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Dette notat beskriver en række overordnede beslutningspunkter og deraf følgende 
opgaver, der skal adresseres i forbindelse med en eventuel implementering af 
telemedicinsk hjemmemonitorering til udvalgte grupper af gravide med 
komplikationer på landets fødeafdelinger. Notatet bygger på erfaringer og input fra 
seks af landets største fødeafdelinger samt generelle erfaringer med implementering 
af telemedicinsk hjemmemonitorering indsamlet fra en række andre telemedicinske 
projekter. Notatet er udarbejdet af PA Consulting Group. 

Notatet er bygget op omkring fire hovedgrupper af beslutningspunkter og opgaver, der skal 
adresseres i en implementeringssituation: 

 Styring og overordnet organisering 

 Kliniske arbejdsgange og støtteprocesser 

 Telemedicinsk udstyr og infrastruktur 

 Idriftsættelse 

Nedenstående figur giver et samlet overblik over de beslutningspunkter og opgaver, der er beskrevet i 
nærværende notat. 

Figur 1: Beslutningspunkter og opgaver i relation til implementering af telemedicinsk 

hjemmemonitorering til gravide med komplikationer 

 

 

Som figuren indikerer er de enkelte beslutningspunkter og opgaver afhængige af, at der forud for 
deres igangsættelse er truffet andre beslutninger. Det skal i den forbindelse understreges, at en række 
opgaver i relation til såvel fastlæggelsen af arbejdsgange og processer som valg og anskaffelse af 
telemedicinsk løsning er gensidigt afhængige på en måde, der fordrer indbyrdes koordination, som 
kan betyde, at der i et vist omfang vil være behov for at afvikle disse opgaver i parallelle iterationer. 
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Hovedparten af de beskrevne beslutninger og opgaver skal adresseres på regionalt niveau eller på de 
enkelte fødeafdelinger. Det er dog i relation til en beslutning om landsdækkende implementering værd 
at bemærke, at der for hovedparten af de beskrevne beslutninger og opgaver vil være væsentlige 
fordele ved en koordination på tværs af fødeafdelinger og regioner – og i en række tilfælde vil sådan 
koordineret tilgang være nødvendig. Dette er søgt ekspliciteret i de uddybende beskrivelser. 

I forlængelse heraf er det værd at nævne erfaringerne fra projektet ’Sikre fødsler’, hvor der på tværs af 
alle landets fødesteder blev udarbejdet en ensartet model for implementering bestående af to 
uddannelsesmoduler – et tilbudt som e-læring samt én egentlig undervisningsdag – samt tre konkrete 
implementeringspakker, de enkelte afdelinger skulle tage i brug. Der kan med fordel udarbejdes et 
tilsvarende sæt af implementeringspakker og undervisning i forbindelse med en national beslutning 
om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer. I 
givet fald vil en sådan ensartet model for implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering skulle 
omfatte en væsentlig del af de beslutningspunkter og opgaver, der er medtaget i nærværende notat. 

De enkelte beslutningspunkter og opgaver er beskrevet uddybende i de følgende kapitler. 
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Dette kapitel beskriver de beslutningspunkter og opgaver, der knytter sig til styring og 
overordnet organisering af den telemedicinske hjemmemonitorering af gravide med 
komplikationer i regionen. Det er fælles for disse beslutninger og opgaver, at de bør 
træffes på regionalt niveau med tæt inddragelse af de enkelte fødeafdelinger i den 
givne region. 

Der er tre opgaver i relation til styring og overordnet organisering: 

 Etablere projektorganisation 

 Fastlægge overordnet implementeringsmodel 

 Udvælge målgrupper til implementering 

De enkelte opgaver er uddybende beskrevet i det følgende. 

Opgave 1A. Etablere projektorganisation 

Formål 

Det er nødvendigt at etablere en projektorganisation med ansvar for 

implementeringen forankret på regionalt niveau og med inddragelse af regionens 

fødeafdelinger. Målet er at sikre koordination, sammenhæng og fremdrift i den 

samlede implementeringsindsats. 

Beskrivelse 

Det anbefales, at projektorganisationen jævnligt holder statusmøder om fremdrift 

og ejes af en projektkoordinator. Det anbefales, at projektorganisationen som 

minimum har deltagelse af klinisk personale fra hver af regionens fødeafdelinger 

samt ansvarlige for indkøb og idriftsættelse af den samlede telemedicinske 

løsning. 

Opmærksomhedspunkter 
 Der kan med fordel trækkes på erfaringer og kompetencer hos allerede 

etablerede telemedicinske enheder i den enkelte region.  

 

Opgave 1B. Fastlægge overordnet implementeringsmodel 

Formål 

Det er nødvendigt at fastlægge en overordnet implementeringsmodel, herunder 

særligt om der i regionen vælges én pilotafdeling eller om der implementeres 

parallelt på alle fødeafdelinger i regionen. Målet er at sikre klarhed om de 

overordnede rammer for implementeringen. 

Beskrivelse 

Det anbefales at udrulle løsningen på én af regionens afdelinger før det udrulles 

på de øvrige, særligt i regioner hvor en enkelt afdeling har mærkbart større 

aktivitet end de øvrige. Det anbefales, at de øvrige afdelinger involveres fra 

starten af forløbet for at sikre, at den løsning og de arbejdsgange, der udvikles i 

pilotafdelingen er kompatible med regionens øvrige afdelinger.  

Foruden bør der i denne opgave fastsættes en klar udrulningsplan for alle 

sygehuse i den enkelte region.  

Opmærksomhedspunkter 
 Valg af én pilotafdeling kan give gode indledende erfaringer, men blokerer for 

forløb, hvor gravide skifter afdeling undervejs i forløbet.  

 

Opgave 1C. Udvælge målgrupper til implementering 

Formål 

Det er nødvendigt at definere den eller de grupper af gravide med 

komplikationer, regionen initialt ønsker at tilbyde telemedicinsk 

hjemmemonitorering. Målet er at sikre ensartethed og klarhed i visitering til 

telemedicinsk hjemmemonitorering fra starten.  

2 STYRING OG OVERORDNET 
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Beskrivelse 

Det anbefales, at målgrupperne udvælges som undergrupper blandt de 

diagnosegrupper, som er medtaget i den udarbejdede business case for 

telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer. Endvidere 

anbefales det, at den fremtidige udvælgelse af målgrupper på et tidligt tidspunkt 

forankres i de kliniske retningslinjer for området.  

Opmærksomhedspunkter 

 Der kan i forbindelse med en national beslutning om udbredelse af 

telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer være truffet 

beslutning om, hvilke målgrupper der som de første skal tilbydes telemedicinsk 

hjemmemonitorering. 

 Der kan som følge af forskelle i den konkrete tilrettelæggelse af 

behandlingsforløb på tværs af afdelinger og regioner være forskel på, om det 

økonomisk er rentabelt at tilbyde telemedicinsk hjemmemonitorering til 

specifikke målgrupper. 
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Dette kapitel beskriver de beslutningspunkter og opgaver, der knytter sig til 
fastlæggelsen af kliniske arbejdsgange og tilrettelæggelse af støtteprocesser i 
relation til den telemedicinske hjemmemonitorering af gravide med komplikationer i 
regionen. Der er tale om beslutninger og opgaver, som afhængigt af organiseringen i 
den enkelte region vil ligge på såvel regionalt niveau som på den enkelte 
fødeafdeling. Der er dog samtidig tale om beslutninger og opgaver, som i væsentligt 
omfang vil kunne understøttes med en koordineret implementeringsindsats på tværs 
af alle landets regioner. 

Der er fire opgaver i relation til kliniske arbejdsgange og støtteprocesser: 

 Fastlægge rollefordeling mellem klinik og støttefunktioner 

 Fastlægge kliniske processer og arbejdsgange 

 Fastlægge ikke-kliniske processer og arbejdsgange 

 Uddanne medarbejdere i brug af telemedicin 

De enkelte opgaver er uddybende beskrevet i det følgende. 

Opgave 2A. Fastlægge rollefordeling mellem klinik og støttefunktioner 

Formål 

Det er nødvendigt at fastlægge rollefordelingen mellem klinik og støttefunktioner 

i relation til det samlede telemedicinske koncept, der tilbydes til gravide med 

komplikationer. Målet er at sikre klarhed om, hvilke opgaver der løses af hvem, 

og hvor der er snitflader af betydning for den samlede serviceoplevelse. 

Beskrivelse 

Det anbefales, at der i særlig grad fokuseres på snitfladerne i relation til de 

telemedicinske service-, support- og logistikopgaver, som skal understøtte det 

kliniske arbejde med telemedicinsk hjemmemonitorering. Denne rollefordeling 

bør fastlægges tidligt i projektforløbet. 

Opmærksomhedspunkter 

 Det bør i forbindelse med fastlæggelsen af roller og ansvar undersøges, i 

hvilket omfang der er etableret regionale eller tværoffentlige servicekoncepter 

for nogle af ovenstående områder, som kan benyttes. 

 Der kan endvidere hentes inspiration i ”Analyse af telemedicinske service-, 

support-, og logistikfunktioner i forbindelse med landsdækkende udbredelse af 

telemedicin til borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)”. 

 

Opgave 2B. Fastlægge kliniske processer og arbejdsgange 

Formål 

Det er nødvendigt at revidere og eventuelt etablere lokale kliniske forløb og 

instrukser i forbindelse med indførslen af et telemedicinsk behandlingsregime. 

Målet er at sikre klarhed over kliniske processer og arbejdsgange for 

telemedicinske behandlingsforløb for hver af de udvalgte målgrupper.  

Beskrivelse 

Det anbefales, at fastlæggelsen af behandlingsforløb og instrukser udarbejdes 

med inddragelse af alle regionens fødeafdelinger og ikke kun den afdeling, hvor 

en eventuel initial udrulning skal foregå. Dette vil sikre ensartethed i behandling 

og tilbud på tværs af regionen.  

Opmærksomhedspunkter 

 AUH har i forbindelse med udrulningen af telemedicinske hjemmemonitorering 

udarbejdet beskrivelser af behandlingen, som der med fordel kan tages 

udgangspunkt i. 

3 KLINISKE ARBEJDSGANGE OG 
STØTTEPROCESSER 
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 Der kan endvidere hentes inspiration til en landsdækkende tilgang til ensartet 

implementering fra projektet ’sikre fødsler’ (jf. indledende afsnit). 

 

Opgave 2C. Fastlægge ikke-kliniske processer og arbejdsgange 

Formål 

Det er nødvendigt at udarbejde proces- og arbejdsgangsbeskrivelser af 

processer, der involverer opgaver som varetages af andre end det kliniske 

personale. Målet er at sikre at de teknologiske og administrative rammer for 

driften af den telemedicinske hjemmemonitorering er på plads.  

Beskrivelse 

Det anbefales, at der gennem projektorganisationen udarbejdes nogle klare 

beskrivelser af arbejdsgange og processer i en driftssituation. Der bør som 

minimum klarlæges ansvar for følgende overordnede aktiviteter:  

 Serviceopgaver, herunder implementering og løbende drift af den samlede 

telemedicinske løsning 

 Logistikopgaver, herunder løbende indkøb og vedligehold af borgervendt 

udstyr samt klargøring, udlevering og indsamling af samme. 

 Supportopgaver, herunder særligt arbejdsdeling mellem sundhedsfaglig og 

teknisk/anvendelsesmæssig support.  

Opmærksomhedspunkter 

 Det skal bemærkes, at den samlede patientvolumen på dette område er 

væsentligt lavere end for andre telemedicinske indsatsområder, hvilket kan 

have betydning for, hvordan den optimale arbejdsdeling tilrettelægges. 

 

Opgave 2D. Uddanne medarbejdere i brug af telemedicin 

Formål 

Det er nødvendigt at uddanne personalet i brugen af den samlede 

telemedicinske løsning (borgervendt udstyr samt telemedicinsk softwareløsning) 

samt den telemedicinske behandlingsform. Målet er så hurtigt som muligt at 

sikre, at det personale som skal udføre de telemedicinske kontroller er fortrolige 

med behandlingsformen.  

Beskrivelse 

Det anbefales, at uddannelsen af medarbejdere foregår i flere faser. Først 

uddannes en eller et par superbrugere i den samlede telemedicinske løsning. 

Dernæst oplæres en mindre kerne af klinisk personale, som skal forestå den 

telemedicinske kontrol i den initiale udrulning. Dette kan gøres afdelingsvis eller 

for regionen som helhed.  

Med udgangspunkt i erfaringerne fra AUH anbefales det, at jordemødre, 

sygeplejersker, læger og lægesekretærer uddannes i løsningen. Om andet 

klinisk personale skal uddannes vil være afhængigt af de valgte 

arbejdsprocesser og udvalgte målgrupper.  

Opmærksomhedspunkter 

 Den begrænsede patientvolumen i telemedicinsk behandling på afdelingerne 

betyder, at det med stor sandsynlighed ikke vil være nødvendigt at uddanne 

alt klinisk personale, idet opgaven vil kunne håndteres af et mindre kerneteam. 

 I forlængelse heraf er det erfaringen fra Aarhus Universitetshospital, at en øget 

brug af CTG-apparater til egenmåling hos indlagte patienter betyder, at der er 

behov for at uddanne en væsentligt bredere kreds af medarbejdere. 

Erfaringerne viser samtidig, at en sådan tilgang medfører en bredere 

forståelse for og forankring af telemedicinske hjemmemonitorering på 

afdelingen. 
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Dette kapitel beskriver de beslutningspunkter og opgaver, der knytter sig til 
anskaffelse og ibrugtagning af den samlede telemedicinske løsning, som skal 
understøtte telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide med komplikationer i 
regionen. Der er tale om beslutninger og opgaver, som skal adresseres på regionalt 
niveau, og som bør koordineres på tværs af landets fem regioner. 

Der er to opgaver i relation til telemedicinsk udstyr og infrastruktur: 

 Fastlægge krav til telemedicinsk løsning 

 Anskaffe telemedicinsk løsning 

De enkelte opgaver er uddybende beskrevet i det følgende. 

Opgave 3A. Fastlægge krav til telemedicinsk løsning 

Formål 

Det er nødvendigt at fastlægge de funktionelle og tekniske krav til den 

telemedicinske løsning rettet mod gravide med komplikationer. Målet er at sikre 

kvalitet i behandlingen og sikre, at det kliniske personales arbejdsgange 

understøttes af løsningen. 

Beskrivelse 

Det anbefales, at det kliniske personale i fællesskab med it-afdelingen definerer 

funktionelle krav til relevante dele af løsningen. Dette arbejde kan med fordel 

koordineres på tværs af landets fem regioner.  

I forlængelse heraf anbefales det, at den telemedicinske løsning til gravide med 

komplikationer etableres, så den kan drage nytte af fælles funktionalitet på den 

telemedicinske infrastruktur, der forventes etableret i forbindelse med 

landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere 

med KOL. 

Opmærksomhedspunkter 

 Af hensyn til såvel driftsøkonomi som sammenhæng i den telemedicinske 

infrastruktur bør det undersøges, i hvilket omfang en eller flere regioner og 

fødeafdelinger allerede har kørende løsninger og/eller allerede formulerede 

funktionelle krav, der kan anvendes/genbruges som grundlag for en 

videreudvikling på tværs af regioner og afdelinger. 

 I forlængelse af ovenstående bør det undersøges, i hvilket omfang 

kommunernes og regionernes samarbejde om udarbejdelse af en fælles 

kravspecifikation og et fælles rammeudbud vedr. telemedicinsk software og 

infrastruktur kan understøtte etableringen af en løsning til telemedicinsk 

hjemmemonitorering til gravide med komplikationer. 

 

Opgave 3B. Anskaffe telemedicinsk løsning 

Formål 

Det er nødvendigt at etablere en model for anskaffelse af den samlede 

telemedicinske løsning, herunder dels det borgervendte udstyr og dels den 

telemedicinske software rettet mod gravide med komplikationer. Målet er at sikre 

bedst mulige priser samt leverancesikkerhed for en samlet løsning, der opfylder 

de funktionelle behov. 

Beskrivelse 

Det anbefales, at der for relevante dele af den samlede telemedicinske løsning 

etableres regionale indkøbsfællesskaber – eller anvendes allerede eksisterende 

rammeaftaler – med henblik på at sikre størst mulig volumen og dermed også 

mulighed for at opnå de største mængderabatter. Dette gælder særligt for det 

borgervendte udstyr, herunder tablets samt medico-tekniske devices. Der 

gælder andre hensyn i forbindelse med anskaffelse af den telemedicinske 

4 TELEMEDICINSK UDSTYR OG 
INFRASTRUKTUR 
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software til monitorering af gravide med komplikationer. Her vil det særligt 

handle om sammenhæng til allerede etableret telemedicinsk infrastruktur, som 

kan have betydning for, i hvilket omfang tværregional koordination er muligt og 

ønskeligt. 

Opmærksomhedspunkter 

 Der vil for både det borgervendte udstyr og for den telemedicinske 

softwareløsning kunne være fordele i at koordinere anskaffelserne på tværs af 

enkeltregioner og -afdelinger. Dette afhænger dog af, i hvilket omfang de 

enkelte regioner har bindinger i form af kørende telemedicinske løsninger samt 

eksisterende rammeaftaler. 
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Dette kapitel beskriver de beslutningspunkter og opgaver, der knytter sig til 
idriftsættelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer i 
regionen. Der er tale om opgaver, som i al væsentlighed vil ligge på den enkelte 
fødeafdeling, og som afhængig af den valgte implementeringsmodel enten vil blive 
igangsat på én pilotafdeling eller vil ske i parallel på alle fødeafdelinger i regionen. 
Uanset den valgte implementeringsmodel er det anbefalingen af vælge en tilgang, 
hvor den enkelte afdeling ’starter i det små’ med udvalgte nøglemedarbejdere og 
enkelte patienter, hvorefter der med afsæt i de konkrete erfaringer foretages en 
gradvis udbredelse til flere patienter og med inddragelse af flere medarbejdere. 

Det er nødvendigt at tilpasse og justere de erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitorering, der er 

gjort på Aarhus Universitetshospital Skejby, så der tages højde for de observerede forskelle, der er i 

tilrettelæggelsen af det konkrete behandlingsforløb på tværs af landets fødeafdelinger. 

Den konkrete idriftsættelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer kan 

med fordel tilrettelægges med afsæt i en model for implementering af ændringstiltag baseret på 

kontinuær afprøvning og forbedring gennem en gradvis og iterativ udbredelse på den enkelte afdeling 

(Plan, Do Study, Act - PDSA)1. Formålet med denne tilgang er løbende at kunne identificere og 

adressere udfordringer således, at det samlede behandlingsforløb forbedres i takt med, at der på den 

enkelte afdeling gøres konkrete erfaringer med behandling af en stadigt større patientgruppe. 

Denne tilgang er i overensstemmelse med det input, som flertallet af de interviewede klinikere på 

området har givet udtryk for. Der er således i interviewene gennemgående blevet peget på en tilgang, 

hvor man på afdelingen forventer at ’starte i det små’ med udvalgte nøglemedarbejdere og enkelte 

patienter, hvorefter der med afsæt i de konkrete erfaringer foretages en gradvis udbredelse til flere 

patienter og med inddragelse af flere medarbejdere. 

Det skal i forbindelse med implementeringen overvejes, hvor mange PDSA-iterationer, der er 

hensigtsmæssige som led i fuld idriftsættelse. Dette afhænger af størrelsen af målgruppen samt 

behandlingsforløbets kompleksitet og mængden af utilsigtede problemer i de indledende iterationer.  

 

                                                      

1 https://www.sst.dk/da/nkr/implementeringshaandbog/model-for-implementering/gennemfoer-planen 
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