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PA Consulting Group vurderer, at der ved national udbredelse af telemedicinsk 
hjemmemonitorering til fem forskellige grupper af gravide med komplikationer er et 
nettopotentiale på 18 mio. kr. over fem år. Det årlige nettopotentiale ved fuld 
indfasning er omkring 6 mio. kr. på landsplan.  

Business casens økonomiske potentiale drives særligt af gravide med diagnosen ”for 
tidlig vandafgang før graviditetens 37. uge uden regelmæssige veer”, som får 
vandafgang før den 34. graviditetsuge. De øvrige målgrupper er tilnærmelsesvis 
omkostningsneutrale ved fuld indfasning. Der er generelt stor forskel i indholdet af de 
konkrete behandlingsforløb på tværs af de forskellige diagnosegrupper af gravide 
med komplikationer, hvilket medfører en tilsvarende variation i de økonomiske 
potentialer for diagnosegrupperne. 

Både det kliniske personale og de gravide har gode erfaringer med telemedicinsk 
hjemmemonitorering og oplever kvaliteten i behandlingen som fastholdt og forbedret. 
De gode erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitorering er relativt entydige på 
tværs af diagnosegrupperne på trods af de nævnte forskelle i behandlingsforløb.    

Opdrag og baggrund 

Med den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin blev der i 2012 igangsat to 

storskalaprojekter, der afprøver telemedicinsk hjemmemonitorering. Som del af det ene storskala 

projekt, Klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH), blev brugen af telemedicin til gravide med 

komplikationer afprøvet på Aarhus Universitetshospital. Efter storskalaprojekterne blev afsluttet ultimo 

2014 overgik telemedicin til gravide med komplikationer til drift på baggrund af gode erfaringer. 

For at sikre, at en eventuel beslutning om landsdækkende udbredelse tages på et solidt fagligt 

grundlag, er der i styregruppen for udbredelse af digitale velfærdsløsninger truffet beslutning om, at 

der foretages revideret analyse af både de kvalitative og økonomiske effekter forbundet med 

telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer med afsæt i de erfaringer, der er 

gjort på Aarhus Universitetshospital. 

Analysearbejdet har været forankret i en styregruppe bestående af Danske Regioner, 

Digitaliseringsstyrelsen, Region Syddanmark samt Sundheds- og Ældreministeriet. 

Ud over Aarhus Universitetshospital har Aalborg Universitetshospital, Herning Sygehus, Hvidovre 

Hospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet været inddraget i analysearbejdet ligesom 

Sundhedsdatastyrelsen har bistået med udtræk af data fra Landspatientregisteret. 

Der er i analysen fokuseret på fem specifikke typer af graviditetskomplikationer (DRG-diagnosekode i 

parentes): 

 Gravide med kompliceret blodtryksforhøjelse (DO10) 

 Gravide med svangerskabsforgiftning ved forudbestående kronisk hypertension (DO11) 

 Gravide med let til moderat svangerskabsforgiftning (DO140) 

HOVEDKONKLUSIONER 
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 Gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge uden regelmæssige veer – PPROM 

(DO422)1 

 Gravide med tidligere svær svangerskabsforgiftning/HELLP (DZ358Q) 

Disse delmålgrupper er udvalgt med afsæt i, hvor der foreligger de bedste og mest omfattende 

konkrete erfaringer med brug af telemedicinsk hjemmemonitorering på Aarhus Universitetshospital. 

De udvalgte målgrupper omfatter omkring 2.600 patienter om året, hvoraf 850 er vurderet som egnede 

til telemedicinsk hjemmemonitorering. Patientgruppens størrelse skal ses i forhold til, at der på 

landsplan samlet set er omkring 58.000 fødsler årligt. 

Analysens konklusioner og hovedresultater 

Analysens hovedkonklusioner er: 

1. Den opstillede business case er positiv med 18 mio. kr. over 5 år 

2. De økonomiske potentialer drives af, at indlæggelser kan erstattes med telemedicinsk 

hjemmemonitorering 

3. Gravide med komplikationer viser generelt stor tilfredshed med telemedicinsk 

hjemmemonitorering 

4. Det kliniske personale har gode erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitorering.   

 

1. Den opstillede business case er positiv med 18 mio. kr. over 5 år 

Den opstillede business case for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til 

gravide med komplikationer giver samlet set et akkumuleret nettopotentiale over fem år på 18 mio. kr. 

Business casen er modelleret over en udbredelse af den allerede implementerede telemedicinske 

hjemmemonitorering af gravide med komplikationer fra Aarhus Universitetshospital til hele landet. Der 

regnes med en vis usikkerhed i business casen, idet resultaterne kan vise sig både større og mindre 

end det estimerede. Worst case for den opstillede business case er estimeret til 12 mio. kr., mens best 

case er estimeret til 24 mio. kr. 

Det akkumulerede bruttopotentiale over fem år er på ca. 40 mio. kr. og består i al væsentlighed af 

sparede udgifter til indlæggelser af gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge. Dertil 

kommer mindre besparelser på fysiske ambulante kontroller for de øvrige målgrupper, som erstattes 

af telemedicinske kontroller.  

De samlede omkostninger over fem år er på knap 22 mio kr. og omfatter dels 

implementeringsomkostninger, såsom oplæring af personale og projektledelse, 

investeringsomkostninger i form af indkøb af udstyr samt driftsomkostninger som f.eks. tid anvendt til 

oplæring af de gravide i brug af telemedicinsk udstyr, tid anvendt til koordinering af telemedicinsk 

udstyr samt driftsomkostninger i relation til den samlede telemedicinske løsning.  

                                                      

1 I denne målgruppe er det de gravide, som får vandafgang før den 34. graviditetsuge, det er relevant at tilbyde telemedicinsk 

hjemmemonitorering. 
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Der er foretaget to perspektiverende beregninger i relation til den opstillede business case. Den ene 

perspektivering viser potentialet for gruppen af gravide med let til moderat svangerskabsforgiftning, 

hvis man kan erstatte indlæggelser med telemedicinsk hjemmemonitorering for denne gruppe. 

Beregningen viser et positivt nettopotentiale på omkring 4 mio. kr. over fem år. Den anden 

perspektivering omhandler telemedicinsk hjemmemonitorering af gruppen af gravide i kontrolforløb 

pga. tidligere peri- eller neonatalt dødsfald (DZ352). Den telemedicinske hjemmemonitorering erstatter 

i denne beregning en del af de ambulante kontroller. Beregningen viser et negativt nettopotentiale på 

omkring -3 mio. kr. over fem år. Denne perspektivering er medtaget, fordi det er forventningen, at 

telemedicinsk hjemmemonitorering vil kunne øge den patientoplevede kvalitet – og særligt trygheden 

– for en meget sårbar gruppe patienter.  

 

2. De økonomiske potentialer drives af, at indlæggelser kan erstattes med 

telemedicinsk hjemmemonitorering 

Gravide med komplikationer er en heterogen gruppe med stor variation i behandlingsbehov, 

helbredsmæssige risici og behandlingsmetoder. Der er derfor ligeledes en stor variation i de 

økonomiske potentialer for de enkelte subgrupper.  

Det største økonomisk potentiale ligger hos de grupper, som kan få erstattet indlæggelsesdage med 

telemedicinsk hjemmemonitorering over kortere og særligt længere perioder. Nedbringelsen af antallet 

af indlæggelsesdage for udvalgte grupper af gravide med komplikationer vil bidrage til at frigøre 

sengepladser på sygehusene. 

I forløb, hvor den telemedicinske hjemmemonitorering erstatter ambulante kontroller, er telemedicinsk 

hjemmemonitorering ved fuld indfasning tilnærmelsesvist omkostningsneutralt, hvilket betyder at 

investerings- og implementeringsomkostningerne ikke genindtjenes. Det er forventningen, at 

investerings- og implementeringsomkostningerne vil være lavere for yderligere grupper af gravide med 

komplikationer, som tilbuddet om telemedicinsk hjemmemonitorering udvides til.   

 

3. Det kliniske personale har gode erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitorering 

Evalueringen fortaget blandt sundhedspersonalet i regi af storskalaprojektet KIH viser, at både 

sygeplejersker, jordemødre og læger har positive erfaringer med brugen af telemedicinsk 

hjemmemonitorering. Vurderingerne af de kvalitative gevinster er ensartede på tværs af de enkelte 

grupper af gravide med komplikationer.  

Det kliniske personale giver udtryk for, at de ved hjælp af telemedicinsk hjemmemonitorering kan 

levere den samme eller bedre kvalitet til de gravide, der er egnet til denne behandlingsform, når man 

sammenligner med et forløb baseret på indlæggelse og/eller fysisk fremmøde til ambulant kontrol. 
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Særligt tre aspekter ved den telemedicinske hjemmemonitorering fremhæves som værende af 

betydning for kvaliteten:  

 Mulighed for øget antal målinger uden brug af flere personaleressourcer 

 Større ansvarsfølelse hos den gravide hvilket fører til større involvering i eget forløb 

 Flere behandlingsmuligheder og bedre mulighed for at tilpasse patientforløbene individuelt.  

Det kliniske personale anfører endvidere, at de har gode erfaringer med den telemedicinske løsning, 

når personalet på afdelingerne har vænnet sig til den mindre grad af fysiske fremmøder hos de 

gravide. 

 

4. Gravide med komplikationer viser generelt stor tilfredshed med telemedicinsk 

hjemmemonitorering 

Evalueringen i regi af storskalaprojektet KIH viser, at gravide med komplikationer er tilfredse med den 

telemedicinske løsning, da den bidrager til større tryghed og fleksibilitet i forløbet.  

Trygheden sikres gennem de hyppige målinger og kontakt med sundhedspersonalet, som forsikrer 

den enkelte gravide om, at graviditeten foregår som planlagt. De gøres i stand til i højere grad at tolke 

og handle på signaler, som følge af den større involvering i eget forløb. 

Den øgede fleksibilitet viser sig ved, at den gravide får mere tid til dagligdagsaktiviteter og familieliv. 

Dette er særligt gældende for gravide med for tidlig vandafgang inden graviditetens uge 37, som 

undgår en række indlæggelsesdage, som i stedet kan bruges hjemme i vante rammer.  

Foruden en større grad af tryghed og fleksibilitet medfører den telemedicinske løsning også en større 

kompetence og mulighed for at påtage sig et større ansvar for egen behandling for den enkelte 

gravide.  

De positive oplevelser med telemedicinsk hjemmemonitorering er relativt ens på tværs af de 

forskellige grupper af gravide med komplikationer.  
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Som led i arbejdet med initiativ 3.3 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-
2020 har styregruppen for udbredelse af digitale velfærdsløsninger truffet beslutning 
om, at der som input til økonomiaftalerne for 2018 skal udarbejdes et 
beslutningsgrundlag vedrørende landsdækkende udbredelse af telemedicinsk 
hjemmemonitorering til gravide med komplikationer. I forlængelse heraf har PA 
Consulting Group gennemført en opdatering og validering af den tidligere 
udarbejdede business case for denne målgruppe. Analysearbejdet er gennemført i 
perioden februar til april 2017. 

1.1 Opdrag og baggrund 

Med den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin blev der i 2012 igangsat to 

storskalaprojekter, der afprøver telemedicinsk hjemmemonitorering. Som del af det ene storskala 

projekt, Klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH), blev brugen af telemedicin til gravide med 

komplikationer afprøvet på Aarhus Universitetshospital. Efter storskalaprojekterne blev afsluttet ultimo 

2014 overgik telemedicin til gravide med komplikationer til drift på baggrund af gode erfaringer. 

For at sikre, at en eventuel beslutning om landsdækkende udbredelse tages på et solidt fagligt 

grundlag, er der i styregruppen for udbredelse af digitale velfærdsløsninger truffet beslutning om, at 

der foretages revideret analyse af både de kvalitative og økonomiske effekter forbundet med 

telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer med afsæt i de erfaringer, der er 

gjort på Aarhus Universitetshospital. 

Analysearbejdet har været forankret i en styregruppe bestående af Danske Regioner, 

Digitaliseringsstyrelsen, Region Syddanmark samt Sundheds- og Ældreministeriet. 

Ud over Aarhus Universitetshospital har Aalborg Universitetshospital, Herning Sygehus, Hvidovre 

Hospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet været inddraget i analysearbejdet ligesom 

Sundhedsdatastyrelsen har bistået med udtræk af data fra Landspatientregisteret. 

Der er i analysen fokuseret på fem specifikke typer af graviditetskomplikationer (DRG-diagnosekode i 

parentes): 

 Gravide med kompliceret blodtryksforhøjelse (DO10) 

 Gravide med svangerskabsforgiftning ved forudbestående kronisk hypertension (DO11) 

 Gravide med let til moderat svangerskabsforgiftning (DO140) 

 Gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge uden regelmæssige veer – PPROM 

(DO422)2 

 Gravide med tidligere svær svangerskabsforgiftning/HELLP (DZ358Q) 

Disse delmålgrupper er udvalgt med afsæt i, hvor der foreligger de bedste og mest omfattende 

konkrete erfaringer med brug af telemedicinsk hjemmemonitorering på Aarhus Universitetshospital. 

                                                      

2 I denne målgruppe er det de gravide, som får vandafgang før den 34. graviditetsuge, det er relevant at tilbyde telemedicinsk 

hjemmemonitorering. 

1 INDLEDNING 
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De udvalgte målgrupper omfatter omkring 2.600 patienter om året, hvoraf 850 er vurderet som egnede 

til telemedicinsk hjemmemonitorering. Patientgruppens størrelse skal ses i forhold til, at der på 

landsplan samlet set er omkring 58.000 fødsler årligt (se afsnit 2.2. for en uddybende beskrivelse). 

1.2 Telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med 
komplikationer 

Modellen for et telemedicinsk forløb på Aarhus Universitetshospital er beskrevet nedenfor. Denne er 

anvendt til at estimere omkostninger ved et fremtidigt forløb med telemedicinsk hjemmemonitorering.   

Processen indledes efter konstatering af en af ovenfornævnte graviditetskomplikationer med en 

vurdering af, hvorvidt den enkelte patient er egnet til et telemedicinsk monitoreringsforløb. Hvis den 

enkelte patient findes egnet, får hun et introduktionsforløb af enten en jordemor eller sygeplejeske til 

anvendelse af det telemedicinske udstyr, hvor efter den telemedicinsk udstyrspakkes udleveres.  

Den telemedicinske udstyrspakke består af følgende:  

 En tablet, et blodtryksapparat  

 Teststrimler til måling af protein i urin  

 CTG-apparat til måling af ve-aktivitet og foster hjertelyd.  

 Gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge får derudover udleveret en CRP-måler til 

måling af infektionsparametre særligt relevante for denne målgruppe.  

Foruden det udleverede udstyr skal den gravide også anvende en vægt. I modellen fra Aarhus 

Universitetshospital har den gravide anvendt sig egen vægt.  

Efter oplæring og udlevering af det telemedicinske udstyr overgår den gravide til et telemedicinsk 

kontrolforløb. For gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge er proceduren, at de 

indlægges til observation i omtrent tre dage, hvorefter de overgår til telemedicinsk kontrol i stedet for 

at forblive indlagt. Der foretages en daglig telemedicinsk kontrol som erstatning for en 

indlæggelsesdag efter udskrivelsen. For de øvrige komplikationstyper er grundprincippet i Aarhus 

Universitetshospitals anvendelse af telemedicinsk hjemmemonitorering, at ambulante kontroller, som 

før indførelsen af telemedicin blev udført i ambulatoriet, erstattes af samme antal telemedicinske 

kontroller. Elementer som scanninger og lægesamtaler, der indgår i alle graviditetsforløb, erstattes 

ikke ved indførelsen af det telemedicinske behandlingsforløb.  

I modellen fra Aarhus Universitetshospital er der forskel på, hvor hyppigt samt hvilke testtyper den 

gravide skal fortage alt afhængigt af komplikationstype. Alle kontrolforløb er dog kendetegnet ved, at 

den gravide udfører en række test og indsender resultaterne til den ansvarlige afdeling. Her vurderer 

det sundhedsfaglige personale testresultaterne. I tilfælde af at testresultaterne indikerer en forværret 

tilstand for enten foster eller den gravide selv kontakter det sundhedsfaglige personale den gravide og 

beder om ekstra testmålinger. Hvis de eftersendte resultater stadig indikerer en forværring af 

tilstanden for foster eller den gravide, vil indlæggelse til nærmere observation finde sted.     

Foruden at udarbejde en business case beregning på de fem ovenfornævnte komplikationstyper er 

der i analysearbejdet identificeret en række andre delmålgrupper, som ud fra en klinisk vurdering 

vurderes at kunne opnå kvalitative og/eller kvantitative gevinster ved brug af telemedicinsk 

hjemmemonitorering. Nogle af disse grupper er medtaget i kapitlet omhandlende perspektiverende 

beregninger af fremtidige anvendelsesmuligheder. 

Der er i forbindelse med analysearbejdet endvidere udarbejdet et sæt af implementeringsanbefalinger, 

der kan understøtte en eventuel landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til 

gravide med komplikationer. 

1.3 Rapportens struktur 

Nærværende rapport præsenterer den opstillede business case, herunder de væsentligste resultater 

og konklusioner samt centrale datapunkter og metodiske overvejelser. 
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Den resterende del af denne rapport består af følgende kapitler: 

 Kapitel 2: Business casens resultater 

 Kapitel 3: Metode og fremgangsmåde 

 Kapitel 4: Gennemgang af inputparametre 
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Den opstillede business case for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk 
hjemmemonitorering til gravide med komplikationer giver samlet set et akkumuleret 
nettopotentiale over fem år på 18 mio. kr. Business casen er modelleret over en 
udbredelse af den allerede implementerede telemedicinske hjemmemonitorering af 
gravide med komplikationer fra Aarhus Universitetshospital til hele landet. Der regnes 
med en vis usikkerhed i business casen, idet resultaterne kan vise sig både større og 
mindre end det estimerede. Worst case vurderes til at give 12 mio. kr., mens best 
case vurderes til 24 mio. kr. 

2.1 Resultater på landsplan 

Business casen beskriver økonomien i relation til en landsdækkende udbredelse af telemedicinsk 

hjemmemonitorering af gravide med komplikationer over en femårig periode fra 2018-2022. I business 

casen inkluderer følgende komplikationer: Gravide med kompliceret blodtryksforhøjelse, gravide med 

præeklampsi og kronisk hypertension, gravide med svangerskabsforgiftning, gravide med for tidlig 

vandafgang før 37. graviditetsuge samt de gravide der er i et kontrolforløb grundet risiko for 

svangerskabsforgiftning.      

Business casen er modelleret over det tekniske og organisatoriske setup, som er anvendt på Aarhus 

Universitetshospital, og som i den opstillede business case beregningsmæssigt antages udbredt til 

nationalt plan. Opregninger til nationalt plan med udgangspunkt i data fra Aarhus Universitetshospital 

samt Landspatientsregisteret. 

Potentialet opnås gennem telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide med komplikationer, hvor 

især indlæggelsesaktivitet for gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge erstattes med 

telemedicinske kontroller. Business casens omkostninger knytter sig særligt til indkøb af det 

telemedicinske udstyr (CTG-apparat, blodtryksmåler og tablet) samt regional projektledelse og 

infrastrukturdrift.  

Business casen er opstillet over en femårig periode fra 2018 til 2022. Business casen er beregnet i 

2017 PL-niveau, og resultaterne er angivet i faste 2017-priser.  

2.1.1 Samlet nettopotentiale over fem år 

Den opstillede business case for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering af 

gravide med komplikationer giver over fem år akkumuleret et potentiale på 18 mio.kr. 

Nettopotentialet skyldes særligt, at de gennemsnitlige omkostninger til behandling af gravide med for 

tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge falder væsentligt som følge af færre indlæggelsesdage for de 

gravide, der modtager telemedicinsk hjemmemonitorering. 

Nedenstående figur og tabel giver et overblik over udviklingen i business casens bruttopotentiale, 

omkostninger og nettopotentiale akkumuleret over den femårige løbetid for gravide med 

komplikationer. Business casen har en genindtjeningstid på mellem to og tre år. 

2 BUSINESS CASENS RESULTATER 
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Figur 1 Business casens hovedeffekter (mio.kr. faste priser) 

 

Tabel 1 Akkumuleret nettopotentiale over fem år, udvikling over perioden (mio. kr. faste priser) 

Type 2018 2019 2020 2021 2022 

Bruttopotentiale  2,4 11,8 21,2 30,6 40,0 

Omkostninger  -7,5 -14,1 -16,5 -18,9 -21,6 

Driftsomkostninger -0,9 -3,3 -5,6 -8,0 -10,7 

Implementeringsomkostninger -5,2 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2 

Investeringsomkostninger -1,4 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 

Nettopotentiale -5,2 -2,4 4,6 11,7 18,4 

Omkostningerne og bruttopotentialet er nærmere beskrevet i afsnit 2.1.4.  

Der er i business casen regnet med følgende grundlæggende forudsætninger i relation til realisering af 

potentiale og investeringsbehov: 

 Bruttopotentiale: Bruttopotentialet er udtryk for forskellen på en landsdækkende udbredelse af 

den allerede implementerede telemedicinsk hjemmemonitoreringsløsning af gravide med 

komplikationer fra Aarhus Universitetshospital og den nuværende behandlingspraksis på området.  

 Positive effekter: Det forudsættes, at landsdækkende udbredelse af telemedicinsk 

hjemmemonitorering til gravide med komplikationer har opstart i 2018 og er fuldt indfaset ved 

udgangen af 2019. Bruttopotentialet udregnes som reduktioner i aktiviteter og omkostninger i 

behandlingen af den enkelte patient på sygehusindlæggelser samt ambulante kontakter. 

Nedenstående tabel viser udviklingen i det årlige nettopotentiale over business casens femårige 

løbetid. 

Tabel 2 Årligt nettopotentiale, udvikling over perioden (mio. kr. faste priser) 

Type 2018 2019 2020 2021 2022 

Bruttopotentiale  2,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

Omkostninger  -7,5 -6,6 -2,4 -2,4 -2,7 

Driftsomkostninger -0,9 -2,4 -2,4 -2,4 -2,7 

Implementeringsomkostninger -5,2 -0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringsomkostninger -1,4 -4,2 0,0 0,0 0,0 

Nettopotentiale -5,2 2,8 7,0 7,0 6,7 
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2.1.2 Usikkerhed og følsomhedsberegninger  

I forbindelse med udarbejdelsen af business casen er der foretaget såvel følsomhedsberegninger og 

beregninger af usikkerhed i form scenarier for worst case og best case. 

Følsomhedsberegninger viser, hvor følsom business casen er over for ændringer i inputvariablenes 

værdier. Efter identifikation af de mest følsomme variable er det blevet vurderet, i hvilket omfang der 

også knytter sig usikkerhed til fastlæggelsen af parameterværdien. På de områder, hvor der vurderes 

at være størst usikkerhed, er der fastlagt et usikkerhedsspænd, som efterfølgende anvendes til at 

beregne worst case og best case forløb ved hjælp af Monte Carlo-simulering (se kapitel 3 for en 

uddybende beskrivelse af brugen af Monte Carlo).  

Følsomhedsberegninger 

Der er gennemført følsomhedsanalyser på alle inputvariable, der indgår i business casen. 

Følsomhedsanalysen er udført på den samlede business case og således ikke adskilt for de enkelte 

inkluderede diagnoser. Følsomhedsanalysen viser, hvilke variable der har stor betydning for business 

casens samlede resultat, og hvor der derfor er et særligt behov for at sikre et præcist estimat for 

inputvariablens værdi.  

Følsomhedsanalysen viser ikke i sig selv hvilke inputvariable i business casen, der er behæftet med 

usikkerhed i fastlæggelsen af variablens værdi. For inputvariable, der viser høj følsomhed, og hvis 

værdi samtidig er forbundet usikkerhed, er der i business casen tilføjet et usikkerhedsspænd (worst 

case, estimat og best case). Der er endvidere en række inputparametre, som ikke er blandt de mest 

følsomme i modellen, hvor der alligevel er knyttet et usikkerhedsspænd for at afspejle, at der er knyttet 

usikkerhed til fastlæggelsen af parameterværdien. 

Følsomhedsanalysen er foretaget for hver inputvariabel separat. Følsomheden opgøres ved at øge 

den enkelte inputvariabel til en konstant værdi 10 pct. over den i business casen estimerede værdi og 

dernæst beregne den gennemsnitlige ændring i business case værdien ved samtidig at lade alle 

andre inputvariable variere i et antaget normalfordelt spænd mellem best case og worst case værdier i 

Monte Carlo-simuleringer. 

Figuren nedenfor, Figur 2, viser følsomheden af inputvariablenes påvirkning af den samlede business 

case.   

Figur 2 Oversigt over inputvariable med størst følsomhed 

 

Figuren viser desuden de variable, hvis følsomhed er betydelig, og hvor der som konsekvens heraf er 

tilføjet et usikkerhedsspænd (markeret med rødt).  
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Følsomhedsanalysen viser, at andelen af gravide med komplikationer, der er egnet til telemedicinsk 

hjemmemonitorering, er den inputparameter, business casen er klart mest følsom overfor. Denne 

inputparameter er, som hovedparten af de øvrige inputparametre på potentialesiden, fastlagt på 

baggrund af data fra Aarhus Universitetshospital baseret på deres erfaringer. 

Følsomhedsanalysen viser derudover, at business casen i mindre grad er følsom over for 

omkostningerne i relation til anskaffelse af CTG-apparater, der er den dyreste enkeltstående 

komponent i den borgervendte telemedicinske løsning. De seneste par års markedsudvikling 

indikerer, at usikkerheden om denne inputparameter først og fremmest må forventes at knytte sig til 

størrelsen af en eventuel rabat som følge af et koordineret indkøb i forlængelse af en eventuel 

beslutning om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering. 

Usikkerhed beregnet som worst case og best case 

I den samlede business case viser worst case og best case-beregningerne for den femårige periode 

et nettopotentiale på mellem 12 og 24 mio. kr. Spændet mellem worst case og best case bestemmes 

af den indregnede usikkerhed på business casens inputvariable. Business case resultatet for worst 

case og best case scenarier er beregnet ved Monte Carlo-simulering (nærmere beskrevet i kapitel 3). 

Nedenstående figur, figur 3, giver et overblik over udviklingen i worst case, estimat og best case for 

business casens nettopotentiale akkumuleret over den femårige løbetid.  

Figur 3 Akkumuleret nettopotentiale over fem år (mio. kr. faste priser) 

 

Figuren viser, at business casen vil have en tilbagebetalingsperiode på mellem to og tre år, og at 

business casen forventes at blive positiv. Den viser også, at der er en usikkerhed ved business casen, 

som forventes at ligge inden for et spænd på ca.12 mio. kr. over fem år. 

Usikkerhederne i business casen knytter sig primært til vurderingen af andelen af gravide med 

komplikationer, der er egnede til telemedicinsk hjemmemonitorering, samt i mindre grad 

indkøbspriserne på det borgervendte telemedicinske udstyr.  

2.1.3 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning 

Det årlige nettopotentiale ved en fuld indfasning af business casen er på 5,8 mio. kr. (beregnet 

gennemsnit for det årlige resultat i en fremtidig driftssituation)3. Worst case og best case er på 

henholdsvis 4,4 mio. kr. og 7,2 mio. kr. Usikkerhederne i analysen betyder, at potentialet kan vise sig 

                                                      

3 Omkostningerne ved fuld indfasning afspejler kun driftsomkostningerne, da investerings- og projektomkostninger er afholdt 

tidligere. 
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både mindre og større end det er estimeret på baggrund af det foreliggende datagrundlag, og de dertil 

knyttede usikkerheder for hver inputparameter (se afsnit 2.1.2). 

Figur 4 giver et overblik over estimatet for worst case og best case for henholdsvis bruttopotentiale, 

omkostninger og nettopotentiale pr. år ved en fuld indfasning på landsplan. 

Figur 4 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning (mio. kr. faste priser) 

 

2.1.4 Bruttopotentiale og omkostninger 

Den opstillede business case beregner potentialerne ved telemedicinsk hjemmemonitorering for 
gravide med komplikationer på et landsdækkende niveau. 

Der er opereres med to forskellige drivere for bruttopotentialet: 

 Udvikling i indlæggelser for gravide med for tidlig vandafgang pr. forløb. Indførelsen af 

telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge 

muliggør en nedbringelse af indlæggelsestiden med gennemsnitligt 22 indlæggelsesdage pr. 

forløb.  

 Udvikling i ambulante kontroller pr. forløb i omkostninger pr. ydelse. For de øvrige 

delmålgrupper muliggør indførelsen af telemedicinsk hjemmemonitering en omkostningsreduktion 

på 45 pct. pr. ambulant kontrol som følge af et mindre tidsforbrug i den enkelte kontrol. 

Samlet set knytter det klart største potentiale sig til reduktionen i indlæggelsesdage for gravide med 

for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge. 

På omkostningssiden opererer den opstillede business case med tre hovedtyper af omkostninger: 

 Driftsomkostninger. Driftsomkostningerne drives primært af omkostninger til sundhedspersonalet 

i forbindelse med koordinering og kontrol af udførte telemedicinske kontroller. Derudover er der 

omkostninger forbundet med oplæring af gravide med komplikationer i anvendelsen af det 

telemedicinske udstyr samt drift og vedligehold af telemedicinsk løsning og borgervendt udstyr.  

 Implementeringsomkostninger. Omkostninger forbundet med implementeringen af telemedicinsk 

hjemmemonitorering knytter sig til projektledelse og undervisning af det sundhedsfaglige personale 

samt modningsaktiviteter i relation til den telemedicinske løsning.  

 Investeringsomkostninger. Disse omkostninger dækker over udgifterne til indkøb af det 

borgervendte telemedicinske udstyr, som gravide med komplikationer anvender i forbindelse med 

telemedicinsk hjemmemonitering4. 

                                                      

4 Det er i den opstillede business case antaget, at de gravide anvender deres egen vægt. Omkostninger forbundet med at stille 

en vægt til rådighed for gravide har kun marginal betydning for resultatet af den samlede business case. 
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Kapitel 4 giver en uddybende gennemgang af definitioner, kildegrundlag mm. for de enkelte 

inputvariable i den opstillede business case.  

Nedenstående figur viser fordelingen af business casens samlede femårige bruttopotentiale og 

omkostninger på de forskellige hovedtyper.  

Figur 5 Fordeling af bruttopotentiale og omkostninger over fem år (mio. kr. faste priser) 

 

De enkelte hovedtyper på henholdsvis potentialeside og omkostningsside uddybes i de to følgende 

delafsnit. 

Bruttopotentiale fordelt på typer 

Den beregnede business case viser, at landsdækkende udbredelse af telemedicinsk 

hjemmemonitorering for gravide med komplikationer udelukkende har positive økonomiske effekter.  

Positive økonomiske effekter 

Nedenstående figur og tabel giver et overblik over udviklingen i det årlige bruttopotentiale for de 

positive effekter over business casens femårige løbetid fordelt på de to primære drivere – 

indlæggelser og ambulante kontakter.  

Figur 6 Årlige positive effekter, femårig udvikling fordelt på potentialetyper (mio. kr. faste priser) 
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Tabel 3 Årlige positive effekter, femårig udvikling fordelt på potentialetyper (mio. kr. faste priser) 

Type 2018 2019 2020 2021 2022 Samlet 

Indlæggelser 2,0 7,9 7,9 7,9 7,9 33,6 

Ambulante kontakter 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 6,4 

Positive effekter, i alt 2,4 9,4 9,4 9,4 9,4 40,0 

Indlæggelser. Af tabel 3 fremgår det, at bruttopotentialet i høj grad bæres af et fald i omkostningerne 

relateret til indlæggelser (33,6 mio. kr. over business casens femårige løbetid, svarende til 84 pct. af 

de samlede positive effekter). Det er udelukkende et fald i indlæggelsesomkostninger til gravide med 

for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge, der driver denne del potentialet. 

Ambulante Kontakter. De ambulante kontakter påvirker kun i mindre grad den opstillede business 

casen, da der i business casen er regnet med, at de ambulante kontroller substitueres i forholdet 1-til-

1 med telemedicinske kontroller.  

Omkostninger fordelt på typer 

Tabel 4 og figur 7, giver et overblik over de årlige omkostninger fordelt på de tre hovedtyper, 

driftsomkostninger, implementeringsomkostninger og investeringsomkostninger. 

Figur 7 Årlige omkostninger over fem år (mio. kr. faste priser) 

  

Tabel 4 Årlige omkostninger over fem år (mio. kr. faste priser) 

Type 2018 2019 2020 2021 2022 Samlet 

Driftsomkostninger 0,9 2,4 2,4 2,4 2,7 10,7 

Implementeringsomkostninger 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 
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Investeringsomkostninger 1,4 4,2 0,0 0,0 0,0 5,7 

Omkostninger, i alt 7,5 6,6 2,4 2,4 2,7 21,6 

 

Driftsomkostninger. Som det fremgår af ovenstående tabel udgør driftsomkostningerne omkring 50 

pct. af de samlede omkostninger i business casens femårige løbetid. 

Implementeringsomkostninger. Implementeringsomkostningerne udgør omkring 25 pct. af de 

samlede omkostninger i business casens femårige løbetid. Udgifter til en regional projektleder i hver 

region udgør den klart største implementeringsomkostning. 

Investeringsomkostninger.  Investeringsomkostningerne udgør omkring 25 pct. af de samlede 

omkostninger i business casens femårige løbetid. Omkostningerne til indkøb af CTG-apparater udgør 

87 pct. af de samlede investeringsomkostninger. 

I fastlæggelsen af omkostninger er det forudsat, at den telemedicinske løsning til gravide med 

komplikationer vil kunne bygge videre på allerede udviklede løsninger til gravide med komplikationer 

eller udnytte den telemedicinske infrastruktur, som forventes etableret i forbindelse med 

landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Omkostninger 

til investering og drift af den samlede telemedicinske løsning til gravide med komplikationer må 

forventes at blive højere, såfremt det besluttes at investere i etablering og idriftsættelse af en 

selvstændig og nyudviklet telemedicinsk løsning på dette område.   

 

2.1.5 Potentialer fordelt på diagnoseniveau for gravide med komplikationer 

Der beregnes i business casen et potentiale for i alt fem forskellige delmålgrupper, det vil sige, gravide 

med forskellige typer af komplikationer. I tabel 5 ses hvordan business casen fordeler sig mellem de 

fem forskelige delmålgrupper. 

Tabel 5 Årligt nettopotentiale, udvikling over perioden fordelt på inkluderede diagnoser (mio. kr. faste 

priser) 

Type 2018 2019 2020 2021 2022 Samlet 

Kompliceret blodtryksforhøjelse 

(DO10) 

-1,3 -0,7 -0,0 -0,0 -0,1 -2,1 

Præeklampsi med kronisk 

hypertension (DO11) 
-1,1 -0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 

Gravide med svangerskabsforgiftning 

(DO140) 
-1,3 -0,5 0,1 0,1 0,0 -1,7 

Gravide med for tidlig vandafgang 

(DO422) 
0,0 5,2 7,0 7,0 6,9 26,2 

Gravide med tidligere svær 

svangerskabsforgiftning/HELLP 

(DZ358Q) 

-1,5 -1,2 -0,0 -0,0 -0,1 -2,9 

Samlet nettopotentiale -5,2 2,8 7,0 7,0 6,7 18,4 

Alle organisatoriske implementeringsomkostninger (f.eks. projektledelse og uddannelse af personale) 

er i business casen fordelt ligeligt mellem de inkluderede diagnosegrupper. Af tabel 5 fremgår, at det 

udelukkende er business casen for gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge, der er 

positiv med 7 mio. kr. ved fuld indfasning og samlet set 26 mio. kr. over fem år. De øvrige fire 

diagnoser er alle tilnærmelsesvis neutrale ved fuld indfasning, men er samlet set negative med 8 mio. 

kr. over fem år. 
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2.1.6 Drivere for økonomiske potentialer og omkostninger for gravide med 
komplikationer 

Der er stor variation i de komplikationer, der kan opstå under graviditet og nærværende business case 

berører kun få af dem. Gravide med komplikationer er en heterogen gruppe med stor variation i 

behandlingsbehov, helbredsmæssig risici og behandlingsmetoder, hvilket fører til forskellige 

omkostningsprofiler og økonomiske potentialer ved indførsel af telemedicinsk hjemmemonitorering.   

Med udgangspunkt i det telemedicinske setup, som er anvendt til business case beregningerne, kan 

der peges på nogle generelle drivere for de økonomiske aspekter af business casens nettopotentiale.  

Bruttopotentialet drives primært af at indlæggelser erstattes med telemedicinsk hjemmemonitorering, 

hvilket i business casen illustreres af potentialet ved at foretage telemedicinsk hjemmemonitorering af 

gravide med for tidlig vandafgang uden veer før 37. graviditetsuge (DO422), der har forløb med lange 

indlæggelser. Forløb hvor ambulante kontroller erstattes med telemedicinske kontroller vil med det 

anvendte setup være tæt på omkostningsneutrale, når de er i fuld drift, hvilket betyder, at de ikke 

genindtjener den initiale investering. Der er nuanceforskelle, da forløb hvor der er en større volumen 

af ambulante kontroller som kan erstattes med telemedicinske kontroller vil være marginalt mere 

rentable.  

Omkostningssiden påvirkes særligt af indkøb af relativt dyre CTG-apparater, koordinering af 

telemedicinske forløb i drift samt implementeringsomkostninger i form af projektledelse. 

Omkostningerne til CTG-apparater er lavere i korte forløb, da de kan genbruges oftere, og der således 

samlet set skal indkøbes færre til målgrupper med korte forløb. Koordineringen af den telemedicinske 

drift og implementeringsomkostningerne til projektledelse forventes ikke at skalere i samme takt som 

potentialerne i tilfælde af flere subgrupper af gravide med komplikationer modtager telemedicinske 

hjemmemonitorering.    

I det omfang det er klinisk relevant at anvende telemedicinsk hjemmemonitorering, er de økonomisk 

mest rentable forløb korte intensive forløb med høj aktivitet og forløb, som indebærer, at indlæggelser 

kan erstattes med telemedicinsk hjemmemonitorering. Der vil samtidig ikke forventes at være lige så 

store implementeringsomkostninger ved at give flere grupper af gravide med komplikationer 

behandlingstilbud med telemedicin, i det omfang at det eksisterende telemedicinske setup kan 

anvendes.    

 

2.2 Resultater fordelt på regioner 

Den samlede business case potentiale- og omkostningsside fordeles i dette afsnit på hver af de fem 

regioner. Fordelingen mellem regionerne er foretaget ud fra en fordelingsnøgle, der tager højde for 

den regionale aktivitet inden for hver af de inkluderede komplikationstyper samt antallet af patienter, 

der genererer den pågældende aktivitet. 

Figur 8 giver et overblik over, hvordan antallet af patienter inden for hver komplikationstype er fordelt 

på tværs af regionerne. Til sammenligning viser figuren også fordelingen af alle fødsler på tværs af 

regionerne.  
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Figur 8 Fordeling af patienter fordelt på komplikationstype5 

 

Af figuren ses, at der i Region Hovedstaden er klart flest tilfælde af gravide med for tidlig vandafgang 

før 37. graviditetsuge. Denne overrepræsentation samt det faktum, at den telemedicinske behandling 

af gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge driver potentialerne i business casen 

medfører, at Region Hovedstaden i den opstillede business høste størstedelen af gevinsterne.  

Fordelingen af omkostninger og potentialer er baseret på aktiviteten i behandlingsregionen og ikke i 

bopælsregionen for den enkelte gravide. Dette skyldes, at det er behandlingsregionen, der skal 

oppebærer omkostningerne for den enkelte gravide i praksis. På baggrund af LPR-data vurderes, at 

den tværregionale trafik er så relativt lille, at det ikke er relevant at inddrage for de inkluderede 

diagnoser. Gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge er den diagnosegruppe, der har 

både den største relative og de største absolutte trafik. Region Hovedstaden har her den største 

nettotilgang fra andre regioner (12 personer fra andre regioner svarende til 2,5 pct. af dem, regionen 

behandlede i 2015). Region Sjælland har den største nettoafgang (14 personer til andre regioner 

svarende til 12 pct. af dem, regionen behandlede i 2015).  

Der er store usikkerheder ift. egnethed og forløb for de gravide, der krydser regionale grænser, og 

dermed også store usikkerheder ved at beregne tværregionale udligning. Antages samme egnethed til 

telemedicinsk hjemmemonitorering for de vandrende patienter som for den øvrige gruppe af gravide 

med komplikationer estimeres denne skævhed til at beløbe sig til et nettopotentiale på under 100.000 

kr. om året, svarende til ca. 350.000 kr. over fem år for Region Sjælland og 300.000 kr. over fem år for 

Region Hovedstaden, samt væsentlig mindre for de øvrige regioner. Dette vurderes at være så relativt 

lavt ift. de regionale budgetter og relativt til det samlede potentiale, at usikkerheden ved estimatet i sig 

selv taler imod at indregne konsekvenserne af tværregional trafik i den opstillede business case.   

I delafsnittene nedenfor præsenteres fordelingen af den opstillede business case potentiale- og 

omkostningsside samt nettopotentialerne for hver region.    

 

                                                      

5 Figuren viser det samlede antal af patienter i hver af de udvalgte målgrupper. Der er i den opstillede business case regnet 

med andelen af egnede patienter i en given målgruppe er den samme i alle fem regioner. Andelen af egnede har derfor ingen 

beregningsmæssig betydning for fordelingen af business casens resultater på de fem regioner. Andelen af egnede patienter i 

en given målgruppe fremgår af inputparameteroversigten (jf. afsnit 4.1).  
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Region Hovedstaden 

Tabel 6 nedenfor illustrerer, at ved regional fordeling af hhv. potentiale og omkostningssiden for den 

opstillede business case giver det over fem år et akkumuleret nettopotentiale på 10,4 mio.kr. for 

Region Hovedstaden. Det svarer til at cirka 57 pct. af business casens samlede nettopotentialet.   

Tabel 6 Årligt nettopotentiale, udvikling over perioden for Region Hovedstaden (mio. kr. faste priser)6 

Type 2018 2019 2020 2021 2022 Samlet 

Bruttopotentiale  1,0 3,9 3,9 3,9 3,9 16,7 

Omkostninger  1,8 2,2 0,8 0,8 0,9 6,3 

Driftsomkostninger 0,3 0,8 0,8 0,8 0,9 3,4 

Implementeringsomkostninger  1,0   -     -     -     -    1,0 

Investeringsomkostninger  0,5   1,4   -     -     -    1,9 

Nettopotentiale -0,8 1,8 3,2 3,2 3,1 10,4 

Region Hovedstadens store andel af det samlede potentiale på landsplan kan forklares ved, at Region 

Hovedstaden har markant flere tilfælde af gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge, 

hvilket er den komplikationstype, som driver potentialerne i business casen. Ved fuld indfasning vil 

nettopotentialet være på 2,8 mio.kr. pr. år for Region Hovedstaden. 

Region Sjælland 

I tabel 7 er Region Sjællands andel af det fordelte nettopotentiale illustreret. Her ses, at indførelsen af 

telemedicinsk hjemmonitorering af gravide med komplikationer giver over fem år et akkumuleret 

nettopotentiale på 1,4 mio.kr. for Region Sjælland.  

Tabel 7 Årligt nettopotentiale, udvikling over perioden for Region Sjælland (mio. kr. faste priser)7 

Type 2018 2019 2020 2021 2022 Samlet 

Bruttopotentiale  0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 3,9 

Omkostninger  1,2 0,6 0,2 0,2 0,2 2,5 

Driftsomkostninger 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 

Implementeringsomkostninger 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Investeringsomkostninger 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 

Nettopotentiale -1,0 0,3 0,7 0,7 0,7 1,4 

Ved fuld indfasning vil nettopotentialet være på 0,6 mio.kr. pr. år. Til trods for det relativt lave 

nettopotentiale for Region Sjælland kan indførelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering medføre et 

kvalitativt løft for gravide med let til moderat svangerskabsforgiftning, hvilket er en relativt stor 

diagnosegruppe for Region Sjælland sammenlignet med de øvrige regioner.  

Region Syddanmark 

I tabel 8 ses det hvilken andel af nettopotentialet der tilfalder Region Syddanmark ved indførelsen af 

telemedicinsk hjemmonitorering af gravide med komplikationer. Her ses det, at det akkumulerede 

potentiale over 5 år er på 1,8 mio.kr. for Region Syddanmark 

                                                      

6 Ikke alle regionale potentialer og omkostninger summer korrekt til landsplan, hvilket skyldes afrundinger. 

7 Ikke alle regionale potentialer og omkostninger summer korrekt til landsplan, hvilket skyldes afrundinger. 
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Tabel 8 Årligt nettopotentiale, udvikling over perioden for Region Syddanmark (mio. kr. faste priser)8 

Type 2018 2019 2020 2021 2022 Samlet 

Bruttopotentiale   0,4   1,6   1,6   1,6   1,6   6,6  

Omkostninger   1,6   1,5   0,5   0,5   0,6   4,8  

Driftsomkostninger  0,2   0,5   0,5   0,5   0,6   2,5  

Implementeringsomkostninger  1,0   -     -     -     -     1,0  

Investeringsomkostninger  0,3   0,9   -     -     -     1,2  

Nettopotentiale  -1,2   0,1   1,0   1,0   0,9   1,8  

Ved fuld indfasning vil nettopotentialet være på 0,7 mio.kr. pr. år. Region Syddanmark har relativt 

mange gravide med let til moderat svangerskabsforgiftning i kontrolforløb, hvor indførelsen af 

telemedicin kan medføre kvalitative løfte for denne målgruppe. 

Region Midtjylland 

I tabel 9 ses det hvilken andel af nettopotentialet der tilfalder Region Midtjylland ved indførelsen af 

telemedicinsk hjemmonitorering af gravide med komplikationer. Her ses det, at det akkumuleret 

potentiale over 5 år er på 3,8 mio.kr. for Region Midtjylland.  

Tabel 9 Årligt nettopotentiale, udvikling over perioden for Region Midtjylland (mio. kr. faste priser)9 

Type 2018 2019 2020 2021 2022 Samlet 

Bruttopotentiale  0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 8,7 

Omkostninger  1,6 1,6 0,6 0,6 0,6 4,9 

Driftsomkostninger 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 2,5 

Implementeringsomkostninger 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Investeringsomkostninger 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

Nettopotentiale -1,1 0,5 1,5 1,5 1,4 3,8 

Ved fuld indfasning vil nettopotentialet være på 1,2 mio.kr. pr. år. 

Store dele af de illustrerede nettopotentialer for Region Midtjylland må forventes allerede at være 

realiseret, som konsekvens af Aarhus Universitetshospitals allerede er i drift med telemedicinsk 

hjemmemonitorering af gravide med komplikationer.   

 

Region Nordjylland 

Region Nordjyllands andel af det fordelte nettopotentiale illustreres i tabel 10. Her ses, at indførelsen 

af telemedicinsk hjemmonitorering af gravide med komplikationer over fem år giver et akkumuleret 

nettopotentiale på 0,9 mio.kr.  

Tabel 10 Årligt nettopotentiale, udvikling over perioden for Region Nordjylland (mio. kr. faste priser)10 

Type 2018 2019 2020 2021 2022 Samlet 

Bruttopotentiale  0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 4,1 

                                                      

8 Ikke alle regionale potentialer og omkostninger summer korrekt til landsplan, hvilket skyldes afrundinger. 

9 Ikke alle regionale potentialer og omkostninger summer korrekt til landsplan, hvilket skyldes afrundinger. 

10 Ikke alle regionale potentialer og omkostninger summer korrekt til landsplan, hvilket skyldes afrundinger. 
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Omkostninger  1,3 0,8 0,3 0,3 0,4 3,1 

Driftsomkostninger 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 1,4 

Implementeringsomkostninger 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Investeringsomkostninger 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,7 

Nettopotentiale -1,1 0,1 0,7 0,7 0,6 0,9 

Ved fuld indfasning vil nettopotentialet være på 0,5 mio.kr. pr. år. 

Region Nordjylland er den region med det laveste nettopotentiale. Der må dog stadig forventes 

kvalitetsforbedringer ved indførslen af telemedicinsk hjemmemonitorering for gravide med 

komplikationer.  

 

2.3 Vurdering af potentialet for at frigøre sengepladser 

Ud fra den opstillede business case er det muligt at estimere, hvor mange sengepladser der potentielt 

kan frigøres på både regionalt og national plan ved udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering 

til gravide med komplikationer. Vurderingen er dels lavet på baggrund den nationale belægningsgrad 

på landets gynækologisk/obstetriske afdelinger og dels på baggrund af business casens beregning af 

antallet af indlæggelser, som erstattes af den telemedicinske hjemmemonitorering. Den nationale 

belægningsgrad er estimeret efter Sundhedsdatastyrelsens anbefalinger til udregning af 

belægningsprocent11.  

Til estimering af den nationale belægningsgrad anvendes data fra landspatientregistret, som viser at 

der i 2015 var 615 disponible senge på landets gynækologisk/obstetriske afdelinger, mens det 

gennemsnitlige antal patienter var 490. Dette giver en belægningsgrad på 80 pct., som anvendes til at 

estimere, hvor mange sengepladser der potentielt kan frigøres ved at indføre telemedicinske 

hjemmemonitorering.   

Gravide med for tidlig vandafgang før 37. gravitetsuge er den eneste diagnosegruppe i den opstillede 

business case, som kan få nedbragt antallet af indlæggelser, og estimatet tager derfor udgangspunkt i 

denne gruppe. Business casen estimerer, at der årligt vil blive ca. 5.850 indlæggelsesdage færre ved 

indførslen af telemedicinsk hjemmemonitorering, hvilket svarer til at der på landsplan er et potentiale 

for at frigøre 20,1 sengepladser på de gynækologisk/obstetriske afdelinger.  

Tabel 11 giver en oversigt over, hvordan det samlede potentiale for at frigøre sengepladser fordeler 

sig imellem de enkelte regioner. 

Tabel 11 Oversigt over antale frigjorte sengepladser og sengepladser i alt på gynækologisk/obstetriske 

afdelinger ved implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering 

Region Frigjorte sengepladser Sengepladser i alt12 

Region Hovedstaden 9,2 291 

Region Sjælland 2,1 92 

Region Syddanmark 2,7 110 

Region Midtjylland 4,2 136 

Region Nordjylland 1,8 46 

                                                      

11 Sundhedsdatastyrelsen: ”Dokumentation for data af belægning” 

12 Det samlede antal sengepladser er opgjort som disponible sengepladser på baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsen og 

omfatter ikke alene sengepladser forbeholdt gravide med komplikationer, men alle sengepladser på de 

gynækologisk/obstetriske afdelinger.  
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Landsplan 20,1 675 

Tabellen viser, at Region Hovedstanden kan frigøre flest sengepladser sammenlignet med de øvrige 

regioner. Dette skyldes, at 45 pct. af den samlede andel af gravide med for tidlig vandafgang før 37. 

graviditetsuge behandles i Regionen Hovedstanden.  

Estimatet viser, at telemedicinsk hjemmemonitorering kan frigøre 3 pct. af sengepladserne på landets 

gynækologisk/obstetrisk afdelinger. Det er ikke muligt at få data for, hvor mange af disse 

sengepladser, der er forbeholdt gravide med komplikationer. Aarhus Universitetshospital oplyser, at 

der før implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering var 9 senge reserveret til gravide med 

komplikationer svarende til ca. 20 pct. af sengepladserne på gynækologisk/obstetrisk afdeling. 

Odense Universitetshospital og Rigshospitalet oplyser ligeledes at ca. 20 pct. af sengepladserne på 

de gynækologisk/obstetriske afdelinger er forbeholdt gravide med komplikationer. Appliceres dette på 

samtlige af landets øvrige gynækologisk/obstetrisk afdelinger vil ca. 16 pct. af sengene forbeholdt 

gravide med komplikationer kunne frigøres. 

Tabel 11 viser ligeledes, at Region Midtjylland potentielt kan frigøre 4,3 sengepladser. En del af dette 

må imidlertid forventes allerede at være realiseret som følge af, at Aarhus Universitetshospital har 

implementeret telemedicinsk hjemmemonitering til gravide med komplikationer.    

2.4 Kvalitative gevinster 

I forbindelse med udarbejdelsen af business casen er der udover de økonomiske gevinster undersøgt, 

i hvilket omfang udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer har 

gevinster af ikke-økonomisk karakter. Disse kvalitative gevinster er ikke værdisat i business casen i 

økonomiske termer. 

De kvalitative gevinster er identificeret i KIH-rapporten13 og er gennem særskilte interviews af ledende 

sundhedspersonale på gynækologiske og obstetriske afdelinger på hhv. Herning sygehus, Hvidovre 

hospital, Rigshospitalet, Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital blevet bekræftet. 

De identificerede kvalitative gevinster kan inddeles i to hovedtemaer, der vil blive beskrevet i det 

følgende:  

 Tilfredshed, tryghed og oplevet handlekompetence for et patient perspektiv 

 Kvalitative gevinster for det kliniske personales perspektiv  

2.4.1 Tilfredshed, tryghed og oplevet handlekompetence for et patient 

perspektiv 

Resultaterne fra storskalaprojektet KIH viser, at gravide med komplikationer er tilfredse med den 

telemedicinske løsning, da denne opleves som værende medvirkende til at sikre tryghed og 

fleksibilitet for den gravide14.  

Trygheden sikres gennem de hyppige målinger og kontakt med sundhedspersonalet, som forsikrer 

den enkelte gravide om, at graviditeten foregår som planlagt. Dette er især vigtigt for denne 

patientgruppe, da graviditeten betyder, at de – især for førstegangsfødende – ikke har et 

sammenligningsgrundlag, når de skal vurdere deres fysiske tilstand, hvilket kan få dem til at miste 

fornemmelsen af, hvad der er normalt, og hvad der ikke er. Det skaber således ro i graviditeten, at den 

enkelte gravide hjælpes til at selv at tolke og handle på signaler. Den telemedicinske løsning er især 

                                                      

13 Anne Lee og Marianne Sandvei fra Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet, Tina Hosbond 

fra Socialstyrelsen, Jan Petersen og Kirsten Ravn Christiansen fra MedCom, ”Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH): 

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi” 

14 Anne Lee og Marianne Sandvei fra Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet, Tina Hosbond 

fra Socialstyrelsen, Jan Petersen og Kirsten Ravn Christiansen fra MedCom, ”Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH): 

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi”, 
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tryghedsskabende for de gravide, der tidligere har haft en graviditet præget af komplikationer, da disse 

kvinder er i en psykisk sårbar situation, hvorfor de ønsker en tæt monitorering15.       

Den øgede fleksibilitet viser sig ved, at den gravide får mere tid til dagligdagsaktiviteter og familieliv. 

For gravide med for tidlig vandafgang inden graviditetens uge 37 undgås en række indlæggelsesdage, 

som i stedet kan bruges i hjemmevante rammer. De øvrige målgrupper i denne analyse spare en 

række transporter frem og tilbage til sygehuset ved at få erstattet ambulante kontroller med 

telemedicinske kontroller. At de gravide har ansvar for selv at udføre målingerne vurderes ikke af dem 

selv at være en stor byrde16.        

Foruden en større grad af tryghed og fleksibilitet medfører den telemedicinske løsning også en større 

handlekompetence samt mulighed at påtage ansvar for egen behandling for den enkelte gravide17.  

 

2.4.2 Kvalitative gevinster for det kliniske personales perspektiv 

Evalueringen fortaget blandt sundhedspersonalet i storskalaprojektet KIH viser at både 

sygeplejersker, jordemødre og læger har meget positive erfaringer med brugen af telemedicinsk 

hjemmemonitorering18. De validerende interviews med seks af landets obstetriske- og gynækologiske 

afdelinger bekræfter den generelt positive erfaring med og indstilling til telemedicinsk 

hjemmemonitorering af gravide med komplikationer.     

Personalet ser en lettilgængelig og stabil teknisk løsning som en forudsætning for at den 

telemedicinske hjemmemonitorering kan fungere i praksis. Aarhus Universitetshospital udtrykker 

tilfredshed både med de enkelte komponenter i den telemedicinske udstyrspakke, samt OpenTele 

løsningen som platform. Systemet anvendes i dag i drift og vurderes at kunne udbredes  

Personalet giver udtryk for at kunne levere den samme eller bedre kvalitet til de gravide i et 

telemedicinsk forløb end i et fysisk ambulant forløb19. Særligt tre aspekter ved den telemedicinske 

hjemmemonitorering fremhæves som værende af betydning for kvaliteten.  

For det første giver den telemedicinske løsning mulighed for at foretage mere hyppige målinger end i 

et traditionelt ambulant forløb, uden at det trækker ekstra ressourcer på afdelingspersonalet.  

For det andet får de gravide større ansvar for eget forløb til fordel for både dem selv og personalet. 

Den større ansvarsfølelse får patienter til at handle på egen hånd i forhold til at tage målinger og blive 

forsikret i, at de objektive værdier er uændrede, hvilket skaber sikkerhed og mindsker behovet for 

dialog med afdelingspersonalet eller andre dele af sundhedsvæsnet. Personalet oplever samtidig, at 

de gravide er mere involveret i eget forløb.  

Endelig giver den telemedicinske hjemmemonitorering personalet flere behandlingsmuligheder og 

dermed også bedre mulighed for at tilpasse patientforløbene individuelt.  

                                                      

15 Anne Lee og Marianne Sandvei fra Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet, Tina Hosbond 

fra Socialstyrelsen, Jan Petersen og Kirsten Ravn Christiansen fra MedCom, ”Bilagsrapport til KIH Slutrapport”,  

16 Anne Lee og Marianne Sandvei fra Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet, Tina Hosbond 

fra Socialstyrelsen, Jan Petersen og Kirsten Ravn Christiansen fra MedCom, ”Bilagsrapport til KIH Slutrapport”,  

17 Anne Lee og Marianne Sandvei fra Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet, Tina Hosbond 

fra Socialstyrelsen, Jan Petersen og Kirsten Ravn Christiansen fra MedCom, ”Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH): 

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi”, 

18 Anne Lee og Marianne Sandvei fra Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet, Tina Hosbond 

fra Socialstyrelsen, Jan Petersen og Kirsten Ravn Christiansen fra MedCom, ”Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH): 

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi” 

19 Det påpeges dog også, at det i pilotprojekterne har været et smalt team, som har stået for kommunikationen til den enkelte 

gravide, hvilket kan give personalet en større indsigt i den enkelte gravides forløb og opleves som god 
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Det kliniske personale fremhæver, at den telemedicinske løsning er en behandlingsform man skal 

tilvende sig på afdelingerne, da der ikke i samme grad er fysiske fremmøder, men at dette ikke 

opleves som en ulempe20.    

 

2.5 Perspektiverende beregning for nye målgrupper 

Den opstillede business case belyser de økonomiske og kvalitative gevinster ved en national 

udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med udvalgte komplikationer efter samme 

model, som har været afprøvet på Aarhus Universitetshospital.  

Gennem interviews med ledende personale på landets fem største fødeafsnit er det blevet 

sandsynliggjort, at telemedicinsk hjemmemonitorering vil kunne anvendes til at nedbringe antallet af 

indlæggelsesdage for gravide med svangerskabsforgiftning (DO140). Som konsekvens af denne 

indsigt fokuserer den første af de to perspektiverende beregninger på effekten af at udvide 

anvendelse af telemedicinsk hjemmemonitorering for gravide med svangerskabsforgiftning, så den 

både omfatter telemedicinske ambulante kontroller og et fokus på at nedbringe antallet af 

indlæggelsesdage. 

Den anden perspektiverende beregning fokuserer på kvinder med diagnosen graviditet efter tidligere 

peri- eller neonatalt dødsfald (DZ352), fordi det i forbindelse med de gennemførte interviews er blevet 

sandsynliggjort, at denne gruppe af gravide vil opleve særligt store kvalitative gevinster ved brugen af 

telemedicinsk hjemmemonitorering, som følge af de befinder sig i en særdeles sårbar psykisk position. 

På baggrund af denne indsigt estimerer den anden perspektiverende beregning de økonomiske 

konsekvenser af at tilbyde kvinder med denne diagnose telemedicinske hjemmemonitorering. 

Foruden disse beregninger er det fremført, at det tekniske setup for telemedicinsk 

hjemmemonitorering med fordel kan udbredes til andre patientgrupper med et tilsvarende 

behandlingsforløb. Eksempelvis er det i forbindelse med de gennemførte interviews blevet påpeget, at 

den telemedicinske udstyrspakke til gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge (CRP-

apparat, blodtryksmåler og tablet, men ikke CTG-apparat) vil kunne anvendes på infektionsmedicinske 

afdelinger i forbindelse med længerevarende behandling med intravenøs antibiotika, således at disse 

behandlinger kan foregå i eget hjem i stedet for ved indlæggelse. Tilsvarende er det under overvejelse 

at anvende samme telemedicinske setup til infektionsmonitorering i forbindelse med 

hjemmekemobehandling. Der er ikke udarbejdet en perspektiverende beregning for disse 

anvendelsesscenarier.  

2.5.1 Perspektiverende beregning for anvendelse af telemedicinsk 

hjemmemonitorering til nedbringelse af antallet af indlæggelsesdage for 

gravide med svangerskabsforgiftning (DO140) 

I forbindelse med interviews med landets fem største fødselsafsnit er det sandsynliggjort, at der ved 

hjælp af telemedicinsk hjemmemonitorering kan være mulighed for at erstatte en række 

hospitalsindlæggelser med kontroller i eget hjem for gravide med svangerskabsforgiftning (DO140). I 

den opstillede business case er effekten af en eventuel nedbringelse af antallet af indlæggelsesdage 

ikke indregnet, da der endnu ikke er kliniske erfaringer med dette. 

Det kliniske personale fra Aarhus Universitetshospital har skønnet, at 10-20 pct. af alle nuværende 

indlæggelser for denne patientgruppe potentielt vil kunne erstattes ved hjælp af telemedicinsk 

hjemmemonitorering. Dette skøn er usikkert, da det ikke er baseret på konkrete erfaringer men 

                                                      

20 Anne Lee og Marianne Sandvei fra Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet, Tina Hosbond 

fra Socialstyrelsen, Jan Petersen og Kirsten Ravn Christiansen fra MedCom, ”Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH): 

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi” 
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udelukkende bygger på en vurdering baseret på erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitorering i 

andre typer af behandlingsforløb samt viden om den pågældende målgruppe.  

Ved at inkludere effekten af dette i business casen løftes det 5-årige akkumulerede nettopotentiale for 

anvendelse af telemedicinsk hjemmemonitorering for gravide med svangerskabsforgiftning med 4,1 

mio. kr. Udviklingen i nettopotentialet ved anvendelse af telemedicin til nedbringelse af 

indlæggelsesdage for gravide med svangerskabsforgiftning er illustreret i figur 9, hvor det ses, at over 

en 5-årig akkumuleres nettopotentialet til 2,4 mio. kr.  

Figur 9 Akkumuleret udvikling i nettopotentiale ved anvendelse af telemedicin til nedbringelse af 

indlæggelsesdage for gravide med svangerskabsforgiftning (mio.kr. faste priser) 

 

Ved fuld indfasning vil nettopotentialet være på 0,8 mio. kr. pr. år. Ved at benytte telemedicin til at 

erstatte en række hospitalsindlæggelser for gravide med svangerskabsforgiftning stiger den samlede 

business case 5-årige akkumulerede nettopotentiale til 22,2 mio. kr., mens nettopotentialet ved fuld 

indfasning vil være på 6,7 mio. kr. pr. år. 

 

2.5.2 Anvendelse af telemedicin for diagnosen: Graviditet efter tidligere peri- 
eller neonatalt dødsfald (DZ352) 

En central konklusion fra interviews med repræsentanter fra landets fem største fødeafdelinger er, at 

telemedicinsk hjemmemonitorering med fordel kan anvendes for diagnosegruppen graviditet efter 

tidligere peri- eller neonatalt dødsfald (DZ352). Begrundelsen for at tilbyde telemedicinsk 

hjemmemonitorering til denne diagnosegruppe er, at det vurderes at være forbundet med store 

kvalitative gevinster for den enkelte gravide. Netop denne gruppe er i en psykisk meget sårbar 

position og ønsker derfor i højere grad let adgang til sundhedspersonale samt hyppigere test. Det 

understreges dog samtidig, at denne diagnosegruppe er meget heterogen, hvilket besværliggør en 

modellering inden for rammerne af den opstillede business case.  

Da diagnosegruppen ikke er medtaget i business casens beregning har det været nødvendigt at 

estimere antallet af gravide med tidligere peri- eller neonatalt dødsfald samt at gøre sig antagelser om 

forløbsvarighed, potentialestørrelse og omkostninger til applikationsvidereudvikling og 

modningsaktiviteter.  

Ud fra data fra landspatientregistret estimeres gruppen til at omfatte 710 gravide om året, som 

gennemgår et længere kontrolforløb. Der er i denne beregning antaget en forløbsvarighed på 12 uger 

med én ugentlig ambulant kontrol. Samtidig regnes med, at 30-40 pct. af gruppen er egnet til at 

modtage telemedicinsk hjemmemonitorering, hvor de ambulante kontroller erstattes af telemedicinske 

kontroller. I beregningen er det antaget, at udgifterne til applikationsvidereudvikling og 
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modningsaktiviteter allerede er afviklet samt at der ingen yderligere mængderabat er opnået ved 

indkøb af ekstra telemedicinsk udstyr. 

Effekten af dette er illustreret i figur 10, hvor det ses, at over en 5-årig periode vil det akkumulerede 

nettopotentiale være -2,9 mio. kr.  

Figur 70 Akkumuleret udvikling i nettopotentialet ved anvendelse af telemedicin for diagnosegruppen: 

Graviditet efter tidligere peri- eller neonatalt dødsfald (DZ352) (mio.kr. faste priser) 

 

 

Ved fuld indfasning vil nettopotentialet være på -0,5 mio. kr. pr. år. Ved at benytte telemedicin til at 

erstatte ambulante kontroller for diagnosegruppen graviditet efter tidligere peri- eller neonatalt 

dødsfald falder den samlede business case 5-årige akkumulerede nettopotentiale til 15,5 mio. kr., 

mens nettopotentialet ved fuld indfasning vil være på 5,3 mio. kr. pr. år.    
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Dette kapitel gives et overblik over business casens opbygning, de anvendte 
metoder og data samt usikkerhed og følsomhedsberegninger 

3.1 Statens business case model 

Den opstillede business case er baseret på de grundlægende principper og retningslinjer fra statens 

business case model. Udover nærværende notat om business casen består den samlede leverance 

vedrørende business casen også af et regneark, der indeholder selve business case beregningen, 

herunder inputdata, beregningsark samt en række resultatark med estimat, best case og worst case. 

Metodiske justeringer af business case modellen 

Statens business case model er designet til statslige it-projekter underlagt statslige budget- og 

regnskabsvilkår. Business casen for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk 

hjemmemonitorering til gravide med komplikationer udregnes på det regionale område, og kan ikke 

egentlig betegnes som et it-projekt. Der er derfor blevet foretaget følgende justeringer. 

Konkret er der foretaget justeringer på følgende to områder: 

 Nuværende drift 

 Fremtidig drift 

Nuværende drift 

Statens business case-model tager udgangspunkt i de samlede nuværende driftsomkostninger til det 

omfattede område. Disse opgøres på baggrund af regnskabstal. 

En samlet opgørelse af de nuværende driftsomkostninger forbundet med behandling af de udvalgte 

grupper af gravide med komplikationer vil være omfattende. Samtidig vil det for en række af de 

indsamlede regnskabsoplysninger ikke være muligt at fordele omkostningerne præcist på forskellige 

enkeltaktiviteter, så der kan fokuseres på de aktiviteter, der er relevant for nærværende business 

case. Der vil derfor i givet fald skulle laves en lang række skøn og antagelser om 

omkostningsfordelinger på de berørte områder i forhold til aktiviteter. 

I stedet for at kortlægge og opgøre de samlede driftsomkostninger for behandling som helhed regnes 

der i business casen med direkte omkostninger (DRG og medgået personaletid knyttet direkte til 

ambulante kontakter for de relevante grupper. Business casen omfatter derfor ikke et detaljeret 

totalbillede af økonomien på de berørte afdelinger. 

Fremtidig drift 

Statens business case model opererer med et 1-scenarium, der skal belyse projektudgifter og de 

fremtidige driftsomkostninger ved implementering af det foreslåede projekt, og et 0-scenarium, der 

skal belyse det billigste alternativ til at løse samme opgave. 

Opstilling af et 0-scenarium vil være tidskrævende og forbundet med væsentlig usikkerhed og 

vurderes endvidere at ligge uden for scope af denne opgave. 

I stedet for opstilling af et 0-scenarium beregnes bruttogevinsten i business casen for landsdækkende 

udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide med komplikationer som forskellen 

mellem nuværende drift (as-is) og fremtidig drift med en landsdækkende implementering af 

telemedicinsk hjemmemonitorering (to-be). 

3 METODE OG FREMGANGSMÅDE 
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Projektudgifter, det vil sige udgifter til udvikling og implementering af telemedicinsk 

hjemmemonitorering, medregnes i overensstemmelse med modellen, således at der også beregnes 

nettogevinst. 

3.2 Modellens opbygning 

Den samlede business case er opgjort på landsplan for fem diagnosegrupper (diagnosekoder i 

parentes);  

 Gravide med kompliceret blodtryksforhøjelse (DO10) 

 Gravide med svangerskabsforgiftning ved forudbestående kronisk hypertension (DO11) 

 Gravide med let til moderat svangerskabsforgiftning (DO140) 

 Gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge uden regelmæssige veer – PPROM 

(DO422) 

 Gravide med tidligere svær svangerskabsforgiftning/HELLP (DZ358Q) 

Potentialet for gravide med for tidlig vandafgang er modeleret efter, at to daglige ambulante kontroller 

(en telemedicinsk og en telefonisk) erstatter en indlæggelsesdag. Dette er i ækvivalent med den 

kontrol, der foregår under indlæggelsen. For de øvrige målgrupper er potentialet modelleret efter, at 

en ambulant kontrol erstattes af en telemedicinsk kontrol og på den måde frigør ressourcer.  

Modellen er struktureret således, at så mange parametre som muligt estimerer udgifter og 

gevinstpotentialer for behandlingen af den enkelte borger. Nogle parametre på omkostningssiden er 

ikke afhængige af mængden af borgere på løsningen, er derfor ikke estimeret ud fra antallet af 

borgere, men funktionalitet. Det betyder også, at den telemedicinske løsning vil skalere bedre, hvis 

flere grupper tilsluttes løsningen.    

I det følgende gives et overblik over modellernes opbygning og hvilke variable, som har betydning for 

beregningen af business casens bruttopotentiale. Dernæst præsenteres, hvordan udviklingen i de 

variable, der udgør potentialet er beregnet. I kapitel 4 gives en oversigt over samtlige inputparametre, 

der anvendelse i modellen. 

3.2.1 Modellering af potentialesiden  

Der er grundlæggende to omkostningsaktiviteter, som telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide 

med komplikationer kan reducere; længde og antal af indlæggelser og antal af fysiske ambulante 

kontakter. Derudover forventes den telemedicinske hjemmemonitorering også at frigøre sengepladser 

på de enkelte fødselsafsnit. Dette er ikke medtaget i modellen.  

Figur 11 Oversigt over omkostningsaktiviteter, der påvirkes i business casens potentialeberegning. 

 

 

Der regnes kun forskel på as-is og to-be med udgangspunkt i den andel af gravide med 

komplikationer, som vurderes egnet til at modtage telemedicinsk hjemmemonitorering. De øvrige 

gravide forventes at have samme ressourcetræk på sundhedssystemet, som hvis der ikke indførtes 

telemedicinsk hjemmemonitorering, da deres behandlingsforløb forbliver uændret. Andelen af ikke-
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egnede gravide med komplikationer defineres, som gravide, der enten ikke er i stand til eller ikke 

ønsker at anvende det telemedicinske udstyr eller som grundet deres graviditetsforløb ikke kan 

modtage telemedicinsk hjemmemonitorering (f.eks. igangsatte fødsler umiddelbart efter indlæggelse). 

Den nuværende og fremtidige pris for hhv. fysiske og telemedicinske ambulante kontakter er beregnet 

på baggrund af tidsstudier på Aarhus Universitetshospital og som en del af KIH-evalueringen. 

Indlæggelsesomkostninger pr. sengedag er baseret for den daglige takst for sengedage over 

trimpunktet for indlæggelser i graviditeten (4 dage), da den indlæggelsesaktivitet, der kan erstattes 

med telemedicinsk hjemmemonitorering i høj grad udgøres af sengedage efter indlæggelsesdag fire.  

3.2.2 Beregning af udvikling i inputparametre på potentialesiden 

Beregningen af udviklingen i parametrene på potentialesiden er baseret på erfaringer med 

telemedicinsk hjemmemonitorering på Aarhus Universitetshospital.  

3.2.3 Modellering af omkostningssiden 

De afledte omkostninger af en landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering er 

opdelt i driftsomkostninger og implementerings- og investeringsomkostninger. Figuren nedenfor viser 

hvilke komponenter henholdsvis drifts- og implementeringsomkostningerne består af.  

Figur 12 Oversigt over afledte omkostninger ved landsdækkende udbredelse af telemedicinsk 

hjemmemonitorering til gravide med komplikationer 

 

Driftsomkostningerne afholdes løbende hvert år i takt med, at telemedicinsk hjemmemonitorering 

udbredes til hele landet, mens investeringsomkostningerne afholdes en enkelt gang i forbindelse med 

indfasningen af projektet. 

Omkostningerne er estimeret ud fra væsentlig flere kilder og erfaringer end potentialesiden. Derfor er 

det ikke muligt entydigt at beskrive metoden for estimatet af omkostningssiden som et hele. I kapitel 4 

uddybes de forskellige parametre på omkostningssiden, heriblandt kilder.  

Figuren nedenfor viser modellen for estimering af driftsomkostningerne.  
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Figur 13 Oversigt over metoden til estimering af driftsomkostningerne 

 

Alle parametrene på driftsomkostningerne påvirkes derimod direkte af, hvor mange gravide med 

komplikationer der modtager telemedicinsk hjemmemonitorering. 

Figuren nedenfor viser hvilke parametre, der estimerer implementerings- og 

investeringsomkostningerne. 
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Figur 14 Oversigt over metoden til estimering af implementerings- og investeringsomkostningerne. 

 
 

Figuren viser, at parametrene, der udgør implementerings- og investeringsomkostningerne, i højere 

grad end parametrene, der udgør driftsomkostningerne, er faste omkostninger, som er uafhængige af 

mængden af gravide på løsningen, om end en stor del af omkostningerne af afhængige af antallet af 

gravide på løsningen. CRP-apparaterne er udelukkende rettet mod gravide med for tidlig vandafgang 

før 37. graviditetsuge. 

3.3 Anvendte data 

Dette afsnit giver en overordnet beskrivelse af de anvendte data. Kapitel 4 indeholder en oversigt over 

samtlige inputparametre, der anvendes i modellen.  

De primære datakilder til denne business case er erfaringer fra Aarhus Universitetshospitals med 

telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide med komplikationer, samt udtræk fra 

Landspatientregistret. Data er valideret gennem interviews med fødselsafdelinger i landets øvrige 

regioner.  

Erfaringerne fra Aarhus Universitetshospital er primært anvendt til at estimere to-be forløbene ved 

indførslen af telemedicinsk hjemmemonitering, som hospitalet har arbejdet med og registreret data 

over de sidste tre år.  

Udtræk for landspatientregistret er anvendt til at estimere antallet af gravide med komplikationer i 

målgruppen, samt den ambulante aktivitet. Data er trukket på både aktionsdiagnoser og bidiagnoser, 

da der er en udbredt og anbefalet praksis med at registrere graviditetskomplikationer som bidiagnoser. 

Dette er valideret i hos flere hospitalers afdelinger for DRG-koder samt Sundhedsdatastyrelsen.  
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3.4 Følsomhedsberegninger og usikkerhed 

I forbindelse med udarbejdelsen af business casen er der foretaget såvel følsomhedsberegninger og 

beregninger af usikkerhed i for worst og best case forløb. 

Følsomhedsberegninger 

Der er gennemført følsomhedsanalyser på alle inputvariable, der indgår i business casen efter samme 

metode. Følsomhedsanalysen viser, hvilke variable der har stor betydning for business casens 

samlede resultat.  

Følsomheden opgøres ved at øge den enkelte inputvariabel med 10 pct. i positiv retning for business 

casen, holde den konstant og beregne den gennemsnitlige ændring i business case værdien over den 

femårige periode ved samtidig at lade alle andre inputvariable variere mellem best case og worst case 

værdier i 300 Monte-Carlo simuleringer.  

Følsomhedsanalysen viser ikke i sig selv hvilke inputvariable i business casen, der er behæftet med 

usikkerhed i fastlæggelsen af variablens værdi. For inputvariable, der viser høj følsomhed, og hvis 

værdi samtidig er forbundet med usikkerhed, er der i business casen tilføjet et usikkerhedsspænd 

(worst case, estimat og best case). Der er endvidere en række inputparametre, som ikke er blandt de 

mest følsomme i modellen, hvor der alligevel er indregnet et usikkerhedsspænd for at afspejle, at der 

er knyttet usikkerhed til fastlæggelsen af de pågældende parameterværdier. 

Som det fremgår af nedenstående tabel, er det hovedsagligt egnethedsprocenten som påvirker 

businesscasen. 

Tabel 12 Følsomhedsberegning. 

Inputvariabel 

 

Ændring i samlet nettopotentiale ved 10 pct. 

ændring i inputværdi 

  

Andel af patienter der er egnet til telemedicinsk 
hjemmemonitorering 

13,0 pct. 

Cardio Toco Graf pris pr. styk 2,3 pct. 

Undervisningsbehov pr. jordmoder i timer 1,8 pct. 

Mængderabat på anskaffelse af CTG-apparat 1,5 pct. 

Mængderabat ved indkøb af licenser, abonementer 
mm.  

1,4 pct. 

 

Usikkerhed beregnet som best case og worst case 

I den samlede business case er spændet mellem worst case og best case for det akkumulerede 

femårige nettopotentiale på mellem 12 mio. kr. og 24 mio. kr. 

Spændet mellem best case og worst case bestemmes af den indregnede usikkerhed på business 

casens mest usikre og mest betydningsfulde inputvariable. For hver af disse inputvariable er der 

fastlagt en værdi for worst case, estimat og best case. Disse værdier er fastlagt ud fra en antagelse 

om, at sandsynligheden for at inputvariablen ligger mellem best case og worst case er 95 % og er 

normalfordelt.  

For at beregne den samlede business case værdi foretages 2000 simulationer21, hvor inputværdierne 

til hver simulering vælges tilfældigt ud fra ovenstående fordeling. Ud fra de 2000 simulationer 

                                                      

21 Der er foretaget 300 simulationer ved følsomhedsberegningerne og 2000 simulationer ved usikkerhedsberegningerne. 
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beregnes (1) den gennemsnitlige business case værdi (estimat), og (2) det interval, der dækker 95 

pct. af business casens værdier (worst case og best case).  

Worst og best case værdierne er beregnet på baggrund af standardafvigelsen af den samlede værdi 

af business casen opgjort som bruttopotentiale og omkostningerne for hvert af årene i business casen.  

Usikkerhederne i business casen knytter sig hovedsagligt til andelen af gravide med komplikationer, 

som er egnet til at modtage telemedicinsk hjemmemonitorering. De forskellige grupper er på forskellig 

vis blevet inkluderet i forsøgene på Aarhus Universitetshospital. Nogle grupper er systematisk blevet 

tildelt telemedicinsk hjemmemonitorering, mens andre er blevet inkluderet med forskellige intensitet 

siden hospitalet påbegyndte brugen af telemedicin i behandlingen. Dette er udspecificeret nærmere i 

kapitel 4  
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Dette kapitel beskriver de inputvariable, der indgår i business casen, herunder 
inputvariablenes værdi og kilde. Kapitlet beskriver endvidere sammenhængen 
mellem de forskellige inputparametre i business casen. 

4.1 Generelle forudsætninger 

Business casen består af nogle generelle forudsætninger, som dels skal estimere business casens 

baseline og dels vurdere lønomkostningerne, der indgår i forskellige ydelser.  

Det samlede antal komplekse graviditetsforløb på et år inden for de angivne målgrupper udgør 

business casens baseline. Derudover regnes ikke alle forløb egnede til at modtage telemedicinsk 

hjemmemonitorering. 

Tabel 13 Generelle forudsætninger. 

Inputvariabel Værdi Beskrivelse 

 
Worst 

case 
Estimat 

Best 

case 
 

Antal gravide med 

kompliceret 

blodtryks-

forhøjelser (DO10) 

pr. år 

 

- 371 - Estimatet baserer sig på antallet af gravide der i 2015 fik ambulant 

behandling med koden DO10 – Gravid, fødsel og barsel med 

kompliceret blodtryksforhøjelse, som enten aktionsdiagnose eller 

bidiagnose.  

Antallet er valideret med dataudtræk fra Aarhus Universitetshospital 

Kilder:   

• Landspatientregistret.  

• Datatræk fra Aarhus Universitetshospital 

Antal gravide med 

svangerskabsforgi

ftning ved 

forudgående 

kroniksk 

hypertension 

(DO11) 

- 13 - Estimatet baserer sig på antallet af gravide der i 2015 fik ambulant 

behandling med koden DO11 – Præeklampsi ved forud bestående 

kronisk hypertension, som enten aktionsdiagnose eller bidiagnose.  

Antallet er valideret med dataudtræk fra Aarhus Universitetshospital.  

Kilder:   

• Landspatientregistret.  

• Datatræk fra Aarhus Universitetshospital 

Antal gravide med 

let til moderat 

svangerskabsforgi

ftning (DO140) 

- 816 - Estimatet baserer sig på antallet af gravide der i 2015 fik ambulant 

behandling med koden DO140 – Let til moderat præeklampsi, som 

enten aktionsdiagnose eller bidiagnose.  

Antallet er valideret med dataudtræk fra Aarhus Universitetshospital.  

Kilder:   

• Landspatientregistret.  

4 GENNEMGANG AF INPUTPARAMETRE 
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• Datatræk fra Aarhus Universitetshospital 

Antal gravide med 

for tidlig 

vandafgang før 

37. graviditetsuge 

uden 

regelmæssige 

veer (PPROM). 

(DO422)  

- 1106 - Estimatet baserer sig på antallet af gravide der i 2015 blev indlagt med 

koden DO422 – For tidlig vandafgang før 37. graviditetsuger uden 

regelmæssige veer, som enten aktionsdiagnose eller bidiagnose.  

Antallet er valideret med dataudtræk fra Aarhus Universitetshospital.  

Kilder:   

• Landspatientregistret.  

• Datatræk fra Aarhus Universitetshospital 

Antal Gravide med 

tidligere svær 

svangerskabsforgi

ftning/HELLP 

(DZ358Q) 

- 281 - Estimatet baserer sig på antallet af gravide der i 2015 fik ambulant 

behandling med koden DZ358Q – Graviditet med tidligere svær 

præeklampsi/HELLP , som enten aktionsdiagnose eller bidiagnose.  

Antallet er valideret med dataudtræk fra Aarhus Universitetshospital.  

Dette er en relativt ny kode. Flere kilder bekræfter, at der er stor 

sandsynlighed for at disse tilfælde er underregistreret. Estimatet anses 

derfor som konservativt.  

Kilder:   

• Landspatientregistret.  

• Datatræk fra Aarhus Universitetshospital 

Andel der er egnet 

til telemedicin – 

præeklampsi og 

blodtrykssygdomm

e (DO10,DO11 og 

DO140) 

 

25 pct. 30 pct. 35 pct. Estimatet er fastlagt pba. erfaringerne fra Aarhus Universitetshospital. 

Erfaringerne er primært gjort fra gravide med diagnosen let til moderat 

præeklampsi, men de øvrige grupper forventes at have et lignende 

forløb og egnethed. Konkret fik 15 pct. af alle præeklamptikere 

telemedicin i perioden. Dette blev dog ikke systematisk uddelt, og 

afdelingen vurderer, at minimum dobbelt så mange vil kunne modtage 

telemedicin.  

Kilder: Aarhus Universitetshospital 

Andel der er egnet 

til telemedicin – for 

tidlig vandafgang 

før 37. 

graviditetsuge 

(DO422) 

 

19 pct. 24 pct. 29 pct. Estimatet er fastlagt pba. erfaringerne fra Aarhus Universitetshospital. 

Erfaringerne er systematisk indsamlet og dokumenteret. For denne 

målgruppe er telemedicin systematisk givet til målgruppen for perioden, 

som estimatet baserer sig på.  

Kilder: Aarhus Universitetshospital 

Andel der er egnet 

til telemedicin – 

tidligere graviditet 

med svær 

præeklampsi/HEL

LP (DZ358Q) 

 

70 pct. 80 pct. 90 pct. Estimatet er fastlagt pba. erfaringerne fra Aarhus Universitetshospital. 

Erfaringerne er systematisk indsamlet og dokumenteret. For denne 

målgruppe er telemedicin systematisk givet til målgruppen for perioden, 

som estimatet baserer sig på. Egnethedsprocenten er fastsat for den 

del af målgruppen, som i dag erfares at blive registreret under koden 

DZ358Q, som tidligere nævnt underestimeres. Estimatet beror derfor 

på en antagelse om, at de der registreres under koden i høj grad også 

er egnet til telemedicin.  

Kilder: Aarhus Universitetshospital 

D010 - 12 - 
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Varighed af 

forløb antal uger 

D011 - 12 - Udtryk for varigheden af forløbet fra første kontakt til fødsel. Estimatet er 

foretaget på baggrund af dataudtræk fra Aarhus Universitetshospital 

samt opfølgende interview.  

Kilder: Aarhus Universitetshospital 

D0140 - 4 - 

DO422 - 13 - 

DZ358Q - 12 - 

Indfasning år 1-5 2018: 25 pct. 

2019: 100 pct.  

2020: 100 pct. 

2021: 100 pct. 

2022: 100 pct. 

Indfasningstakten er baseret på en antagelse om, at udbredelse af 

telemedicinsk hjemmemonitorering indfases i løbet af 2018.  

Der er antaget en relativ hurtig indfasning, da den patientgruppe der 

modtager telemedicinsk hjemmemonitorering ikke har 

personsammenfald fra år til år. Indfasningen afhænger derfor af, hvornår 

de enkelte afdelinger er klar til at tage teknologien i brug.  

 

Lønomkostningerne er estimeret hovedsagligt ud fra data fra Det fælleskommunale Løndatakontor. 

Lønomkostningerne i business casen bruges dels til at estimere potentialet for de kommunale ydelser, 

der er opgjort på tid, og dels til at estimere enkelte opgaver omkring implementering og drift.  

Tabel 14 Inputvariable til lønomkostninger. 

Inputvariabel Værdi Beskrivelse 

 
Worst 

case 
Estimat 

Best 

case 
 

Årsværk 

projektleder 
- 

545.500 

kr. 
- Den gennemsnitlige bruttoårsløn 2016 for magistre og DJØF’ere i 

regioner og kommuner. Tallet er fremskrevet til 2017 priser med den 

kommunale PL-reguleringssats. 

Kilder:  

• Det fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

• Danske Regioner – Den regionale pris- og lønudvikling  

Årsværk 

sygeplejerske 

- 
447.000 

kr. 
- Den gennemsnitlige bruttoårsløn 2016 for kommunale sygeplejersker 

i ikke ledende stillinger ansat inden for pleje og omsorg af ældre og 

handicappede, samt forebyggende indsatser for ældre og 

handicappede. Tallet er fremskrevet til 2017 priser med den 

kommunale PL-reguleringssats. 

Kilder:  

• Det fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

• Danske Regioner – Den regionale pris- og lønudvikling 

Årsværk læge 
- 941.000 

kr. 

- Den gennemsnitlige bruttoårsløn 2016 for reservelæge, 

afdelingslæger og overlæger. Tallet er fremskrevet til 2017 priser 

med den kommunale PL-reguleringssats. 

Kilder:  

• Det fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

• Danske Regioner – Den regionale pris- og lønudvikling 
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Årsværk jordmoder 
- 444.000 

kr. 

- Den gennemsnitlige bruttoårsløn 2016 for jordemødre. Tallet er 

fremskrevet til 2017 priser med den kommunale PL-reguleringssats. 

Kilder:  

• Det fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

• Danske Regioner – Den regionale pris- og lønudvikling 

Effektivt 

timeårsværk 
- 1450 

timer 

- 
Årsværksnorm på 1924 timer med justering for ferier, helligdage mv. 

Kilde: ”Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder”, 2014 

Overhead 
- 25 pct. - 

Overhead lægges oven i lønomkostninger for at tage højde for de 

indirekte omkostninger ved det udførte arbejde.  

Kilder:  

ABC-koststudier viser overheadomkostninger på øjenafdelinger på 

14-20 pct. (Omkostningseffektive afdelinger. Analyse af øjenområdet, 

PWC 2011) 

I en analyse fra KORA om behandlingsforløb er der opgjort en 

variation i indirekte omkostninger mellem sygehuse og afdelinger på 

7-88 pct. I analyse af otte konkrete behandlingsforløb varierer 

procenten mellem 25 pct. og 40 pct. (PASS-patientforløb i 

speciallægepraksis og på sygehus, KORA, november 2012) 

Amerikanske studier viser indirekte omkostninger på sygehuse på 

24-25 pct. (Den ”forbandede” overhead; hvem skal egentligt betale 

for forskningen? Olaf Svenningsen, Syddansk Universitet, marts 

2010) 

 

4.2 Potentialesidens inputparametre 

Business casens potentialer udgøres af aktivitet på indlæggelser for gravide med for tidlig vandafgang 

før 37. graviditetsuge og ambulante kontakter for de øvrige diagnosegrupper. 

For at estimere den nuværende aktivitet er hovedsagligt brugt data fra Landspatientregistret, mens der 

for den fremtidige telemedicinske behandling er brugt data fra Aarhus Universitetshospitals erfaringer. 

Tabel 15 Inputvariable til for estimering i relation til indlæggelser. 

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse 

 Worst 

case 

Estimat Best 

case 

 

Antal indlæggelser 

pr. forløb (as-is)  – 

gravide med for 

tidlig vandafgang før 

37 graviditetsuge 

(DO422) 

- 1 - 

De gravide med for tidlige vandafgang før 37. graviditetsuge som er 

egnet til telemedicinsk hjemmemonitorering indlægges i dag fra 

første kontakt til fødsel.  

Kilder: Aarhus Universitetshospital 

Antal sengedage pr. 

forløb (as-is)  – 

gravide med for 

tidlig vandafgang før 

37. graviditetsuge 

(DO422) 

- 22 - 

Estimatet er fremkommet på baggrund af data oplyst dels af Aarhus 

Universitetshospital og dels af data fra KIH’s endelige 

slutafrapportering. Tallet er udtryk for det antal sengedage som 

gravide med for tidlig vandafgang i dag er indlagt, som i fremtiden vil 

kunne undgås ved telemedicinsk hjemmemonitorering. Der er derfor 

et udtryk for hvor lang tid egnede borgere i målgruppen er indlagt og 

ikke hele målgruppen, da de ikke-egnede typisk kun har få 
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sengedage, da de enten sættes igang ved / kort efter indlæggelsen 

(dem der er efter 34 uger), eller går spontant I fødsel indenfor få 

døgn. Derfor har det heller ikke været muligt at anvende data fra 

Landspatientregistret til dette.  

Kilder:  

• Aarhus Universitetshospital 

• KIH Slutafrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi 

Udvikling i antal af 

indlæggelser)  – 

gravide med for 

tidlig vandafgang før 

37. graviditetsuge 

(DO422) 

- 
-100 

pct. 
- 

Estimatet er udtryk for at samtlige ekstra sengedage, som gravide 

med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge, der er egnet til 

telemedicin i dag får ikke vil være nødvendige ved telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Antal nye ambulante 

telemedicinske 

kontakter pr. forløb – 

gravide med for 

tidlig vandafgang 

(DO422) 

- 44 - 

Estimatet dækker over antallet af telemedicinske og telefoniske 

kontroller, som gravide, der modtager telemedicinsk 

hjemmemonitorering modtager i stedet for at blive indlagt. Estimatet 

er baseret på praksis fra Aarhus Universitetshospital, hvor de 

hjemmemonitoreret hver dag har en telemedicinskkontrol med 

målinger, og en telefonisk opfølgende kontrol.   

Kilder:  

• Aarhus Universitetshospital 

 

De ambulante kontakter er den bærende potentialeparameter for de øvrige målgrupper end gravide 

med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge. I tabellen nedenfor er parametrene beskrevet.  

Tabel 16 Inputvariable til at estimere ambulante kontakter. 

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse 

 
 

Worst 

case 

Estimat Best 

case 

 

Antal ambulante 

kontakter pr. forløb 

D010 - 11 - Estimatet er baseret på et landsdækkende udtræk fra 

Landspatientregistret over hvor meget ambulant aktivitet 

den enkelte gravide i målgruppen har haft gennem et forløb. 

Kilder: 

•   Landspatientregistret 

D011 - 9 - 

D0140 - 12 - 

DZ358Q - 12 - 

Udvikling i 

omkostninger af 

ambulant kontakter 

(alle målgrupper) 
 - -45 pct. - 

Estimatet dækker over forskellen på en fysisk ambulant 

kontrol og en telemedicinsk ambulant kontrol. Estimatet er 

baseret på tidsstudier fra Aarhus Universitetshospital og KIH 

slutrapporten.  

Kilder:  

• Aarhus Universitetshospital 

• KIH Slutafrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi 
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Udvikling i antallet af 

ambulant kontakter 

(alle målgrupper) 

  0 pct.  

Praksis fra Aarhus Universitetshospital er, at erstattet én 

fysisk ambulant kontrol med én telemedicinsk ambulant 

kontrol. Estimatet af potentialet i business case beror på 

denne antagelse. 

Kilder: 

• Aarhus Universitetshospital 

 

 

4.3 Teknologirelaterede inputparametre 

I følgende afsnit har enkelte inputparametre anonymiserede inputkilder og disse ekspliciteres derfor 

ikke yderligere. Der er dertil for enkelte inputparametre angivet et spænd, som udtryk for både en 

usikkerhed, men som yderligere og indirekte anonymiserer udvalgte inputkilder. Dette drejer sig 

primært om prispunkter indhentet fra leverandører af telemedicinske løsninger. Dette vil fremgå i 

tabellerne som ”egne beregninger” 

En række af parametrene vil bygge på erfaringer fra TeleCare Nord projektet om telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgere med KOL, samt de analyseaktiviteter, der udførtes i forbindelse med 

udarbejdelsen af den business case.  

I tabellen nedenfor er parametrene for de teknologirelaterede driftsomkostninger ekspliciteret. 

Tabel 17 Inputvariable til at estimere teknologirelaterede driftsomkostninger. 

Inputvariabel Værdi Beskrivelse 

 Worst 

case 

Estimat Best 

case 

 

Applikations-

vedligehold pr. år 

- 
175 kr. 

pr. 

bruger 

- Inputparameteren er fastlagt som beregnet gennemsnitspris 

baseret på ekspertvurderinger af de forventede udviklings- og 

driftsomkostninger samt markedspriser fra henholdsvis to 

kommercielle løsninger og en løsning baseret på open source 

indhentet januar 2017 ifbm. genberegning af business case for 

telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. 

Inputparameteren er fastlagt under forudsætning af, at der bygges 

videre på allerede etablerede løsninger til gravide med 

komplikationer, eller at der er etableret og idriftsat en telemedicinsk 

infrastruktur ifbm. udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering 

til borgere med KOL. I forlængelse heraf regnes 

driftsomkostningerne pr. ekstra bruger, der tilknyttes den allerede 

etablerede infrastruktur. 

Kilde: Egen markedsafdækning 

Infrastruktur– og 

applikationsdrift pr. 

år 

- 
525 kr. 

pr. 

bruger 

- Inputparameteren er fastlagt som beregnet gennemsnitspris 

baseret på ekspertvurderinger af de forventede udviklings- og 

driftsomkostninger samt markedspriser fra henholdsvis to 

kommercielle løsninger og en løsning baseret på open source 

indhentet januar 2017 ifbm. genberegning af business case for 

telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. 
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Inputparameteren er fastlagt under forudsætning af, at der bygges 

videre på allerede etablerede løsninger til gravide med 

komplikationer, eller at der er etableret og idriftsat en telemedicinsk 

infrastruktur ifbm. udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering 

til borgere med KOL. I forlængelse heraf regnes 

driftsomkostningerne pr. ekstra bruger, der tilknyttes den allerede 

etablerede infrastruktur. 

Kilde: Egen markedsafdækning  

Erstatningsfrekvens  4 år  Udtryk for, hvor lang tid it-udstyr, her måleapparater og 

opsamlingsenheder, er i drift, inden det skal udskiftes ud. 

Den normale afskrivningstakst på ’andet it-udstyr’ er i staten sat til 

3-5 år (kontoradministrativt it-udstyr, der indkøbes ’bunket’ 

afskrives lineært over tre år). Udstyret i denne business case 

udsættes ikke for samme grad af slitage, som kontoradministrativt 

it-udstyr, da det anvendes et begrænset antal gange om ugen, 

hvorfor det antages at kunne bruges et år længere i driften, inden 

det skal erstattes/udskiftes. 

Kilde: Moderniseringsstyrelsen 

Asset management 

pr. enhed pr. år.  

- 100 kr. - Udtryk for en initial registrering og løbende overblik over det 

decentrale udstyr (placering og status), inklusiv driften af en fælles 

asset database (pr. lokalregional installation eller anvendelse). 

Estimatet tager udgangspunkt i udgifterne i TeleCare Nord-

projektet samt lignende markedspriser på tilsvarende services på 

markedet, herunder tilsvarende projekter i KIH. 

Kilde: TeleCare Nord og Egen beregning  

MDM licens pr. 

enhed pr. år 

- 300 kr. - Udtryk for licens til MDM systemet (Mobil Device Management), 

som håndterer initial opsætning samt løbende styring og kontrol af 

de decentrale enheder (for OpenTele opsamlingstabletten). 

Udgiften inkluderer basisudgifter for nødvendig back-end 

applikation og udgiften pr. administreret enhed. 

Estimatet baserer sig på udgifterne i TeleCare Nord-projektet, samt 

lignende produkter på markedet. 

Kilde: TeleCare Nord og Egen beregning 

Simkort og 

dataabonnement pr. 

enhed pr. år 

- 150 kr. - Udtryk for udgifterne til (data)abonnementer til den normale 

dataoverførsel fra patienten til sundhedspersonalet, og vice versa 

for udsendelse af spørgeskemaer og beskedudveksling. 

Estimatet tager udgangspunkt i data fra TeleCare Nord, men hvor 

udgiften er blevet nedjusteret. Nedjusteringen er begrundet med, at 

den datamængde, der skal overføres i forbindelse med 

indberetning af måledata, er relativt begrænset (dette inkluderer 

ikke videounderstøttelse). I estimatet indgår yderligere supplerende 

information fra lignende projekter med tilsvarende behov, fx fra 

systemer på området for digital understøttet genoptræning, 

sammenlignelige priser fra statslige indkøbsaftaler og relaterede 

offentlige rammeudbud.  

Kilde: TeleCare Nord og Egen beregning 
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Omkostninger til 

kassetter til måling 

med CRP-apparater 

- 30 kr. - Udtryk for udgifterne til engangskassetter, som bruges i forbindelse 

med telemedicinske CRP-målinger for gravide med for tidlig 

vandafgang før 37. graviditetsuge. Prisen estimeres at falde 

væsentligt over de kommende år, hvorfor estimatet må anses som 

konservativt.  

Kilde: Egen markedsafdækning 

Mængderabat ved 

indkøb af licenser, 

abonnementer mm. 

25 pct. 30 pct. 35 pct. Der regnes i business casen med, at der kan opnås en betydelig 

rabat ved stordriftsindkøb gennem indkøbsaftaler eller større 

udbud. Besparelsen trækkes i business casen fra den samlede pris 

for det totale antal licenser og abonnementer. 

Estimaterne stammer fra erfaret besparelser fra relevante statslige 

indkøbsaftaler og relaterede offentlige rammeudbud. 

Kilde: Egen beregning 

Mængderabat ved 

indkøb af kassetter 

til CRP-apparater 

- 20 pct. - Udtryk for storkøbsrabat ved indkøb af engangskassetter. Rabatten 

er ligeledes et udtryk for, at prisen forventes at falde over business 

casens fem-årige periode.   

Kilde: Egen markedsafdækning 

Stordriftsfordele ved 

drift og vedligehold 

af decentrale 

enheder 

15 pct. 20 pct. 25 pct. Der regnes i business casen med, at der kan opnås 

stordriftsfordele ved drift ved en fuld indfasning af en 

landsdækkende udbredelse. Dette både ved lokalregional drift eller 

fællesregionaldrift. Besparelsen trækkes i business casen fra den 

samlede pris for drift og vedligehold af decentrale enheder samt 

tilknyttede serversystemer og driften af disse. 

Estimaterne stammer fra erfaret besparelser fra relevante statslige 

indkøbsaftaler og relaterede offentlige rammeudbud. 

Kilde: Egen beregning 

Stordriftsfordele ved 

drift og vedligehold 

af applikationer og 

infrastruktur. 

15 pct. 20 pct. 25 pct. Der regnes i business casen med, at der kan opnås 

stordriftsfordele ved en landsdækkende udbredelse. Besparelsen 

trækkes i business casen fra inputparametrene 

’applikationsvedligehold’ samt ’infrastruktur- og applikationsdrift’. 

Estimaterne stammer fra en markedsafdækning foretaget af PA 

Consulting blandt flere leverandører samt fra erfarede besparelser 

fra relevante statslige indkøbsaftaler og relaterede offentlige 

rammeudbud 

Kilde: Egen beregning og markedsafdækning 

 

Nedenfor er parametre omkring den organiseringen af den tekniske drift ekspliciteret. Parametrene 

knytter sig til omkostninger og tid knyttet til personalets brug af de tekniske løsninger.    

Tabel 18 Inputvariable til at estimere omkostninger for organiseringen af driften af teknologi. 

Inputvariabel Værdi  Beskrivelse 

 Worst 

case 

Estimat Best 

case 
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Tid til oprettelse 

gravide med 

komplikationer i 

backend 

- 6 min - Udtryk for den tid, der bruges af medarbejdere til at oprette nye 

gravide der påbegynder telemedicinsk behandling i de lokale 

systemer.  

Estimatet bygger på erfaringer fra Aarhus Universitetshospital 

samt egne beregninger. 

Kilde:  

• Aarhus Universitetshospital 

• Egen beregning 

Teknisk support for 

sundhedsprofes-

sionelle pr. år 

- 
25.000 

kr.  
-- Samlet beløb, der årligt bruges på at yde tekniske support til de 

sundhedsprofessionelle, der anvender telemedicinsk udstyr i 

deres daglige arbejde. Denne support understøtter derfor også 

borgernes henvendelser gennem sundhedspersonalet.  

Kilde: Egen beregning  

Teknisk support og 

anden kontakt til 

borgere pr. forløb 

- 60 min. - Udtryk for den tid, der bruges af medarbejdere til at rådgive og 

have ikke planlagt telefonisk kontakt med gravide der modtager 

telemedicinsk hjemmemonitorering. Erfaringer fra Aarhus 

Universitetshospital har vist, at denne gruppe har behov for at 

kunne komme i kontakt med personale, som de ellers ville have 

haft ved en indlæggelse eller i umiddelbar forlængelse af en 

fysisk ambulant kontrol.  

Kilde:  

• Aarhus Universitetshospital 

• Egen beregning 

Antal timer til 

koordinering og drift 

af telemedicin pr. 

forløb 

- 3,5 

timer 

- Udtryk for den ekstra tid, der bruges af medarbejdere til 

koordination og drift ifm. et telemedicinsk forløb. Tiden dækker 

over klargøring, fordeling og indhentning af udstyr, intern 

koordination og planlægning af kontroller, samt diverse afledte ad 

hoc opgaver. Estimatet er baseret på erfaringer fra Aarhus 

Universitetshospital samt egne beregninger.   

Kilde:  

• Aarhus Universitetshospital 

• Egen beregning 

 

Der foretages en række investeringer i teknologi i forbindelse med landsdækkende udbredelse af 

telemedicinsk hjemmemonitorering. Disse omkostninger er ekspliciteret i tabellen nedenfor. 

Tabel 19 Inputvariable til at estimere teknologirelaterede implementerings- og investeringsomkostninger. 

Inputvariabel Værdi Beskrivelse 

 Worst 

case 

Estimat Best 

case 
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Blodtryksmålere pris 

pr. styk 

1.250 

kr. 

1.150 

kr. 

1.050 

kr. 

Prisen baserer sig dels på markedspris for modellen anvendt i 

TeleCare Nord samt priser på tilsvarende funktionelt 

sammenlignelige produkter. 

Prisen afspejler, at der er tale om et Continua-certificeret apparat 

med bluetooth. Aarhus Universitetshospital har gode erfaringer med 

brug af et apparat uden bluetooth og certificering. Anskaffelsesprisen 

for denne model er væsentligt lavere end for den model, der er 

regnet med i den opstillede business case. 

Kilder:  

• TeleCare Nord & Aarhus Universitetshospital 

• Markedsafdækning 

• Egen beregning 

Tablets pris pr. styk 2.000 

kr. 

1.500 

kr. 

1.000 

kr. 

Prisen baserer sig på gennemsnitlige markedspriser for modeller 

anvendt af Aarhus Universitetshospital og i TeleCare Nord.  

Kilde:  

• TeleCare Nord & Aarhus Universitetshospital 

• Markedsafdækning 

• Egen beregning 

CTG-apparater  40.700 

kr. 

35.700 

kr. 

30.700 

kr. 

Estimatet af cardiotocegrafer (CTG-apparater) er baseret på priser 

fra Aarhus Universitetshospitals erfaringer med telemedicinsk 

hjemmemonitorering samt egen markedsafdækning.  

Kilde:  

• Aarhus Universitetshospital 

• Markedsafdækning 

• Egen beregning 

CRP-apparater - 6.850 

kr. 

- Estimatet af prisen på CRP-apparater bygger på egen 

markedsafdækning, samt erfaringer fra Aarhus Universitetshospital. 

Som følge af markedsafdækningen forventes prisen at falde over 

business casens femårige periode. CRP-apparaterne bruges kun i 

udstyrspakker for gravide med for tidlig vandafgang før 37. 

graviditetsuge (DO422) 

Kilde:  

• Aarhus Universitetshospital 

• Markedsafdækning 

• Egen beregning 

Andet udstyr 

(transportkasse 

mm.) pris pr. styk 

- 335kr. - Der indgår priser fra lignende projekter og udstyrspakker, fx digitalt 

understøttet genoptræningssystemer. Der til kommer udgifter som 

rapporteret fra TeleCare Nord-projektet. Prisen er ækvivalent med 

indkøbsprisen i TeleCare Nord-projektet. Udstyret dækker over 

transportkasse, etui til tablet, evt. pen til tablet mm. Der er ikke 

indregnet rabat i den angivne pris. 

Kilde:  
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• Egen beregning 

• TeleCare Nord 

Brugervejledninger i 

papir og digital form 

pris pr. styk 

- 15 kr. - Prisen afspejler omkostninger til fremstilling af brugervejledning. Der 

kan være en mulig besparelse ved anvendelse af digitale 

brugervejledninger, men erfaringen fra TeleCare Nord viser, at de 

digitale vejledninger ikke fuldt ud kan erstatte de fysiske vejledninger. 

Kilde: Aarhus Universitetshospital & TeleCare Nord 

Buffer for 

telemedicinsk 

udstytr 

- 15 pct. - Da flowet af gravide med komplikationer ikke forventes at være 

konstant regnes med at der skal være 15 pct. så meget udstyr, som 

der i gennemsnit er brug for, så telelmedicinsk hjemmemonitorering 

også kan gives til alle egnede gravide i peak periode. 

Kilde: Egen beregning.  

Modningsaktiviteter - 1,25 

mio. kr. 

- Inputparametrene er fastlagt som beregnede gennemsnitspriser 

baseret på ekspertvurderinger af de forventede udviklings- og 

driftsomkostninger samt markedspriser fra henholdsvis to 

kommercielle løsninger og en løsning baseret på open source 

indhentet januar 2017 ifbm. genberegning af business case for 

telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.  

Omkostningerne dækker udvikling/modning af specifik applikation 

rettet mod gravide med komplikationer under forudsætning af, at 

generel funktionalitet i en allerede etableret telemedicinsk 

infrastruktur kan genbruges. 

Kilde: Egen beregning. 

Mængderabat ved 

anskaffelse af 

decentralt udstyr 

25 pct. 30 pct. 35 pct. Der regnes i business casen med, at der kan opnås en betydelig 

rabat ved stordriftsindkøb gennem indkøbsaftaler eller større udbud. 

Besparelsen trækkes i business casen fra den samlede indkøbspris 

for det decentrale udstyr.  

Estimaterne stammer fra erfaret besparelser fra relevante statslige 

indkøbsaftaler og relaterede offentlige rammeudbud. 

Kilde: Egen beregning 
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4.4 Inputparametre vedrørende sundhedsfaglig organisering  

I det følgende afsnit redegøres for parametrene omkring den sundhedsfaglige organisering.  

Tabel 20 Inputvariable til at estimere omkostninger for den sundhedsfaglige organisering af 

implementering. 

Inputvariabel Værdi Beskrivelse 

 Worst 

case 

Estimat Best 

case 

 

Tid til undervisning 

pr. jordmoder 

- 4 timer - Antal timer den enkelte jordemoder skal modtage for at kunne 

anvende det telemedicinske udstyr. Er indregnet som en 

engangsomkostning, da for fremtidige ansættelser antages at være 

en del af det generelle oplæringsforløb. De fire timer dækker både 

over introduktion på hold, samt løbende sparring i en 

oplæringsperiode.  

Estimatet er baseret på erfaringer fra Aarhus Universitetshospital 

samt egne beregninger.  

Kilde:  

• Aarhus Universitetshospital 

• Egen beregning 

Antal Jordmødre med 

undervisningsbehov 

- 400 - Antallet af jordemødre, som antages at arbejde med telemedicinsk 

udstyr, og derfor har et undervisningsbehov.  

Estimatet tager udgangspunkt i, at der i regionerne i dag er ansat 

knap 1.500 jordemødre. Da det er en begrænset gruppe af samlet 

graviditetsforløb, der modtager telemedicinsk behandling forventes 

ikke alle jordemødre at skulle læres op i brugen af telemedicinsk 

udstyr.  

Kilde:  

• Det fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

• Egen beregning 

Pris pr. 

undervisningstime 

- 375 kr. - Baseret på erfaringerne på Aarhus Universitetshospital forventes 

en jordemoder at være superbruger i løsningen og stå for 

undervisningen. Prisen er et udtryk for den forventelige timepris for 

en jordemoder inklusive overhead.  

Kilde:  

• Det fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

• Aarhus Universitetshospital 

Årsværk til regional 

projektledelse og 

udrulning år 1  

- 5 - Hver region antages at skulle bruge én årsværksressource til 

projektledelse af udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering 

det første år ved udrulning. Målgruppen er relativt begrænset og 

der er i alt 14 afdelinger i landet, der håndtere gravide med 

komplikationer. Erfaringerne fra Aarhus Universitetshospital viser, 

at afdelingerne selv har kunnet varetage meget af projektledelsen.  
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Kilde:  

• Aarhus Universitetshospital 

Tid til oplæring af 

gravide med 

komplikationer 

- 60 min - Erfaringerne fra Aarhus Universitetshospital viser, at der skal 

bruges en time i oplæring af brug af apparaterne i den 

telemedicinske pakke.  

Kilde:  

• Aarhus Universitetshospital 
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