangsættes.  

 

Region Syd orienterede om, at de har nedsat en styregruppe og er ved at ansætte 

en projektleder. De kan dog ikke fremlægge en konsolideret leveranceplan til sep-

tember og efterspørger rummelighed i tidsplanen. I forlængelse af dette meddelte 

fire ud af fem landsdelsprogrammer, at det ikke er muligt at levere en sikker køre-

plan til september.  

 

Susanne Duus bemærkede hertil, at formålet med milepælsplanerne først og 

fremmest er at skabe overblik, og de skal ikke nødvendigvis fungere som færdige 

implementeringsplaner. Christian Boel understregede, at tidsplanerne er et dyna-

misk dokument, og fokus bør derfor være at komme med det bedste bud frem 

mod mødet i september.  

 

Rikke Zeberg bakkede op om dette synspunkt og fremhævede, at der ofte vil være 

modstand i store forandringsprojekter, hvorfor det er en vigtig opgave for porte-

føljesekretariatet at holde presset på landsdelsprogrammerne for at sikre tidspla-

nen.  

 

Der er i statusrapporterne rejst en bekymring om budgetudfordringer. Hertil be-

mærkede Rikke Zeberg, at dette skal løses lokalt, da der ikke vil komme yderligere 

statslig finansiering end de 47 millioner, der blev afsat ved ØA16. Hertil blev det 

kommenteret, at det er vanskeligt at skitsere økonomien i landsdelsprogrammerne 

og sikre midler i budgetterne med det nuværende informationsniveau. Der efter-

spørges derfor en fælles udmelding, som kan anvendes som udgangspunkt i 

kommuner og regioner. Christian Boel bekræftede dette og bemærkede, at KL og 

Danske Regioner har ansvaret for at kigge på business casen og lave en udmelding 

til kommuner og regioner. Den genberegnede business case skal meldes ud lokalt, 

hvorfor programsekretariaterne i landsdelsprogrammer har ansvar for at melde ud 

i det enkelte landsdelsprogram i samarbejde med KL og DR. 
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Mette Harbo bemærkede, at det første landsdelsprogram, der tager den fælles in-

frastruktur og andre fælles løsninger i brug, vil have øgede udgifter til aktiviteter, 

der vil komme de næste landsdelsprogrammer til gode, og at det derfor bør over-

vejes, om der bør være medfinansiering fra de resterende landsdelsprogrammer til 

disse aktiviteter. 

 

Christian Boel fremhævede nødvendigheden af at kommunikere mere offensivt 

efter sommerferien, fx i form af en kronik, hvor formandsskabet – evt. i fælles-

skab med forskere – fremmer dagsordenen. Alternativt kan parterne gå sammen 

om en fælles udmelding. Patientforeninger såsom Lungeforeningen kan med for-

del inddrages i kommunikationen som en stærk alliancepartner. 

Det blev bemærket, at der er behov for en samlet fortælling om udbredelsen, fx 

hvordan det telemedicinske tilbud hører sammen med rygestop, da det er svært at 

motivere kommunerne til at deltage i udbredelsen. I forlængelse af dette blev det 

understreget, at der ligger en vigtig kommunikationsopgave hos landsdelspro-

grammerne.  

 

5. Status og ændring af tidsplan for forudsætningsprojekt vedr. modning af 

infrastruktur 

Christian Boel præsenterede punktet og gav ordet til Anders Brahm fra Sund-

hedsdatastyrelsen.  

 

Anders Brahm bemærkede, at Sundhedsdatastyrelsen har en god dialog med Regi-

on Syddanmark og det regionale landsdelsprogram om test af den nationale infra-

struktur. Det står dog klart, at det ikke er muligt at gennemføre pilotdrift i pro-

duktionssystemer, og det er derfor foreslået, at der i første omgang gennemføres 

modning i testsystemerne svarende til TRL7 i stedet for det oprindeligt forventede 

TRL8. Modningen til TRL8 sker, når det første landsdelsprogram tager infrastruk-

turen i brug. Det første landsdelsprogram, der skal tage infrastrukturen i brug bør 

derfor planlægge med en grundig pilotfase. Øvrige landsdelsprogrammer bør lige-

ledes planlægge med en pilotfase for at sikre, at såvel teknik som forretningsgange 

fungerer før fuld udrulning. 

 

Christian Boel understregede, at nøglen er at have god kontakt til projektlederne i 

landsdelsprogrammerne, og det blev derefter spurgt ind til, om der være omkost-

ninger forbundet med at være det første pilotlandsdelsprogram. 

 

Hertil svarede Anders Brahm, at der formentlig vil være behov for en lidt grundi-

gere pilotfase med særligt fokus på infrastrukturen, men at alle landsdelspro-

grammer må forventes at gennemføre en pilot. Det er ikke på nuværende tids-

punkt muligt at vurdere, hvad justeringen af modningsprojektets plan samt lands-

delsprogrammernes milepæle betyder for den samlede projektplan og dertilhøren-

de omkostninger ved forlængelse. 
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Det blev besluttet, at økonomien og revideret tidsplan for modningsprojektet fo-

relægges porteføljestyregruppen på næste møde i september. 

 

Porteføljestyregruppen godkendte den ændrede model for gennemførelse af af-

prøvningen af den nationale telemedicinske infrastruktur. Modningsprojektet ud-

arbejder således på baggrund af landsdelsprogrammernes tidsplaner et forslag til 

justeret tidsplan samt økonomi i forhold til forlængelsen af modningsprojektet. 

Porteføljestyregruppen tog desuden redegørelse om teknisk og semantisk inter-

operabilitet og orientering om status og korrigerende handlinger til efterretning. 

 

6. Status for projekt vedr. service- og logistikfunktioner samt godkendelse af 

opgavebeskrivelse for fase 2   

Danske Regioner orienterede om, at udbudsbetingelserne nu ligger klar. Forman-

den pointerede, at udbudsmaterialet er blevet præciseret, så konsulenterne ikke 

påbegynder en ny overordnet analyse, men derimod fremlægger konkrete løsnin-

ger, særligt i forbindelse med de juridiske forhold. Derudover fremhævede for-

manden, at analysen igangsættes med en understregning af, at der vil blive frem-

lagt en midtvejsevaluering og skriftlig orientering til porteføljestyregruppen.  

Som ansvarshavende for udbuddet gjorde KL opmærksom på, at kommuner og 

regioner hæfter solidarisk ved eventuelle juridiske tvister med økonomiske konse-

kvenser i forbindelse med udbuddet. 

Porteføljestyregruppen godkendte igangsættelse af udbuddet af konsulentopgaven 

samt udarbejdelse af en bredere projektbeskrivelse, der vil blive lagt til godkendel-

se på mødet i september. Styregruppen godkendte desuden, at tidsplanen forlæn-

ges til udgangen af 2017.  

7. Status for forudsætningsprojekt vedr. sundhedsfaglige retningslinjer samt 

godkendelse af forlængelse af projektperioden 

Christian Boel fremlagde punktet og gav ordet videre til Nanna Skovgaard, kon-

torchef i Sundheds- og Ældreministeriet. Nanna Skovgaard bemærkede, at projek-

tets status er i grøn, men at dette muligvis kan ændres, når der foreligger et udkast 

til de sundhedsfaglige retningslinjer. 

Porteføljestyregruppen godkendte en forlængelse af projektperioden med otte 

uger, og orientering om status blev taget til efterretning. 

8. Drøftelse af foreløbigt udkast til business case samt oplæg ved PA 

Consulting Group. 

Troels Andersen og Morten Frahm fra PA Consulting Group fremlagde de fore-

løbige resultater fra omkostningssiden i den genberegnede business case for porte-

føljestyregruppen. Der ses indledningsvist på omkostningssiden, således at denne 

kan føde ind i de lokale budgetprocesser. 
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Udgangspunktet for business casen er TeleCare Nord og er organisatorisk og tek-

nisk modelleret som i TeleCare Nord.  

Til forskel fra den sundhedsøkonomiske analyse af Flemming Witt Udsen er busi-

ness casen en driftsøkonomisk analyse, dog med samme data som i den sund-

hedsøkonomiske analyse. Blandt andet er der inddraget indfasningstakt samt mu-

lighed for mængderabat ved udstyr, som ikke indgår i et sundhedsøkonomisk stu-

die. 

Overordnet er omkostningssiden godt belyst, da data er valide og med lille usik-

kerhed. Det er primært datamonitorering af patienter og køb af udstyr, der fylder 

omkostningssiden. 

Der blev under oplægget spurgt ind til potentialet ved BYOD (Bring Your Own 

Device). Der vil i den endelige business case være et kort perspektiverende afsnit 

om BYOD. Konsulenterne fremhævede endvidere. at det ikke giver økonomisk 

mening kun at give dele af telekittet til borgere, da der alligevel skal leveres måle-

udstyr til borgerne, hvorfor besparelsen ved BYOD vil være meget lille.  

I forbindelse med offentliggørelse af business casen blev det bemærket, at der tid-

ligere er gjort dårlige erfaringer med at offentliggøre dele af en business case uden 

at have alle data/resultater.  

9. Teknisk understøttelse af koncept for proces- og fremdriftsmonitorering for 

landsdelsprogrammer 

På baggrund af diskussionen under punkt 3 opsummerede Christian Boel, at pro-

ces- og fremdriftsmonitoreringen igangsættes med en prøve-afrapportering i sep-

tember, der ikke vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Christian Boel understre-

gede samtidig, at styrgruppen ikke vil gå i detaljen med de enkelte forsinkelser, 

men at det er vigtigt at få skudt gang i processen.  

Porteføljestyregruppen godkendte løsningsbeskrivelsen og operationalisering af 

milepælene. 

10. Godkendelse af kommissorium for klinikergruppe 

Christian Boel indledte punktet med at foreslå, at der ikke nedsættes en kliniker-

gruppe, men at projektsekretariaterne i de enkelte landsdelsprogrammer kan hen-

vise til en specifik kliniker, når der er behov for vejledning i forhold til udbredel-

sesprojektet. Dette blev foreslået af hensyn til, at klinikerne tid er meget dyrebar, 

og at der allerede er nedsat en del forskellige grupper i udbredelsesprojektet. 

Hertil blev det kommenteret, at det er vigtigt at have en gruppe, som kan drøfte 

kliniske problemstillinger, og at klinikergruppen i forbindelse med Fælle Medicin-

kort var meget vigtig i forbindelse med rådgivning vedrørende fx tekniske pro-

blemer. Det blev hertil bemærket, at signalværdien i at have en klinikergruppe i 
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projektet er vigtig, og at det giver medinddragelse og medansvar at etablere en kli-

nikergruppe. 

Det blev derfor besluttet stadig at nedsætte en klinikergruppe, og det undersøges 

frem mod næste porteføljestyregruppemøde, om det er muligt, at klinikergruppen 

kan bestå af deltagerne i arbejdsgruppen vedrørende projekt om sundhedsfaglige 

retningslinjer.  

11. Godkendelse og drøftelse af kommunikationsplan 

Christian Boel indledte punktet med at bemærke, at porteføljesekretariatet efter 

sommerferien vil igangsætte en mere offensiv kommunikationsindsats rettet mod 

eksterne interessenter, fx som tidligere nævnt i form af en kronik om udbredelsen 

med forskere og formandskabet som afsendere. 

Danske Regioner kommenterede, at den politiske forankring i projektet kan tyde-

liggøres ved, at der laves en stafet, hvor politikere fra hver landsdel skiftes til at 

kommunikere om udbredelsen.  

Hertil blev det kommenteret, at hvert landsdelsprogram kan afholde regionsvise 

småkonferencer eller halvdages workshops med politikere og embedsmænd, evt. 

med sundhedskoordinationsudvalg som værter, da dette vil kunne forankre ud-

bredelsen i de enkelte landsdelsprogrammer. Det blev hertil kommenteret, at 

workshops muligvis først skal igangsættes, når arbejdet i landsdelsprogrammerne 

er blevet konkretiseret yderligere end på nuværende tidspunkt.  

PLO kommenterede, at de varetager kontakten til almen praksis i forbindelse med 

udbredelsen. I denne sammenhæng efterspurgte PLO materiale, der kan udsendes 

til almen praksis, fx i form af informationsfoldere. Sekretariatet tog bestillingen til 

efterretning.   

Porteføljestyregruppen godkendte den opdaterede kommunikationsplan, porteføl-

jesekretariatets plan om at tage på rundtur til landsdelsprogrammerne i efteråret 

2016, den offentliggjorte hjemmeside om udbredelsen samt, at der på hjemmesi-

den oprettes en artikel for hvert landsdelsprogram, porteføljesekretariatets oplæg 

om netværksfacilitering, og at formandskabet kan godkende kommunikations- og 

interessenthåndteringsaktiviteter. 

12 Status for projekt vedr. gevinstindikatorer  

Status for projekt vedr. gevinstindikatorer blev taget til efterretning. 

13. Eventuelt 

Intet at bemærke 


