
  5. februar 2016 

 

Dagsorden til første møde i Den fællesoffentlige 

porteføljestyregruppe for landsdækkende udbredelse af 

telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 

Mødet afholdes 12. februar 2016 kl. 10.00-16.00 i Digitaliseringsstyrelsen, 

Landgreven 4, 1017 København K 

 

Dagsorden: 

 
Introduktion til landsdækkende udbredelse af telemedicin 

1. Velkomst og navnerunde 

 

2. Orientering om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgere med KOL og porteføljestyregruppen v. 

Porteføljesekretariatet 

 Bilag 2 Cover 

 Bilag 2a Kommissorium for porteføljestyregruppen 

 Bilag 2b Forståelsespapir for landsdækkende udbredelse af 

telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 

 Bilag 2c Baggrundsnotat vedr. fællesoffentligt 

porteføljestyringssekretariat (fra ØA16) 

 

3. Introduktion til porteføljestyring og porteføljestyregruppens rolle v. Next 

Puzzle 

 Ingen bilag  

 

4. Oplæg om endelige resultater og erfaringer fra TeleCare Nord samt 

diskussion v. Tina Heide, Region Nordjylland 

 Bilag 4a Afslutningsfolder fra TeleCare Nord 

 Bilag 4b Afslutningsrapport fra TeleCare Nord 

 

5. Kort mundtlig orientering om status i de fem landsdelsprogrammer v. 

repræsentanter fra de enkelte landsdelsprogrammer 

 Ingen bilag 

Forudsætningsprojekter i porteføljen 
6. Orientering om nationalt forudsætningsprojekt om modning af 

infrastruktur v. Sundhedsdatastyrelsen 

 Ingen bilag 

 

7. Godkendelse af overordnede rammer og proces for nationalt 

forudsætningsprojekt vedrørende modning af infrastruktur 

 Bilag 7 Cover 

 Bilag 7a De overordnede rammer og proces for nationalt 

forudsætningsprojekt vedrørende modning af infrastruktur   
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8. Drøftelse og godkendelse af foreløbigt projektgrundlag for 

tværregionalt/tværkommunalt forudsætningsprojekt vedrørende service- 

og logistikfunktioner  

 Bilag 8 Cover 

 Bilag 8a Foreløbigt projektgrundlag for forudsætningsprojekt vedr. 

service- og logistik 

 

9. Godkendelse af nationalt projektgrundlag for projekt om sundhedsfaglige 

retningslinjer  

 Bilag 9 Cover  

 Bilag 9a Kommissorium for arbejdet 

 

10. Godkendelse af opgavebeskrivelse for ny business case 

 Bilag 10 Cover 

 Bilag 10a Opgavebeskrivelse for ny business case for 

telemedicinsk hjemmemonitorering 

  

11. Orientering om udmøntning af statslige midler i forbindelse med 

initiativet 

 Bilag 11 Cover  

 Bilag 11a proces for udmøntning af statslige midler i forlængelse af 

ØA16 

Andet 
12. Orienteringer  

 Bilag 12a Foreløbig dagsorden til næste møde 14. april 2016 

 Bilag 12b Foreløbig mødeplan for 2016  

 Bilag 12c Telemedicinsk konference 31. marts 2016 

 Bilag 12d Foreløbigt program for konference 

 Bilag 12e Liste over porteføljestyregruppens medlemmer 

 

13. Eventuelt 


