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Formålet med nærværende business case er at give et første estimat over 
potentialer ved udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til andre 
patientgrupper end borgere med KOL1. Som led i arbejdet er der med afsæt i 
ni konkrete områder udvalgt to patientgrupper – borgere med inflammatoriske 
tarmsygdomme og gravide med komplikationer. Den opstillede business case 
skal ses som input til det videre arbejde med telemedicinsk 
hjemmemonitorering på disse områder. 

Der er i den opstillede business case identificeret væsentlige kvalitative 
gevinster ved brug af telemedicinsk hjemmemonitorering for både borgere 
med inflammatoriske tarmsygdomme og for gravide med komplikationer.  

For borgere med inflammatoriske tarmsygdomme er den opstillede business 
case økonomisk set negativ med et akkumuleret nettopotentiale over fem år 
på -67 mio. kr. Den negative business case skyldes, at bruttopotentialet mere 
end opvejes af væsentlige omkostninger, som der imidlertid er indikationer på 
vil kunne nedbringes gennem bedre organisering og teknologisk 
understøttelse. 

Den opstillede business case for gravide med komplikationer er negativ med 
et akkumuleret nettopotentiale over fem år på -11 mio. kr. Business casens 
samlede resultat dækker over væsentlige forskelle på tværs af tre 
delmålgrupper, hvor én delmålgruppe er klart positiv, én balancerer omkring 
nul og én er klart negativ.  

 

Opdrag og sigte 

Regeringen, KL og Danske Regioner har som led i den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 

2013-2020 igangsat et initiativ om national udbredelse af telemedicin (initiativ 1.1 Udbredelse af 

                                                      

1
 Der er udarbejdet en selvstændig business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med 

KOL, hvorfor denne diagnosegruppe ikke behandles i nærværende business case. 

HOVEDKONKLUSIONER 



 

2 

 

telemedicin i hele landet). Som følge af initiativet er der dels udarbejdet en business case for national 

udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, dels udarbejdet en foreløbig 

business case for en række øvrige diagnoseområder. Nærværende business case afrapporterer 

resultaterne vedrørende to øvrige diagnosegrupper, som er vurderet som lovende: gravide med 

komplikationer og borgere med inflammatoriske tarmsygdomme. Styregruppen for den gennemførte 

analyse har bestået af KL, Danske Regioner. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt 

Digitaliseringsstyrelsen,  

Business casen er udarbejdet af PA Consulting Group i perioden januar 2015 til maj 2015 og baserer 

sig i overensstemmelse med opdraget i altovervejende grad på de foreliggende data fra 

gennemførelsen af konkrete forsøg inden for en række diagnoseområder i regi af storskalaprojektet 

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) i Region Midtjylland og Region Hovedstaden samt en 

række grundlæggende erfaringer med organisering af telemedicinsk hjemmemonitorering i stor skala, 

som de foreligger fra storskalaprojektet TeleCare Nord i Region Nordjylland. Valg af datagrundlag 

bygger på en vurdering af, at disse data i en dansk kontekst samlet set udgør det bedste grundlag for 

en vurdering af potentialerne forbundet med en udbredelse af de diagnoser, der har været en del af 

KIH. 

Business casens hovedresultater 

Hovedresultater i de opstillede business cases for både gravide med komplikationer og borgere med 

inflammatoriske tarmsygdomme er: 

1. Væsentlige kvalitative gevinster for alle målgrupper 

2. Business casen er positiv for nogle delmålgrupper og negativ for andre 

3. Der regnes i de opstillede business cases med betydelig usikkerhed 

4. De opstillede business cases giver input til det videre arbejde 

1. Væsentlige kvalitative gevinster for begge målgrupper 

Der er for både gravide med komplikationer og for borgere med inflammatoriske tarmsygdomme 

identificeret en række kvalitative gevinster ved brug af telemedicinsk hjemmemonitorering. De 

kvalitative gevinster er ikke værdisat økonomisk i business casen. 

De væsentligste kvalitative gevinster for de enkelte målgrupper er: 

 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme. Resultaterne fra storskalaprojektet KIH giver 

samlet set betydelige indikationer på, at national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering 

til borgere med inflammatoriske tarmsygdomme har livskvalitetsforbedrende potentiale inden for 

områderne patienttryghed og sygdomsmestring. Ydermere indikerer sundhedspersonalets 

besvarelser, at telemedicinsk hjemmemonitorering kan forbedre kvaliteten af behandlingen. 

 Gravide med komplikationer. Samlet set er der med storskalaprojektet KIH betydelige 

indikationer på, at national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med 

komplikationer kan bidrage til øget patienttryghed og sygdomsmestring. Sundhedspersonalets 

besvarelser indikerer yderligere, at telemedicinsk hjemmemonitorering samlet set kan forbedre 

kvaliteten af behandlingen. For gravide med for tidlig vandafgang og risiko for 

svangerskabsforgiftning giver brug af telemedicinsk hjemmemonitorering endvidere en oplevelse af 

større fleksibilitet i deres hverdag. 

2. Business casen er positiv for nogle delmålgrupper og negativ for andre 

Business casen er positiv for nogle delmålgrupper og negativ for andre. Konkret ser resultaterne ud på 

følgende måde: 

 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme. Den opstillede business case for national 

udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med inflammatoriske tarmsygdomme 

er negativ med et akkumuleret nettopotentiale over business casens femårige løbetid på -67,3 mio. 
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kr. på landsplan (i 2015-priser). Det årlige nettopotentiale ved fuld indfasning af business casen er 

negativt med -13,2 mio. kr. på landsplan efter 2020 (beregnet gennemsnit for det årlige resultat i en 

fremtidig driftssituation; 2015-priser). 

Figur 1: Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme (mio. kr. 2015-priser) 

 

 Gravide med komplikationer. Den opstillede business case for national udbredelse af 

telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer er samlet set negativ med et 

akkumuleret nettopotentiale over business casens femårige løbetid på -15 mio. kr. på landsplan (i 

2015-priser). Det årlige nettopotentiale ved fuld indfasning af business casen er neutral med 0 mio. 

kr. på landsplan efter 2020 (beregnet gennemsnit for det årlige resultat i en fremtidig driftssituation; 

2015-priser). 

Det samlede resultat dækker imidlertid over væsentlige forskelle på tværs af de tre delmålgrupper 

af gravide med komplikationer. Den opstillede business case er således positiv med 15 mio. kr. for 

gruppen af gravide med for tidlig vandafgang. For gruppen af gravide med risiko for 

svangerskabsforgiftning er business casen neutral med -0,3 mio. kr. Endelig er resultatet for 

gravide med diabetes negativt med -29 mio. kr. (alle resultater akkumuleret over fem år; faste 

2015-priser). 

Figur 2: Gravide med komplikationer (mio. kr. 2015-priser) 

 

For både borgere med inflammatoriske tarmsygdomme og gravide med henholdsvis for tidlig 

vandafgang og risiko for svangerskabsforgiftning drives bruttopotentialet i al væsentlighed af et fald i 

antallet af indlæggelser og relaterede omkostninger. Tilsvarende gælder det for både borgere med 

inflammatoriske tarmsygdomme og gravide med komplikationer, at der er væsentlige omkostninger 

forbundet med såvel anskaffelse og drift af de telekits, som anvendes af de inkluderede borgere, som 
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tidsforbrug i relation til løbende sundhedsfaglig opfølgning på borgerens måledata. For borgere med 

inflammatoriske tarmsygdomme er tidsforbruget i forbindelse med opfølgning på borgerens måledata 

af et sådant omfang, at det har udslagsgivende betydning for, at den samlede business case for 

denne målgruppe er negativ. 

3. Der regnes i de opstillede business cases med betydelig usikkerhed 

Der regnes i de opstillede business cases med en betydelig usikkerhed, hvilket for begge målgrupper 

primært skyldes, at de gennemførte forsøg bygger på langt færre observationer end tilfældet f.eks. er 

for borgere med KOL (mellem 10 og 250 personer pr. målgruppe mod mere end 1.200-1.500 personer 

i forsøgene med KOL). Det betyder, at hver enkelt observation relativt set har stor indflydelse på det 

beregnede procentuelle fald i aktivitet for de drivende parametre og dermed på størrelsen af det 

samlede bruttopotentiale. 

Dertil kommer, at der for gravide med risiko for svangerskabsforgiftning ikke arbejdes med en egentlig 

kontrolgruppe, men med et skønnet alternativ til telemedicinsk hjemmemonitorering. For samtlige 

målgrupper i KIH-projektet en anden målgruppe er forsøgene gennemført uden baselinemåling, 

hvorfor det ikke er muligt at sammenligne aktiviteten i henholdsvis interventionsgruppen og 

kontrolgruppen forud for det gennemførte forsøg med telemedicinsk hjemmemonitorering. 

Konsekvenserne for usikkerheden er dog større for nogle målgrupper end andre. 

Usikkerhederne betyder samlet set, at resultaterne for både gravide med komplikationer og borgere 

med inflammatoriske tarmsygdomme kan vise sig både mindre og større end beregnet i business 

casen: 

 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme. I den opstillede business case er der indlagt et 

usikkerhedsspænd med en worst case på -94 mio. kr. og en best case på -40 mio. kr. 

 Gravide med komplikationer. I den opstillede business case er der indlagt et usikkerhedsspænd 

med en worst case på -11 mio. kr. og en best case på -19 mio. kr. 

Spændet mellem best case og worst case er bestemt af den indregnede usikkerhed på de 

inputvariable i business casen, hvis værdi er forbundet med betydelig usikkerhed, og som samtidig 

viser høj følsomhed, det vil sige, de variable, der har stor betydning for business casens samlede 

resultat. 

4. De opstillede business cases giver input til det videre arbejde 

De opstillede business cases giver i kraft af de foreløbige resultater og øvrige iagttagelser en række 

input til det videre arbejde: 

 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme. Bruttopotentialet i den opstillede business case 

drives i al væsentlighed af et betydeligt fald i antallet af indlæggelser. Det procentuelle fald i 

antallet af indlæggelser er imidlertid beregnet på baggrund af et lille antal observationer i både 

interventionsgruppe og kontrolgruppe. Et bedre datagrundlag vil formodentlig kunne nedbringe 

usikkerheden i den opstillede business case. Tilsvarende er der en række indikationer på, at 

omkostningerne i den opstillede business case vil kunne nedbringes væsentligt som følge af en 

mere optimal organisering af den sundhedsfaglige opgaveløsning og tilhørende teknologisk 

platform. Samlet set peger disse iagttagelser i retning af, at en bedre organisering og mere 

sammenhængende teknologiunderstøttelse vil kunne resultere i en business case med større 

potentiale. 

 Gravide med komplikationer. Der er væsentlige forskelle på tværs af de tre delmålgrupper. Den 

opstillede business case viser således et markant positivt resultat for gruppen af gravide med for 

tidlig vandafgang og et resultat, der balancerer omkring nul, for gruppen af gravide med risiko for 

svangerskabsforgiftning, mens resultatet for gravide med diabetes er negativt. Der er samtidig 

væsentlige forskelle i størrelsen af de tre målgrupper. Der er således flere gravide med diabetes 

(ca. 5.750 årligt) end der er gravide med risiko for svangerskabsforgiftning og gravide med for tidlig 

vandafgang tæller (henholdsvis 420 årligt og 185 årligt). Samlet set peger antallet af berørte 

gravide sammenholdt med resultaterne af den opstillede business case i retning af, at der i 
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forbindelse med det videre arbejde med fordel vil kunne fokuseres på de to små grupper af 

gravide, hvor der er opnået de bedste effekter.  
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Regeringen, KL og Danske Regioner har som led i den fællesoffentlige 
Strategi for Digital Velfærd 2013-2020 igangsat initiativet Udbredelse af 
telemedicin i hele landet (initiativ 1.1c). Som følge af initiativet er der opstillet 
en foreløbig business case til at vurdere de kvalitative og økonomiske 
gevinster ved en national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til 
borgere inden for to diagnoseområder: gravide med komplikationer og borgere 
med inflammatoriske tarmsygdomme. Formålet med business casen er at give 
et første estimat over potentialer ved udbredelse af telemedicinsk 
hjemmemonitorering til andre patientgrupper end borgere med KOL2, og som 
sådan give input til det videre arbejde med telemedicinsk hjemmemonitorering 
på de pågældende områder. Business casen er udarbejdet af PA Consulting 
Group i perioden januar 2015 til maj 2015. 

1.1 Opdrag  

Regeringen, KL og Danske Regioner har som led i den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 

2013-2020 igangsat et initiativ om national udbredelse af telemedicin (initiativ 1.1 Udbredelse af 

telemedicin i hele landet). Som følge af initiativet er der dels udarbejdet en business case for national 

udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, dels udarbejdet en foreløbig 

business case, der skal bruges til at vurdere potentialet for national udbredelse af telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgere inden for en række øvrige diagnoseområder, og som sådan give input 

til det videre arbejde med telemedicinsk hjemmemonitorering på disse områder. 

Nærværende business case afrapporterer resultaterne for de øvrige diagnosegrupper, som vurderes 

mest lovende: gravide med komplikationer og borgere med inflammatoriske tarmsygdomme (jf. 

nedenstående afsnit 1.2 om udvælgelse af diagnoseområder). De to udvalgte diagnoseområder har 

begge i de gennemførte forsøg været rent regionale projekter uden inddragelse af kommuner og 

almen praksis, hvilket betyder, at den opstillede business case for områderne også er afgrænset til det 

regionale område. 

Business casen er udarbejdet af PA Consulting Group i perioden januar 2015 til maj 2015, og arbejdet 

med business casen har været forankret i en styregruppe bestående af KL, Danske Regioner samt 

                                                      

2
 Der er udarbejdet en selvstændig business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med 

KOL, hvorfor denne diagnosegruppe ikke behandles i nærværende business case. 

1 INDLEDNING 
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Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Digitaliseringsstyrelsen. Business casens resultater 

afrapporteres til Styregruppen for strategi for digital velfærd. 

1.2 Datagrundlag og udvælgelse af diagnoseområder 

Den opstillede business case baserer sig i overensstemmelse med opdraget i altovervejende grad på 

data fra gennemførelsen af konkrete forsøg med telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med 

diabetes, inflammatoriske tarmsygdomme samt gravide med og uden komplikationer i regi af 

storskalaprojektet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) samt det igangværende forsøg med 

internetpsykiatri. 

KIH er tværsektorielt projekt forankret i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Projektet 

inkluderer ca. 1.200 borgere med KOL, diabetes, inflammatoriske tarmsygdomme samt gravide med 

og uden komplikationer. 

Business casen trækker derudover på en række grundlæggende erfaringer med og data om 

organisering af telemedicinsk hjemmemonitorering i stor skala, som de foreligger fra TeleCare Nord. 

Dette valg af datagrundlag bygger på en vurdering af, at disse data i en dansk kontekst samlet set 

udgør det bedste grundlag for en vurdering af potentialerne forbundet med en udbredelse af de 

undersøgte diagnoser. 

1.2.1 Udvælgelse af diagnoseområder 

Arbejdet med nærværende business case er gennemført som en iterativ proces, hvor der som første 

skridt er foretaget en indledende estimering af potentialet for hvert diagnoseområde med henblik på at 

udvælge områder til videre analyse og konsolidering af business case resultater. 

Storskalaprojektet KIH og forsøget vedrørende internetpsykiatri omfatter tilsammen ni forsøg og fem 

diagnoser (udover KOL)
3
: 

 Depression 

 Diabetes, type 1 i regelmæssig kontrol 

 Diabetes, type 1 i intensiveret kontrol 

 Diabetes, type 2 med fodsår 

 Gravide uden komplikationer 

 Gravide med diabetes 

 Gravide med risiko for svangerskabsforgiftning 

 Gravide med for tidlig vandafgang 

 Inflammatoriske tarmsygdomme 

En gennemgang af de foreliggende data viser, at det allerede indledningsvist har været nødvendigt at 

fravælge to forsøg fra den videre analyse. Det gælder depression, idet dataindsamlingen i regi af 

forsøget med internetpsykiatri fortsat er i gang. Det gælder endvidere diabetes type 2 med fodsår, idet 

de foreliggende data fra den gennemførte slutevaluering ikke giver mulighed for at foretage en 

potentialeberegning. 

Det har således på baggrund af de foreliggende data været muligt at beregne et første estimat på 

bruttopotentiale for syv af ni telemedicinske forsøg fordelt på fire diagnoser – diabetes type 1, 

inflammatoriske tarmsygdomme samt gravide med og uden komplikationer – der alle har været en del 

af KIH-projektet. 

Det estimerede bruttopotentiale er beregnet pr. patient pr. år på baggrund af data vedrørende 

ændringer i tidsforbrug for specifikke medarbejdergrupper samt ændringer i indlæggelsesaktivitet for 

de undersøgte diagnoseområder fra den gennemførte slutevaluering, udarbejdet af CAST ved 

                                                      

3
 Der er udarbejdet en selvstændig business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med 

KOL, hvorfor denne diagnosegruppe ikke behandles i nærværende business case. 
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Syddansk Universitet
4
. Der er i beregningen anvendt samme forudsætninger vedrørende løn, 

overhead og lignende, som i den opstillede business case for national udbredelse af telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgere med KOL.  

Det estimerede bruttopotentiale pr. patient pr. år er for hver af de undersøgte diagnoseområder 

sammenholdt med et skønnet omkostningsniveau pr. patient pr. år baseret på omkostningsniveauet i 

den opstillede business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere 

med KOL. Det anvendte omkostningsskøn er kvalificeret ved at sammenligne de anvendte 

telemedicinske ’udstyrspakker’ for de enkelte diagnoseområder med den telemedicinske 

udstyrspakke, der er anvendt til borgere med KOL. 

Figur 1: Foreløbigt estimeret bruttopotentiale pr. patient pr. år 

Som det fremgår at ovenstående figur udviser ét diagnoseområde – gravide med komplikationer – i 

kraft af især en delpatientgruppe, et væsentligt positivt bruttopotentiale ved brug af telemedicinsk 

hjemmemonitorering og er derfor udvalgt til videre analyse (uanset at en af delpatientgrupperne 

udviser et negativt bruttopotentiale). 

To andre diagnoseområder – borgere med diabetes type 1 i intensiveret kontrol samt borgere med 

inflammatoriske tarmsygdomme – udviser et positivt bruttopotentiale af en vis størrelse, der dog 

sammenholdt med det foreløbigt estimerede omkostningsniveau formodentlig ikke vil være stort nok 

til, at en samlet business case for det pågældende diagnoseområde vil være positiv. 

Det ene af de to diagnoseområder – borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – adskiller sig fra 

de øvrige områder ved, at det anvendte udstyrskit har et lavere omkostningsniveau. Dette 

diagnoseområde er derfor – sammen med gravide med komplikationer – udvalgt til videre analyse. 

De øvrige diagnoseområder udviser ikke umiddelbart et bruttopotentiale af tilstrækkeligt og relevant 

omfang og er derfor fravalgt til videre analyse i nærværende business case. 

1.3 Rapportens struktur 

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

og konklusioner samt centrale datapunkter og metodiske overvejelser. 

Den resterende del af denne rapport består af følgende kapitler: 

 Kapitel 2: Business casens resultater 

 Kapitel 3: Metode og fremgangsmåde 

                                                      

4
 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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 Kapitel 4: Gennemgang af inputparametre 
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De foreløbige business cases giver samlet set et nettopotentiale over fem år 
på -67 mio. kr. for borgere med inflammatoriske tarmsygdomme og -15 mio. 
kr. for gravide med komplikationer. De to business cases bygger på en 
udbredelse på nationalt plan af de forsøg med telemedicinsk 
hjemmemonitorering til de pågældende grupper af borgere, der er gennemført 
i regi af storskalaprojektet KIH. Der regnes med en vis usikkerhed i begge 
business cases, som derfor kan vise sig både større og mindre end det 
estimerede. Worst case og best case er henholdsvis -94 mio. kr. og -40 mio. 
kr. for borgere med inflammatoriske tarmsygdomme. For gravide med 
komplikationer er worst case og best case -11 mio. kr. og -19 mio. kr. I det 
følgende beskrives business casene for de to diagnosegrupper separat.  

2.1 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme 

2.1.1 Resultater 

Business casen udgøres af en national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere 

med inflammatoriske tarmsygdomme til alle Danmarks regioner og kommuner over en femårig periode 

fra 2016-2020.  

Business casen er modelleret over det tekniske og organisatoriske setup, som er anvendt i KIH 

projektet eGastro, og som i den opstillede business case beregningsmæssigt antages udbredt til hele 

landet. Nogle inputparametre er blevet yderligere kvalificeret, hvilket blandt andet fremgår af 

gennemgangen af inputparametrene i kapitel 4. 

Potentialet opnås gennem telemedicinens forebyggende effekter for borgere med inflammatoriske 

tarmsygdomme særligt i form af færre indlæggelser og lidt mindre ambulant aktivitet. Business casens 

omkostninger knytter sig specielt til den løbende overvågning af det patientrapporterede data. 

Derudover er der større omkostninger knyttet til licenser samt forbrug af udstyr til engangsbrug.  

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

business case-model. Der er dog foretaget enkelte justeringer blandt andet som følge af, at det vil 

være for ressourcemæssigt omfattende at opgøre alle omkostninger på baggrund af regnskabstal 

samt at disse kun i begrænset omfang er tilgængelige. De konkrete afvigelser fra statens business 

case-model er beskrevet i kapitel 3. 

2 BUSINESS CASENS 
RESULTATER  
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Business casen er opstillet over en femårig periode fra 2016 til 2020. Business casen er beregnet i 

2015 PL-niveau, og resultaterne er som hovedregel angivet i faste 2015-priser (der er tillige foretaget 

en beregning af business casens nettonutidsværdi (NNV), der afrapporteres nedenfor). Det fremgår af 

de enkelte tabeller og figurer, hvorvidt der er tale om nutidsværdi eller ej. 

Samlet nettopotentiale over fem år 

Den opstillede business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere 

med inflammatoriske tarmsygdomme giver over 5 år akkumuleret et potentiale på -67mio.kr. 

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

omkostninger og nettopotentiale akkumuleret over den femårige løbetid. Business casen giver et 

negativt nettopotentiale over dens femårige løbetid, hvilket især skyldes den store mængde tid, der 

bruges i forbindelse med arbejdsgangene omkring overvågning af data og håndtering af borgere, der 

modtager telemedicinsk hjemmemonitorering.  

Figur 3 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – Business casens hovedeffekter (mio.kr.) 

 

 

Tabel 1 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – Akkumuleret nettopotentiale over fem år, udvikling over 

perioden (mio. kr.) 

Type 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttopotentiale - positive effekter 11,4 57,2 103,0 148,8 194,5 

Omkostninger – drift og implementering -22,4 -97,5 -151,9 -206,3 -261,8 

Nettopotentiale -10,9 -40,3 -48,9 -57,5 -67,3 

 

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

potentiale og investeringsbehov: 

 Bruttopotentiale – positive effekter: Det forudsættes, at national udbredelse af telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgere med inflammatoriske tarmsygdomme har opstart i 2016 og er fuldt 

indfaset i 2017. Potentialet udregnes på baggrund af observerede effekter og 

omkostningsreduktioner i forhold til sygehusindlæggelser og ambulante konsultationer i 

behandlingen af den enkelte patient. Dertil kommer besparelser på telefoniske kontakter samt 

transport til og fra ambulatoriet. 

 Omkostninger – drift og investering: Dækker over to omkostningsgrupper. 

Driftsomkostningerne dækker over drift af tekniske løsninger, udskiftning af udstyr, forbrug af 

engangsudstyr samt sundhedsfaglige ekstraopgaver som følge telemedicinens øgede behov for 
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overvågning af data og patientsupport. Investeringsomkostningerne består i investeringer til 

decentralt udstyr og projektledelse 

Omkostningerne og bruttopotentialet er nærmere beskrevet nedenfor. 

Tabel 2 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – Årligt nettopotentiale, udvikling over perioden (mio. kr.) 

Type 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet 

Bruttopotentiale - positive effekter 11,4 45,8 45,8 45,8 45,8 194,5 

Omkostninger – drift og implementering -22,4 -75,1 -54,4 -54,4 -55,5 -261,8 

Nettopotentiale -10,9 -29,3 -8,6 -8,6 -9,8 -67,3 

Usikkerhed og følsomhedsberegninger  

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

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

Følsomhedsberegninger viser, hvor følsom business casen er overfor 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.  

Følsomhedsberegninger 

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

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 dog ikke i sig selv hvilke inputvariable i business casen, der er behæftet 

med usikkerhed i fastlæggelsen af variablens værdi. For input-variable, der viser høj følsomhed, og 

hvis værdi samtidig er forbundet med betydelig 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 mellem best case- og worst case værdier i Monte Carlo-simuleringer. 

Figuren nedenfor, Figur 4, viser følsomheden af inputvariablenes påvirkning af den samlede business 

case.   
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Figur 4 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – Oversigt over inputvariable med størst følsomhed 

 

 

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

tilføjet et usikkerhedsspænd (markeret med rødt).  

Følsomhedsanalysen viser, at business casen er mest følsom over for parametre, der påvirker 

potentialet gennem nedbringelsen af indlæggelser samt omkostninger, der knytter sig til 

sundhedsfaglig opfølgning på måledata. Det står derfor klart, at netop aktiviteterne omkring reduktion 

af indlæggelser og tidsforbrug i forbindelse med opfølgning på måledata er de væsentligste aktiviteter 

for business casens udfald. Der er derfor også lagt usikkerhedsspænd ind i flere parametre brugt til at 

estimere effekten af disse aktiviteter.  

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 -94 og -40 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 4). 

Nedenstående figur, Figur 5, giver et overblik over udviklingen i worst case, estimat og best case for 

business casens nettopotentiale akkumuleret over den femårige løbetid.  

Figur 5 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – Akkumuleret nettopotentiale over fem år (mio. kr.) 
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Figuren viser at ingen af scenarierne giver en positiv business case eller har en positiv årlig udvikling 

efter investeringsomkostningerne er foretaget.   

Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning 

Det årlige nettopotentiale ved en fuld indfasning af business casen er på -13,2 mio. kr. (worst case og 

best case spænder mellem -26,7 og -7,3 mio. kr.)
5
. Usikkerhederne i analysen betyder, at potentialet 

kan vise sig både mindre og større end det er estimeret på baggrund af det foreliggende datagrundlag 

for de enkelte inputparametre, og de dertil knyttede usikkerhedsspænd (se kapitel 4). 

Nedenstående figur, Figur 6, og tabel giver et overblik over worst case, estimat og best case for 

henholdsvis bruttopotentiale, omkostninger og nettopotentiale pr. år ved en fuld indfasning på 

landsplan. 

Figur 6 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning (mio.kr.) 

 

 

Bruttopotentiale og omkostninger 

Bruttopotentialet opregnes i tre forskellige drivere, som tager udgangspunkt i de oplevede effekter fra 

KIH projektet: 

 Udvikling i antal af ydelser pr. patient. Udviklingen i antallet af ydelser ses som en 

gennemsnitsbetragtning pr. patient ved indførslen af telemedicinsk hjemmemonitorering. Antallet af 

indlæggelser falder med 45 pct. ved brug af telemedicinsk hjemmemonitorering. Antallet af 

ambulante kontakter falder med 6 pct., mens antallet af telefoniske kontakter falder med 6 pct. 

Udviklingen er baseret på tal fra KIH-projektet, hvor både kontrol- og interventionsgruppe indeholdt 

omkring 100 deltagere, og er derfor behæftet med en vis usikkerhed.  

 Udvikling i omkostninger pr. ydelse. Omkostningerne for indlæggelser måles som de 

gennemsnitlige DRG-takster pr. indlæggelse, mens de ambulante kontakter og telefoniske 

kontakter måles ud fra den brugte arbejdstid for personalet, hvilket er samme metode, som bruges 

i KIH. Der regnes ikke med nogen udvikling i omkostninger pr. indlæggelse, da datagrundlaget er 

for spinkelt og insignifikant. For ambulante kontaker regnes med et mindre fald i omkostningerne 

på 2 pct., mens der for telefoniske kontakter er uændrede omkostninger forbundet med en kontakt. 

Disse vurderinger er baseret på erfaringerne fra KIH.  

 Udvikling i transport. Der er transportomkostninger forbundet med antallet af ambulante 

kontakter. Variationen af disse omkostninger er afhængig af variationen i antallet af ambulante 

kontakter, og oplever derfor samme udvikling som de ambulante kontakter (et fald på 6 pct.). 

                                                      

5
 Omkostningerne ved fuld indfasning afspejler kun driftsomkostningerne, da investerings- og projektomkostninger er afholdt 

tidligere. 
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Samlet set er det i indlæggelserne det største potentiale kan hentes, da det er omtrent otte gange så 

stort som det øvrige potentiale.  

Figur 7 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – Udvikling for udvalgte potentialeparametre 

 

 

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

 Investeringsomkostninger. Der er omkostninger forbundet med projektledelse til implementering 

samt initial oplæring af sygeplejersker i det telemedicinske udstyr. Derudover er der udgifter 

forbundet til applikationsudvikling og modning. Dertil kommer investeringsomkostninger knyttet til 

indkøb af smartphones og applikationer. Der skal yderligere investeres i etablering af snitflader til 

systemer i region, kommune og almen praksis. 

 Driftsomkostninger. Driftsomkostningerne drives primært af sundhedspersonalets håndtering og 

opfølgning på det patientrapporterede data, forbrug af materiale til engangsbrug samt løbende 

udskiftning af det telemedicinske udstyr. Derudover er der omkostninger forbundet til teknisk drift 

og vedligehold samt væsentlige omkostninger til licenser og abonnementer.  

Kapitel 5 giver en uddybende gennemgang af definitioner, kildegrundlag mm. for de enkelte 

inputvariable i den opstillede business case. 

Nedenstående figur, Figur 8, viser fordelingen af business casens samlede femårige bruttopotentiale 

og omkostninger på de forskellige hovedtyper.  

Figur 8 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – Fordeling af potentiale og omkostninger (mio. kr.) 

 

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

afsnit. 
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Bruttopotentiale fordelt på typer 

Figur 9, og Tabel 3 herunder giver et overblik over udviklingen i det årlige bruttopotentiale over 

business casens femårige løbetid fordelt på de fire ydelser – indlæggelser, ambulatoriekontakter, 

transport og telefoniske kontakter.  

Figur 9 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – Årligt bruttopotentiale, femårig udvikling fordelt på 

potentialetyper (mio. Kr.) 

 

 

Tabel 3 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – Årligt bruttopotentiale, femårig udvikling fordelt på 

potentialetyper (mio. kr.) 

Type          2016           2017        2018         2019         2020     Samlet 

Potentiale på 

indlæggelser 
9,8 39,2 39,2 39,2 39,2 166,6 

Potentiale for 

ambulante kontakter 
1,6 6,4 6,4 6,4 6,4 27,3 

Potentiale 

telefonkontakter 
0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 

Potentiale, i alt 11,4 45,8 45,8 45,8 45,8 194,5 

  

Indlæggelser. Af ovenstående tabel fremgår det, at bruttopotentialet i høj grad bæres af 

forebyggelsen af indlæggelser, som udgør 86 pct. af det samlede bruttopotentiale.  

Ambulante kontakter. De ambulante kontakter er den næststørste driver og udgør ca.14 pct. af det 

samlede bruttopotentiale. Heraf udgør besparelserne på transport omtrent 0,8 mio. kr. årligt. 

Telefoniske kontakter. De telefoniske kontakter er billige og oplever kun et beskedent fald. De har 

derfor ingen særlig betydning for business casens samlede potentiale.  

 

Omkostninger fordelt på typer 

I Tabel 4 og Figur 10 herunder er et overblik over de årlige omkostninger fordelt på de to hovedtyper, 

investeringsomkostninger og driftsomkostninger samt på de tre diagnosegrupper 
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Figur 10 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – Årlige omkostninger over fem år (mio. kr.) 

 

Tabel 4 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – Årlige omkostninger over fem år (mio. kr.) 

Type 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet 

Driftsomkostninger  16,4 61,1 54,4 54,4 55,6 241,8 

Investeringsomkostninger 6,0 14,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

Omkostninger, i alt 21,1 75,1 54,4 54,4 55,6 261,8 

 

Investeringsomkostninger.  Udgøres primært af investeringer i smartphones og indkøb af apps til 

smartphonen. Dertil kommer udgifter til projektledelse og undervisning af plejepersonale, som udgør 

en relativ lille del af den samlede business case. Investeringsomkostningerne udgør samlet set en 

realtivt lille omkostning i forhold til business casens omkostninger som et hele.  

Driftsomkostninger. Driftsomkostningerne udgøres i høj grad af det sundhedsfaglige personales 

håndtering af og opfølgning på måledata fra borgere med inflammatoriske tarmsygdomme, som udgør 

56 pct. af business casens samlede omkostninger over den 5-årige periode. Derudover er der 

betydelig omkostninger forbundet med licenser og abonnementer samt udgifter til engangsmateriale til 

brug for fæcesprøver.  

Business casen i nettonutidsværdi 

Business casen omregnes til nettonutidsværdi ved at antage en generel pris- og lønudvikling på 1,5 

pct. i business casens femårige periode fra 2016-2020. I samme periode regnes med en 

diskonteringsrente på 4 pct., som anvendes til at tilbagediskontere business casens resultater.  

Tabel 5 Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme – Akkumuleret nettopotentiale over fem år, udvikling over 

perioden (mio. kr. NNV) 

Type 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttopotentiale  11,2 54,8 97,3 138,8 179,4 

Omkostninger – drift og investering -21,8 -93,4 -143,9 -193,3 -242,5 

Nettopotentiale -10,7 -38,6 -46,6 -54,5 -63,1 
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Omregningen til nettonutidsværdi viser ikke et markant anderledes resultat end ved udregningen i 

faste priser.  

2.1.2 Kvalitative gevinster 

Som en del af KIH-storskalaprojektet er det blevet undersøgt, i hvilket omfang udbredelse af 

telemedicinsk hjemmemonitorering for borgere med inflammatoriske tarmsygdomme har medført 

gevinster af kvalitativ, dvs. ikke-økonomisk, karakter for de inkluderede borgere. Disse gevinster er 

ikke værdisat i business casen i økonomiske termer. Specifikt går de kvalitative gevinster især på, 

hvorvidt borgerne føler sig tryggere ved behandlingen og bliver mere kompetente til at mestre egen 

sygdom som følge af den telemedicinske hjemmemonitorering.  

For gruppen af borgere med inflammatoriske tarmsygdomme, som deltog i projektet eGastro under 

KIH, er der indikationer på, at telemedicinsk hjemmemonitorering understøtter en bedre livskvalitet. 

Dette afspejler sig især på borgernes tryghed ved behandlingsforløbet og sygdomsmestring. 

Specifikt viser tal fra KIH, at en signifikant større andel af borgerne i interventionsgruppen angiver i 

eftermålingen, at de trygge eller meget trygge ved deres behandling. Og andelen af borgere, der er i 

tvivl om, hvornår de skal kontakte hospitalet ved en opblussen i deres sygdom, er 

interventionsgruppen halveret fra 28 pct. til 14 pct., hvilket ligeså er statistisk signifikant.
6
 På seks ud 

af otte subskalaer for måling af sygdomsmestring, herunder ”navigering i sundhedsvæsnet” samt 

”selvmonitorering og indsigt”, viser interventionsgruppen af borgere med inflammatoriske 

tarmsygdomme statistisk signifikante forbedringer.
7
 

Personalet erfarer også, at telemedicinsk hjemmemonitorering er gavnligt for behandlingen af borgere 

med inflammatoriske tarmsygdomme. Herfra skønnes det, at der er sket et betydeligt løft i 

behandlingskvaliteten, da patienter med inflammatoriske tarmsygdomme nu får mulighed for at 

overvåge deres egen sygdom. Personalet oplever derfor, at behandlingen i hjemmet gør det muligt for 

patienterne at komme hurtigt i gang med en behandling, hvis sygdommen skulle blusse op.
8
  

Resultaterne fra storskalaprojektet KIH giver samlet set betydelige indikationer på, at national 

udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med inflammatoriske tarmsygdomme har 

livskvalitetsforbedrende potentiale inden for områderne patienttryghed og sygdomsmestring. 

Ydermere indikerer sundhedspersonalets besvarelser, at telemedicinsk hjemmemonitorering kan 

forbedre kvaliteten af behandlingen. 

2.1.3 Perspektivering 

Den opstillede business case for borgere med inflammatoriske tarmsygdomme er som nævnt ovenfor 

negativ med 63,2 mio. kr. akkumuleret over fem år. Der er imidlertid to iagttagelser i relation til de 

opnåede resultater, som bør inddrages i, hvordan der eventuelt kan arbejdes videre med 

telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med inflammatoriske tarmsygdomme: 

 Mulighed for optimering af sundhedsfaglig organisering og teknologisk platform. 

Omkostningerne i den opstillede business case drives i betydeligt omfang af det tidsforbrug, 

som det sundhedsfaglige personale har i forbindelse med løbende opfølgning på 

prøveresultater og indrapporterede data fra borgere med inflammatoriske tarmsygdomme. En 

                                                      

6
 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”, s. 126. 

7
 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”, s. 128. 

8
 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”, s. 129. 
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sammenligning af tidsforbruget i det gennemførte forsøg med tidsforbruget i forbindelse med 

opfølgning på måledata i TeleCare Nord viser, at tidsforbruget har været tre gange så højt i 

relation til borgere med inflammatoriske tarmsygdomme
9
. Samtidig fremgår det af 

projektbeskrivelser og den gennemførte evaluering, at de anvendte teknologiske løsninger 

ikke har været integrerede, hvilket blandt andet har givet anledning til løbende 

genindtastningsopgaver hos det sundhedsfaglige personale. Der er med andre ord en række 

indikationer på, at omkostningerne i den opstillede business case vil kunne nedbringes 

væsentligt som følge af en mere optimal organisering af den sundhedsfaglige opgaveløsning 

og tilhørende teknologisk platform. 

 Det beregnede bruttopotentiale bygger på få observationer. Bruttopotentialet i den 

opstillede business case drives i al væsentlighed af et betydeligt fald i antallet af indlæggelser. 

Det procentuelle fald i antallet af indlæggelser er imidlertid beregnet på baggrund af et lille 

antal observationer i både interventionsgruppe og kontrolgruppe. Det betyder, at hver enkelt 

observation relativt set har stor indflydelse på det beregnede procentuelle fald og dermed på 

størrelsen af det samlede bruttopotentiale. Samtidig er der i det foreliggende datagrundlag 

ikke mulighed for at sammenligne indlæggelsesaktiviteten i henholdsvis interventionsgruppen 

og kontrolgruppen under det gennemførte forsøg med telemedicinsk hjemmemonitorering 

med indlæggelsesaktiviteten i perioden forud for forsøget (baseline). 

Samlet set peger ovenstående iagttagelser i retning af, at en bedre organisering og mere 

sammenhængende teknologiunderstøttelse vil kunne resultere i en business case med større 

potentiale. Tilsvarende vil et bedre datagrundlag (eksempelvis opnået gennem en videreførelse og 

udbygning af det hidtidige forsøg) kunne give grundlag for beregning af en business case med mindre 

usikkerhed. 

  

                                                      

9
 Driftserfaringer fra afdelinger, der over en årrække har benyttet sig af patientrapporterede oplysninger til vurdering af 

patientens sygdomsbillede og almentilstand, tegner samme billede af tidsforbruget som erfaringerne fra TeleCare Nord, jf. 

Analyse af patientrapporterede oplysninger (PRO) udarbejdet af PA Consulting Group for Digitaliseringsstyrelsen, marts 2015. 
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2.2 Gravide med komplikationer 

2.2.1 Resultater 

Business casen udgøres af en national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide 

med komplikationer til hele landet over en femårig periode fra 2016-2020.  

Business casen er modelleret over det tekniske og organisatoriske setup, som er anvendt i KIH 

projektet, og som i den opstillede business case beregningsmæssigt antages udbredt til hele landet. 

Business casen er summen af tre separate business cases – en for hver diagnosegruppe (gravide 

med diabetes, gravide med risiko for svangerskabsforgiftning og gravide med for tidlig vandafgang). 

Nogle få inputparametre varierer på tværs af diagnosegrupperne, og tager udgangspunkt i KIH. Flere 

af inputparametre er blevet yderligere kvalificeret, hvilket blandt andet fremgår af gennemgangen af 

inputparametrene i kapitel 4. 

Bruttopotentialet er udtryk for forskellen på at implementere telemedicinsk hjemmemonitorering for 

gravide med komplikationer og på ikke at gøre det. Det kan således både være positive og negative 

effekter ved implementeringen af projektet 

For gravide med for tidlig vandafgang opnås potentialet gennem en nedbringelse af antallet af 

indlæggelser, mens det for de to øvrige diagnoser opnås hovedsagligt gennem en nedbringelse af 

antallet af ambulante kontakter. Business casens omkostninger knytter sig særligt til den løbende 

sundhedsfaglige opfølgning på måledata. Derudover er der større omkostninger forbundet med indkøb 

af udstyr og logistik samt oplæring af patienter i brug af udstyret.  

Den opstillede business case er ligesom for busines casen for borgere med inflamatoriske 

tarmsygdomme baseret på de grundlægende principper og retningslinjer fra Statens Business Case-

model med samme justeringer, der er beskrevet i kapitel 3.   

Business casen er opstillet over en femårig periode fra 2016 til 2020. Business casen er beregnet i 

2015 PL-niveau, og resultaterne er som hovedregel angivet i faste 2015-priser (der er tillige foretaget 

en beregning af business casens nettonutidsværdi (NNV), der afrapporteres nedenfor). Det fremgår af 

de enkelte tabeller og figurer, hvorvidt der er tale om nutidsværdi eller ej. 

Samlet nettopotentiale over fem år 

Den opstillede business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide 

med komplikationer giver på tværs af de tre diagnosegrupper et akkumuleret nettopotentiale på -14,6 

mio. kr. over den femårige periode. Business casens samlede resultat dækker imidlertid over 

væsentlige forskelle på tværs af de tre diagnosegrupper. 

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

omkostninger og nettopotentiale akkumuleret over den femårige løbetid. Business casen har et 

negativt nettopotentiale over dens femårige løbetid, hvilket primært skyldes business casen for de 

gravide med diabetes, som over fem år har et nettopotentiale på -29,2 mio. kr. For gravide med risiko 

for svangerskabsforgiftning er business casen neutral (-0,3 mio. kr.), mens de gravide med for tidlig 

vandafgang har en positiv business case med et nettopotentiale på 14,9 mio. kr. over den femårige 

periode.    

Det negative potentiale for de gravide diabetikere skyldes primært store udgifter forbundet med 

sundhedsfaglig opfølgning på måledata, oplæring af patienter i brug af udstyret samt logistik af 

udstyret.  
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Figur 11 Gravide med komplikationer – Business casens hovedeffekter (mio.kr.) 

 

 

Tabel 6 Gravide med komplikationer – Akkumuleret nettopotentiale over fem år, udvikling over perioden (mio. kr. 

faste priser) 

Type 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttopotentiale       

Positive effekter  2,3 11,3 20,4 23,5 38,5 

Negative effekter -0,1 -0,3 -0,6 -0,8 -1,0 

Omkostninger – drift og implementering -6,9 -24,9 -33,7 -42,5 -52,1 

Nettopotentiale -4,7 -13,9 -13,9 -13,9 -14,6 

 

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

potentiale og investeringsbehov: 

 Bruttopotentiale: 

– Positive effekter: Det forudsættes at national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering 

til gravide med komplikationer har opstart i 2016 og er fuldt indfaset i 2017. Potentialet opnås 

gennem færre og billigere indlæggelser og ambulante kontakter. 

– Negative effekter: Udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med 

komplikationer vil ligeledes medfører meraktivitet. For de gravide med for tidlig vandafgang 

fører det store fald i indlæggelser til flere ambulante kontakter, akutte indlæggelser samt 

telefonkontakter, mens omkostningerne for de to øvrige diagnosegruppe 

–  kun øges gennem flere telefonkontakter. 

 Omkostninger – drift og investering: Dækker over to omkostningsgrupper. 

Driftsomkostningerne dækker over drift af tekniske løsninger, udskiftning af udstyr, forbrug af 

engangsudstyr samt sundhedsfaglige ekstraopgaver som følge telemedicinens øgede behov for 

overvågning af data og patientsupport. Investeringsomkostningerne består i investeringer til 

decentralt udstyr og projektledelse 

Omkostningerne og bruttopotentialet er nærmere beskrevet nedenfor. 

Tabel 7 Gravide med komplikationer – Årligt nettopotentiale, udvikling over perioden (mio. kr. faste priser) 

Type 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet 

Bruttopotentiale        
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Positive effekter  2,3 9,1 9,1 9,1 9,1 38,5 

Negative effekter -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -1,0 

Omkostninger – drift og implementering -6,9 -18,0 -8,8 -8,8 -9,6 -52,1 

Nettopotentiale -4,7 -9,2 -0,0 -0,0 -0,8 -14,6 

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 overfor 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 væres 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.  

Følsomhedsberegninger 

Der er gennemført følsomhedsanalyser for business casene separat for hver af de tre 

diagnosegrupper. Analyserne er gennemført på alle inputvariable, der indgår i business casen. 

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 dog ikke i sig selv hvilke inputvariable i business casen, der er behæftet 

med usikkerhed i fastlæggelsen af variablens værdi. For input-variable, der viser høj følsomhed, og 

hvis værdi samtidig er forbundet med betydelig 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 mellem best case- og worst case værdier i Monte Carlo-simuleringer. 

I tabellen nedenfor er de fem mest følsomme inputvariable for hver diagnosegruppe gengivet 

(parametre mærket med rød er der indlagt et usikkerhedsspænd på).   

Tabel 8 Gravide med komplikationer – Parametres påvirkning af den enkelte business case ved justering på 10 

pct. 

 Gravide med diabetes  Gravide med risiko 

for 

svangerskabsforgift

ning 

 Gravide med for tidlig 

vandafgang 

Parameter 

 Påvirk-

ning af 

BC 

Parameter 

 Påvirk-

ning af 

BC 

Parameter 

 Påvirk

-ning 

af BC 

Antal patienter i 

målgruppen 

 

9,6 pct. 

Omkostning pr. 

ambulant 

kontakt 

 

118 

pct. 

Omkostning pr. 

indlæggelsesdag 

 

15,5 

pct. 

Andel af gravide 

egnet til 

telemedicinsk 

hjemmemonitorerin

g 

 

9,4 pct. 

Antal ambulante 

kontakter pr. 

behandlingsforlø

b 

 

115 

pct. 

Pct. fald i 

indlæggelser 

 

14,9 

pct. 

Varighed af  5,0 pct. Pct. fald i  114 Indlæggelsesdage  14,3 
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behandlingsforløb ambulante 

kontakter 

pct. pr. 

behandlingsforløb 

pct. 

Minutter anvendt 

på monitorering af 

måledata 

 

4,8 pct. 

Varighed af 

behandlingsforlø

b 

 

100 

pct. 

Antal patienter i 

målgruppen 

 

11,3 

pct. 

Pris for 

cardiotocegraf 

 

4,1 pct. 

Omkostninger 

pr. 

indlæggelsesdag 

 

85 pct. 

Andel af gravide 

egnet til 

telemedicinsk 

hjemmemonitorerin

g 

 

10,8 

pct. 

 

Tabellen viser, hvor stor en påvirkning en 10 procents ændring i parameterværdien har for business 

casens samlede udfald over den femårige periode. Dette er også årsagen til, at procenter ligger så 

meget højere for gravide med risiko for svangerskabsforgiftning, da den samlede business case 

balancere omkring nul, og det samlede resultat derfor, procentuelt lader sig påvirke meget ved bare 

små ændringer.  

Følsomhedsanalysen viser, at for gravide med risiko for svangerskabsforgiftning og for gravide med 

for tidlig vandafgang er det inputparametre, der knytter sig til potentialesiden, der er mest følsomme, 

og dermed også betyder mest for vurderingen af business casens endelige resultat. For de gravide 

med diabetes er det inputparametre på omkostningssiden der er mest følsomme. Der ligger derfor i 

denne case et større potentiale for at minimere omkostningerne end i de to øvrige. Den viser til 

gengæld også, at ændringer i parametre for gravide med diabetes ikke rykker sig meget. Det er derfor 

vanskeligt at gøre sig foranstaltninger i designet af implementeringen af telemedicinsk 

hjemmemonitorering for denne gruppe, der kan give en business case med et positivt nettopotentiale.  

Usikkerhed beregnet som worst case og best case 

Der er for hver diagnosegruppe beregnet en worst case og en best case over den femårige periode 

som business casen løber. Business case resultaterne for worst case og best case scenarier er 

beregnet ved Monte Carlo-simulering (nærmere beskrevet i kapitel 4). De gennemgås herunder en for 

en for hver diagnosegruppe.  

Nedenstående figur, Figur 5, giver et overblik over udviklingen i worst case, estimat og best case for 

business casens nettopotentiale akkumuleret over den femårige løbetid for gravide med diabetes. 
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Figur 12 Gravide med diabetes – Akkumuleret nettopotentiale over fem år (mio. kr. faste priser) 

 

Figuren viser, at business casen for de gravide med diabetes i alle scenarier er negativ over den 

femårige periode. I ingen af scenarierne har business casen en positiv udvikling når 

investeringsomkostningerne er betalt.  

Nedenstående figur, Figur 5, giver et overblik over udviklingen i worst case, estimat og best case for 

business casens nettopotentiale akkumuleret over den femårige løbetid for gravide med risiko for 

svangerskabsforgiftning. 

Figur 13 Gravide med risiko for svangerskabsforgiftning – Akkumuleret nettopotentiale over fem år (mio. kr. faste 

priser) 

 

Figuren viser, at alle scenarierne producerer en neutral business case for de gravide med risiko for 

svangerskabsforgiftning.   

 

Nedenstående figur, Figur 5, giver et overblik over udviklingen i worst case, estimat og best case for 

business casens nettopotentiale akkumuleret over den femårige løbetid for gravide med for tidlig 

vandafgang. 
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Figur 14 Gravide med for tidlig vandafgang – Akkumuleret nettopotentiale over fem år (mio. kr. faste priser) 

 

Figuren viser, at alle scenarier giver en positiv business case over den femårige periode.  

Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning 

Det årlige nettopotentiale ved en fuld indfasning varierer på tværs af de tre diagnosegrupper. Business 

casen for gravide med diabetes har således et negativt nettopotentiale på 6,6 mio. kr., mens gravide 

med for tidlig vandafgang har et positivt nettopotentiale på 3,6 mio. kr. De gravide med risiko for 

svangerskabsforgiftning har en neutral business case ved fuld indfasning.   

Nedenstående figur, Figur 6, og tabel giver et overblik de tre cases estimater for henholdsvis 

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

Figur 15 Gravide med komplikationer – Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning fordelt på diagnoseområder 

(mio.kr. faste priser) 

 

Bruttopotentiale og omkostninger 

Bruttopotentialet opregnes i tre forskellige drivere, som tager udgangspunkt i de oplevede effekter fra 

KIH projektet: 

 Udvikling i antal af ydelser pr. patient. Udviklingen i antallet af ydelser ses som en 

gennemsnitsbetragtning pr. patient ved indførslen af telemedicinsk hjemmemonitorering. 

Indlæggelser måles i indlæggelsesdage, da det er denne måde det er opgjort på i KIH. Antallet af 

indlæggelsesdage falder for gravide med for tidlig vandafgang med hele 92 pct., hvilket skyldes at 



 

27 

 

telemedicinen her er en direkte erstatning for at have den gravide indlagt. Det medfører dog en 

meraktivitet i både ambulante kontakter (2,6 pr. behandlingsforløb), telefoniske kontakter (0,7 pr. 

behandlingsforløb), og akutte behandlinger (2,1 pr. behandlingsforløb). For gruppen af gravide med 

svangerskabsforgiftning forebygges både indlæggelser (38 pct. fald i indlæggelsesdage) og akutte 

kontakter (50 pct. fald), mens mængden af telefoniske kontakter stiger med 33 pct. For gravide 

med diabetes er der ingen effekt af telemedicinsk hjemmemonitorering på indlæggelser, men til 

gengæld et 30 pct. fald i antallet af ambulante kontakter.  

 Udvikling i omkostninger pr. ydelse. Omkostningerne for indlæggelser, ambulante kontakter og 

telefoniske kontakter måles alle ud fra den brugte arbejdstid for personalet, samme metode som 

bruges i KIH. Både gravide med risiko for svangerskabsforgiftning og gravide med diabetes oplever 

et fald i omkostningen or en ambulant kontakt på henholdsvis 3 og 8 pct. Sidstnævnte gruppe 

oplever en mindre stigning i omkostningen for en telefonisk kontakt på 6 pct. For gravide med for 

tidlig vandafgang betyder ibrugtagningen af telemedicinsk hjemmemonitorering en grundlæggende 

omlægning af behandlingsforløbet, som betyder, at det ikke er relevant at se på udviklingen i 

omkostninger pr. ydelse, da en type ydelser erstattes med andre ydelser. 

Figur 16 Gravide med komplikationer – Udvikling for udvalgte potentialeparametre 

 

 

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

 Investeringsomkostninger. Der er omkostninger forbundet med projektledelse til implementering 

samt initial oplæring af sygeplejersker i det telemedicinske udstyr. Derudover er der udgifter 

forbundet til applikationsudvikling og modning. Dertil kommer investeringsomkostninger knyttet til 

indkøb af decentralt udstyr. Der skal yderligere investeres i etablering af snitflader til systemer i 

region, kommune og almen praksis. 

 Driftsomkostninger. Driftsomkostningerne drives primært af oplæring af patienter, opfølgning på 

det patientrapporterede data, logistik af udstyr, forbrug af engangsmateriale samt løbende 

udskiftning af det telemedicinske udstyr. Derudover er der omkostninger forbundet til teknisk drift 

og vedligehold samt omkostninger til licenser og abonnementer.  

Kapitel 5 giver en uddybende gennemgang af definitioner, kildegrundlag mm. for de enkelte 

inputvariable i den opstillede business case. 

Nedenstående figur, Figur 8, viser fordelingen af business casens samlede femårige bruttopotentiale 

og omkostninger på de forskellige hovedtyper.  
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Figur 17 Gravide med komplikationer – Fordeling af potentiale og omkostninger (mio. kr. faste priser) 

 

De negative effekter består i en marginal stigning i telefoniske kontakter på tværs af 

diagnosegrupperne samt flere akutte behandlinger for gravide med for tidlig vandafgang. De enkelte 

hovedtyper på henholdsvis potentialeside og omkostningsside uddybes i de to følgende afsnit. 

Bruttopotentiale fordelt på typer 

Nedenstående figur, Figur 9, og tabel giver et overblik over udviklingen i det årlige bruttopotentiale 

over business casens femårige løbetid fordelt på de tre diagnoseområder samt på – indlæggelser, 

ambulante kontakter og øvrige aktiviteter bestående af akutte behandlinger og telefoniske kontakter. 

Der er for hvert enkelt diagnoseområde kun medtager kategorier, som har et reelt bruttopotentiale.   

Figur 18 Gravide med komplikationer – Årligt bruttopotentiale, femårig udvikling fordelt på potentialetyper og 

diagnoseområder (mio. kr. faste priser) 

 

Tabel 9 Gravide med komplikationer – Årligt bruttopotentiale, femårig udvikling fordelt på potentialetyper (mio. kr.) 

Type          2016           2017        2018         2019         2020     Samlet 

Diabetes       
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Ambulante kontakter 0,6 2,6 2,6 2,6 2,6 10,9 

Risiko for 

svangerskabsforgiftning 
      

Indlæggelser 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 2,8 

Ambulante kontakter 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 4,1 

For tidlig vandafgang       

Indlæggelser 1,3 5,1 5,1 5,1 5,1 21,8 

Ambulante kontakter -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -1,0 

Øvrige aktiviteter -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -1,0 

Potentiale, i alt 2,2 8,8 8,8 8,8 8,8 37,6 

  

Indlæggelser. Af ovenstående tabel fremgår det, at indlæggelserne bærer størstedelen af 

bruttopotentialet. Langt det største potentiale for indlæggelser er for gravide med for tidlig vandafgang, 

mens der er et mindre potentiale for gravide med risiko for svangerskabsforgiftning.     

Ambulante kontakter. De ambulante kontakter udgør det resterende potentiale. Besparelsen ligger 

særligt hos de gravide med diabetes, omend besparelsen pr. borger er højere hos gravide med risiko 

for svangerskabsforgiftning. Der er en mindre meraktivitet i ambulante kontakter for gravide med for 

tidlig vandafgang.   

Øvrige aktiviteter.  De telefoniske kontakter påvirker i meget ringe grad business casen. De negative 

effekter i de øvrige aktiviteter skyldes en stigning i antallet af akutte behandlinger for gravide med for 

tidlig vandafgang.  

Omkostninger fordelt på typer 

Nedenstående tabel og figur, Tabel 4 og Figur 10, giver et overblik over de årlige omkostninger fordelt 

på de to hovedtyper, investeringsomkostninger og driftsomkostninger. 

Figur 19 Gravide med komplikationer – Årlige omkostninger over fem år (mio. kr.) 
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Tabel 10 Gravide med komplikationer – Årlige omkostninger over fem år (mio. kr.) 

Type 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet 

Diabetes       

Driftsomkostninger  1,8 6,9 6,9 6,9 7,5 29,9 

Investeringsomkostninger 3,3 6,9 0,0 0,0 0,0 10,1 

Risiko for svangerskabsforgiftning       

Driftsomkostninger  0,3 1,2 1,2 1,2 1,3 5,3 

Investeringsomkostninger 0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 2,0 

For tidlig vandafgang       

Driftsomkostninger  0,2 0,7 0,7 0,7 0,8 3,2 

Investeringsomkostninger 0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 2,0 

Omkostninger, i alt 7,0 18,3 8,8 8,8 9,6 52,5 

 

Investeringsomkostninger.  Udgøres primært af investeringer i decentralt udstyr. Særligt indkøb af 

cardiotocegrafer til hjemmemonitorering af fosterets hjerterytme er omkostningstung og udgør godt 90 

pct. af de samlede udgifter til udstyr. Dertil kommer udgifter til projektledelse, 

applikationsvidereudvikling og undervisning af plejepersonale, som udgør en relativ lille del af den 

samlede business case.  

Driftsomkostninger. Driftsomkostningerne udgøres i høj grad af sundhedsfaglig opfølgning på 

måledata samt logistik i relation til det telemedicinske udstyr til borgerne. Derudover er der 

omkostninger til teknisk drift og vedligehold samt udskiftning af udstyr, når det forældes. Disse 

omkostninger slår mere kraftigt igennem for gravide med diabetes, da der på grund af kortere 

behandlingsforløb og flere patienter i målgruppen er flere udbringninger og afhentninger af udstyr og 

deraf følgende omkostninger pr. år end i de øvrige målgrupper.  

 

Business casen i nettonutidsværdi 

Business casen omregnes til nettonutidsværdi ved at antage en generel Pris- og lønudvikling på 1,5 

pct. i business casens femårige periode fra 2016-2020. I samme periode regnes med en 

diskonteringsrente på 4 pct., som anvendes til at tilbagediskontere business casens resultater.  

Tabel 11 Gravide med komplikationer – Akkumuleret nettopotentiale over fem år, udvikling over perioden (mio. kr. 

NNV) 

Type 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttopotentiale       

Positive effekter  2,2 10,8 19,3 27,5 35,5 

Negative effekter -0,1 -0,3 -0,5 -0,7 -1,0 

Omkostninger – drift og investering -6,7 -23,9 -32,1 -40,1 -48,6 

Nettopotentiale -4,6 -13,3 -13,3 -13,3 -14,0 

Omregningen til nettonutidsværdi viser ikke et markant anderledes resultat end ved udregningen i 

faste priser.  
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2.2.2 Kvalitative gevinster 

Som en del af KIH-storskalaprojektet er det ligesom for borgere med inflammatoriske tarmsygdomme 

blevet undersøgt, i hvilket omfang udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering for gravide med 

komplikationer har medført gevinster af kvalitativ, dvs. ikke-økonomisk, karakter for de inkluderede 

borgere. Specifikt går de kvalitative gevinster især på, hvorvidt borgerne føler sig tryggere ved 

behandlingen og mere kompetente til at mestre deres sygdom som følge af behandlingen. 

Kortlægningen af kvalitative gevinster har været forskellig for henholdsvis gravide diabetikere og for 

gravide med for tidlig vandafgang eller risiko for svangerskabsforgiftning. Resultaterne præsenteres 

derfor som to selvstændige afsnit selvom der er væsentlige sammenfald. 

Gravide diabetikere 

I forhold til de gravide diabetikers erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitorering indikerer KIH-

projektet, at de generelt er tilfredse med og trygge ved såvel den ambulante som den telemedicinske 

kontrol, og at der er stor accept af det telemedicinske udstyr.
10

 KIH-projektet kan dog ikke underbygge 

disse indikationer med statistisk signifikante resultater. Manglen på statistisk signifikans for de positive 

interventionseffekter på dette diagnoseområde kan dog skyldes, at blot 14 borgere i 

interventionsgruppen har besvaret skemaet fra eftermålingen.
11

 

Sundhedspersonalets erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide diabetikere er, at 

kvaliteten under behandlingsforløbet bevares og forbedres, da det i højere grad er muligt og nemmere 

at tilpasse patientforløbene individuelt. Ydermere oplever personalet, at den faglige kvalitet ofte 

forbedres, da der er mulighed for at få den gravide til at lave flere målinger i hjemmet, uden at det 

koster mere konsultationstid på sygehuset. Derved kan der foretages hyppigere kontroller med det 

samme ressourceforbrug. Personalet erfarer desuden, at de gravide bliver en større medspiller og 

føler et større medansvar.
12

 Dette underbygges af, at de gravide selv angiver at have en bedre 

forståelse for deres graviditet og diabetes, en høj grad af selvoplevet autonomi og selvoplevet 

handlekompetence som følge af den telemedicinske hjemmemonitorering.
13

 

Samlet set er der med KIH-projektet betydelige indikationer på, at national udbredelse af 

telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med diabetes kan bidrage til øget patienttryghed og 

sygdomsmestring. Sundhedspersonalets besvarelser indikerer yderligere, at telemedicinsk 

hjemmemonitorering samlet set kan forbedre kvaliteten af behandlingen. 

 

Gravide med for tidlig vandafgang og gravide med risiko for svangerskabsforgiftning 

KIH-projektets delundersøgelse af de gravide med for tidlig vandafgang og de gravide med risiko for 

svangerskabsforgiftning viser overordnet, at begge grupper oplever, at den telemedicinske behandling 
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Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi”, s. 76. 
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fra Socialstyrelsen, Jan Petersen og Kirsten Ravn Christiansen fra MedCom, ”Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH): 

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi”, s. 70. 

12
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er tryg og fleksibel samt dæmpende for angst og uro.
14

 Studiet af de patientnære effekter for disse to 

grupper af gravide blev dog udført som interviews med syv borgere, hvorfor der ikke kan rapporteres 

statistisk usikkerhed i form af signifikans eller p-værdier. 

Specifikt viser det kvalitative interviewstudie, at de gravide med tidlig vandafgang og risiko for 

svangerskabsforgiftning oplever telemedicinsk hjemmemonitorering som mindre tidskrævende og 

omfattende end traditionel kontrol. Med andre ord opfattes det som mere fleksibelt i tid og sted og 

derfor nemmere at passe ind i de øvrige dagligdagsaktiviteter, så patienttrygheden ikke kommer på 

bekostning af samværet med partner og anden familie.
15

 De hyppige målinger og tilbagemeldinger fra 

hospitalet skaber desuden tryghed for den gravide og hendes partner, og gennem den telemedicinske 

hjemmemonitorering oplever de gravide øget tilgængelighed til sundhedssystemet og dermed også en 

handlekompetence, der giver mulighed for at påtage sig et ansvar.
16

 

Også sundhedspersonalets erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med tidlig 

vandafgang og øget risiko for svangerskabsforgiftning er positive. De finder – ligesom for gruppen af 

gravide med diabetes – at kvaliteten under behandlingsforløbet bevares og forbedres som følge af 

muligheden for tilpasning af patientforløbene individuelt. Ligeså med den faglige kvalitet, der ofte kan 

forbedres, fordi det ligger den gravide borger frit for at lave yderligere målinger i hjemmet, uden ekstra 

konsultationstid på sygehuset, hvilket alt andet lige er en stor fordel. Det er desuden 

sundhedspersonalets opfattelse, at de gravide som følge af den telemedicinske hjemmemonitorering 

bliver mere engagerede, hvilket afspejler sig i, at de bliver en større medspiller og føler et større 

medansvar.
17

  

Samlet set er der med KIH-projektet betydelige indikationer på, at brug af telemedicinsk 

hjemmemonitorering kan have en række positive kvalitative gevinster for gravide med for tidlig 

vandafgang og gravide med risiko for svangerskabsforgiftning. Disse kvalitative gevinster vedrører 

øget patienttryghed og behandlingstilfredshed, ikke mindst som følge af, at de gravide oplever større 

fleksibilitet i deres hverdag. Derudover angiver sundhedspersonalet, at telemedicinsk 

hjemmemonitorering kan være med til at hæve niveauet for den behandling, de kan tilbyde de gravide. 

Dels fordi der foreligger bedre og hyppigere målingsdata, og dels fordi de gravide bliver mere 

engagerede i deres eget behandlingsforløb. 

2.2.3 Perspektivering 

Den opstillede business case for gravide med komplikationer er som nævnt ovenfor negativ med 14,6 

mio. kr. akkumuleret over fem år. Der er imidlertid, som det også fremgår af ovenstående 

gennemgang af resultaterne, væsentlig forskel på de opnåede effekter på tværs af de tre grupper af 

gravide med komplikationer. 

Den opstillede business case viser således et markant positivt resultat for gruppen af gravide med for 

tidlig vandafgang og et resultat, der balancerer omkring nul, for gruppen af gravide med risiko for 

svangerskabsforgiftning, mens resultatet for gravide med diabetes er negativt. 
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I relation til en eventuelt kommende beslutning om, hvordan der kan arbejdes videre med 

telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer, er det i forhold til de opnåede 

resultater værd at være opmærksom på størrelsen af de tre målgrupper. Der er således væsentligt 

flere gravide med diabetes (ca. 5.750 årligt) end der er gravide med risiko for svangerskabsforgiftning 

og gravide med for tidlig vandafgang tæller (henholdsvis 420 årligt og 185 årligt). 

Samlet set peger antallet af berørte gravide sammenholdt med resultaterne af den opstillede business 

case i retning af, at der i forbindelse en beslutning om national udbredelse med fordel vil kunne 

fokuseres på de to små grupper af gravide, hvor der er opnået de bedste effekter. 

 
  



 

34 

 

Dette kapitel gives et overblik over business casens opbygning, de anvendte 
metoder og data samt usikkerhed samt 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 national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til 

borgere med inflammatoriske tarmsygdomme samt til gravide med komplikationer gælder for det 

regionale område. Der har derfor været behov for mindre justeringer i forhold til brugen af nogle af 

modellens kernebegreber. 

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 borgere med 

inflammatoriske tarmsygdomme og gravide med komplikationer vil være vanskelig, da 

regnskabsoplysningerne ikke i alle tilfælde giver mulighed for at fordele omkostninger præcist på 

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 de 

borgere, der har indgået i storskalaprojektet i KIH). Business casen omfatter derfor ikke et detaljeret 

totalbillede af økonomien på de berørte områder i regionerne.  

3 METODE OG 
FREMGANGSMÅDE 
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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 national 

udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med inflammatoriske tarmsygdomme og 

gravide med komplikationer som forskellen mellem nuværende drift (as-is) og fremtidig drift ved 

national implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering (to-be). 

Projektudgifter, dvs. udgifter til udvikling og implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering, 

medregnes i overensstemmelse med modellen, således at der også beregnes nettogevinst. 

3.2 Iterativ business case 

Udviklingen af den opstillede business case er gennemført som et dynamisk forløb, hvor de kritiske 

forudsætninger løbende er identificeret via følsomhedsberegninger og simuleringer med henblik på 

reduktion af den samlede usikkerhed på business casen. 

Der er gennemført tre hovediterationer af den opstillede business case. Efter hver iteration er det 

blevet vurderet, i hvilket omfang resultaterne har givet anledning til justeringer i de øvrige analysespor 

for at få bedre data eller nedbryde inputvariable i flere delelementer for derigennem at reducere eller 

tydeliggøre identificerede usikkerheder. 

Figur 20 Model for iterationer i business casen. 

 

 

Første iteration af business casen 

I første iteration blev der udarbejdet en ’working model’ af business casen, populeret med en første 

version af foreliggende data fra KIH. 

Første iteration af business casen blev brugt til at tydeliggøre: 

 Behov for metodiske justeringer af business case modellen 

 Retningen i den samlede business case under de givne forudsætninger 

 Usikkerhed og følsomhed i de enkelte variable og forudsætninger 

Business case 
iteration

Business case 
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Business case 
til kunden
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Anden iteration af business casen 

I anden iteration blev der udarbejdet en version af business casen med en modellering baseret på et 

udvidet sæt af data fra TeleCare Nord (jf. nedenstående afsnit om de anvendte datasæt). Der blev 

endvidere indarbejdet worst case og best case scenarier for den samlede business case. 

Anden iteration af business casen blev brugt til at tydeliggøre: 

 Forventningen til det samlede potentiale i den endelige iteration af business casen 

 Behov for kvalificering af data 

Tredje iteration af business casen 

I tredje iteration er der udarbejdet en endelig version af business casen på baggrund af det 

foreliggende datagrundlag. 

Tredje iteration af business casen er den afrapporterede version, der ligger til grund for de i analysen 

afrapporterede beregninger af bruttopotentiale, omkostninger og nettopotentiale. 

3.3 Modellens opbygning 

Modellerne for business casene for gravide med komplikationer og borgere med inflammatoriske 

tarmsygdomme er opgjort på forskellige måder. Det skyldes at den ene borgergruppe består af kronisk 

syge borgere, der anvender telemedicinsk hjemmemonitorering året rundt. Den anden borgergruppe 

består derimod af gravide, der blot anvender udstyret i en begrænset tidsperiode.  

Modellernes forskellighed ligger ikke i beregningerne af potentialesiden, da der her regnes med den 

årlige aktivitet blandt diagnosegrupperne. Det har derimod betydning i modelleringen af 

omkostningssiden, hvor korte behandlingsforløb giver et mindre behov for udstyr og licenser men et 

større behov for logistik og oplæring af patienter.  

Modellen er struktureret således, at så mange parametre som muligt er struktureret ud fra at estimere 

udgifter og gevinstpotentialer for behandlingen af den enkelte borger. Nogle parametre på 

omkostningssiden er ikke afhængige af mængden af borgere på løsning, f.eks. applikationsudvikling, 

og er derfor ikke estimeret ud fra antallet af borgere, men funktionalitet.   

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

beregningen af business casens nettopotentiale. I Kapitel 5 gives en oversigt over samtlige 

inputparametre, der anvendelse i modellen. 

3.3.1 Modellering af potentialesiden  

Modellerne for beregning af potentialet for henholdsvis borgere med inflammatoriske tarmsygdomme 

og gravide med komplikationer redegøres i dette afsnit for separat.  

Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme 

Der regnes i modellen grundlæggende på tre omkostningsaktiviteter, som har en udvikling, der giver 

business casens bruttopotentiale nemlig omkostninger til indlæggelser, ambulante kontakter og 

telefoniske henvendelser. På figuren nedenfor er de parametre, der påvirker disse 

omkostningsaktiviteter angivet.  

 

.  
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Figur 21 Oversigt over omkostningsaktiviteter, der påvirkes i business casens potentialeberegning. 

 

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

inflammatoriske tarmsygdomme, som vurderes egnet til at modtage telemedicinsk 

hjemmemonitorering. De øvrige borgere må forventes at have samme ressourcetræk på 

sundhedssystemet, som hvis der ikke indførtes telemedicinsk hjemmemonitorering, da deres 

behandlingsforløb forbliver uændret. Andelen af ikke-egnede borgere defineres, som borgere der af 

kliniske årsager ikke erklæres i stand til at anvende det telemedicinske udstyr pga. livssituation, 

helbredstilstand mm.  

Figuren viser hvilke parametre, der anvendes til at beregne de enkelte omkostningsaktiviteter. 

Modellen er bygget op omkring en forudsætning om, at brugen af telemedicinsk hjemmemonitorering 

kan påvirke antallet og omkostninger til ambulante kontakter, indlæggelser og telefoniske 

henvendelser.  

Omkostningerne til ambulante kontakter og telefoniske henvendelser er estimeret ud fra tidsstudier, 

som også er brugt til at vurdere udviklingen i omkostninger for en enkelt ambulant kontakt eller 

telefonisk henvendelse.   

Omkostningerne til indlæggelser er derimod beregnet ud fra DRG-takster pr. indlæggelse. Data 

forefindes på individniveau, og det er derfor muligt med stor præcision at vurdere udgiftstrækket for 

den enkelte borger med inflammatorisk tarmsygdom.  

Udviklingen i alle aktiviteter er vurderet ud fra data fra KIH, som forskellen på borgernes aktivitet i 

henholdsvis kontrol- og interventionsgruppe på et givent tidspunkt. 

Gravide med komplikationer 

Der regnes i modellen for de gravide grundlæggende på fire omkostningsaktiviteter, som har en 

udvikling, der giver business casens bruttopotentiale nemlig omkostninger til indlæggelser, ambulante 

kontakter, telefoniske henvendelser og akutte behandlinger. Sidstnævnte er dog kun aktuelt for 

business casen for gravide med for tidlig vandafgang. På figuren nedenfor er de parametre, der 

påvirker disse omkostningsaktiviteter angivet.  

 

Figur 22 Oversigt over omkostningsaktiviteter, der påvirkes i business casens potentialeberegning. 
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Også for de gravide med komplikationer regnes kun forskel på as-is og to-be scenarierne med 

udgangspunkt i den andel af borgere, som vurderes egnet til at modtage telemedicinsk 

hjemmemonitorering. De øvrige borgere må forventes at have samme ressourcetræk på 

sundhedssystemet, som hvis der ikke indførtes telemedicinsk hjemmemonitorering, da deres 

behandlingsforløb forbliver uændret. Andelen af ikke-egnede borgere defineres, som borgere der af 

kliniske årsager ikke erklæres i stand til at anvende det telemedicinske udstyr pga. livssituation, 

helbredstilstand mm.  

Figuren viser hvilke parametre, der anvendes til at beregne de enkelte omkostningsaktiviteter. 

Modellen er bygget op omkring en forudsætning om, at brugen af telemedicinsk hjemmemonitorering 

kan påvirke antallet og omkostninger til ambulante kontakter, indlæggelser, telefoniske henvendelser 

og akutte behandlinger.  

Omkostningerne til ambulante kontakter, telefoniske henvendelser og akutte behandlinger er estimeret 

ud fra tidsstudier for den enkelte kontakt. Denne metode bruges også til at vurdere udviklingen i 

omkostninger for en enkelt ambulant kontakt eller telefonisk henvendelse. For de akutte behandlinger 

er der snarere tale om en meraktivitet for gravide med for tidlig vandafgang.  

Omkostningerne til indlæggelser er ligeledes baseret på tidsstudier fra KIH-projektet. Her regnes der 

med et tidsforbrug pr. sengedag samt antallet af sengedage for den enkelte patient. Data siger 

således ikke noget om antallet af indlæggelser, hvorfor det ikke er muligt at basere beregningerne på 

DRG-takster.   

Udviklingen i alle aktiviteter er vurderet ud fra data fra KIH. Grupperne har her ikke været store nok til 

at opdele i kontrol- og interventionsgrupper, hvilket betyder at effekterne hovedsagligt er vurderet ud 

fra lægefaglige vurderinger. For gravide med for tidlig vandafgang er det dog evident, af den 

telemedicinske hjemmemonitorering træder i stedet for indlæggelser, der har samme varighed som 

hele behandlingsforløbet. Denne effekt as-is billede er derfor særdeles robust, og en egentlig 

kontrolgruppe ikke nødvendig.  

 

3.3.2 Modellering af omkostningssiden 

De afledte omkostninger af en national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering er opdelt i 

driftsomkostninger og investeringsomkostninger. Modellerne for beregning af omkostningerne for 

henholdsvis borgere med inflammatoriske tarmsygdomme og gravide med komplikationer redegøres i 

dette afsnit for separat.  

Borgere med inflammatoriske tarmsygdomme 

Driftsomkostningerne afholdes løbende hvert år i takt med at den telemedicinske hjemmemonitorering 

indfases nationalt. På figuren nedenfor ses modellen til estimeringen af driftsomkostningerne for 

business casen for borgere med inflammatoriske tarmsygdomme.  
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Figur 23 Oversigt over metoden til estimering af driftsomkostningerne 

 

 

Parametrene markeret med lyseblå er i modellen ikke direkte afhængige af mængden af borgere, der 

modtager telemedicinsk hjemmemonitorering. I estimatet af f.eks. support til sundhedsprofessionelle 

tages der højde for mængden af borgere, men de er ikke i modellen direkte afledt af antallet af 

inkluderede borgere. 

Parametrene markeret med mørkeblå påvirkes derimod direkte af hvor mange borgere med 

inflammatoriske tarmsygdomme, der modtager telemedicinsk hjemmemonitorering. 

De stiplede kasser viser hvilke parametre, der i business casen forventes at kunne opnå en rabat på, 

enten gennem indkøbsaftaler eller stordriftsfordele.  

Figuren viser, at driftsomkostninger i det store hele kun afhænger af mængden af borgere, der 

modtager telemedicinsk hjemmemonitorering. 

I modsætning til de gravide med komplikationer, er det ikke vurderet nødvendigt at udbringe det 

decentrale udstyr til borgeren, da udstyrspakken kun består af en smartphone og nogle opsamlingskits 

til fæcesprøver.  

Figuren nedenfor viser hvilke parametre, der estimerer investeringsomkostningerne. 
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Figur 24 Oversigt over metoden til estimering af investeringsomkostningerne. 

 

Figuren viser at parametrene, der udgør investeringsomkostningerne, i højere grad er faste 

omkostninger uafhængige af mængden af borgere med inflammatoriske tarmsygdomme, der 

modtager telemedicinsk hjemmemonitorering, end parametrene der udgør driftsomkostningerne. Dog 

ligger den største andel af investeringsomkostningerne i indkøb af decentralt udstyr, som er direkte 

proportional med antallet af borgere, der er egnede til at modtage telemedicinsk hjemmemonitorering.  

De afledte omkostninger udgøres således i store træk af 17 forskellige parametre, hvoraf de fleste 

påvirkes direkte af antallet af borgere der modtager telemedicinsk hjemmemonitorering. Business 

casen er på den måde tilnærmet også at være et udtryk for business casen for den enkelte borgere i 

det omfang det er muligt. 

Gravide med komplikationer 

Driftsomkostningerne afholdes løbende hvert år i takt med at den telemedicinske hjemmemonitorering 

indfases nationalt. På figuren nedenfor ses modellen til estimeringen af driftsomkostningerne for 

business casen for gravide med komplikationer.  
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Figur 25 Oversigt over metoden til estimering af driftsomkostningerne 

 

 

Parametrene markeret med lyseblå er i modellen ikke direkte afhængige af mængden af gravide, der 

modtager telemedicinsk hjemmemonitorering. I estimatet af f.eks. support til sundhedsprofessionelle 

tages der højde for mængden af borgere, men de er ikke i modellen direkte afledt af antallet af 

inkluderede borgere. 

Parametre markeret med grålig blå afhænger af den samlede mængde behandlingsforløb, der årligt er 

for den pågældende diagnosegruppe. Det vil i praksis sige, hvor mange fødsler der leveres på et år for 

den pågældende diagnosegruppe.  

Parametrene markeret med mørkeblå afhænger derimod, hvor mange gravide, der på et givent 

tidspunkt er i behandling, da dette vil være styrende for hvor meget udstyr, der skal indkøbes. 

De stiplede kasser viser hvilke parametre, der i business casen forventes at kunne opnå en rabat på, 

enten gennem indkøbsaftaler eller stordriftsfordele.  

Figuren viser, at driftsomkostninger i høj grad afhænger af antallet af egnede gravide til at modtage 

telemedicinsk hjemmemonitorering. Den viser også at en del af driftsomkostningerne er afhængige af 

hvor mange gravide, der på et hvert givent tidspunkt er i telemedicinsk behandling, hvilket også styres 

af længden på det enkelte behandlingsforløb.  

Figuren nedenfor viser hvilke parametre, der estimerer investeringsomkostningerne. 
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Figur 26 Oversigt over metoden til estimering af investeringsomkostningerne. 

 

Figuren viser at parametrene, der udgør investeringsomkostningerne, i højere grad er faste 

omkostninger uafhængige af mængden af gravide med komplikationer, der modtager telemedicinsk 

hjemmemonitorering, end parametrene der udgør driftsomkostningerne. Dog ligger den største andel 

af investeringsomkostningerne i indkøb af decentralt udstyr, som er direkte proportional med antallet 

af borgere, der er egnede til at modtage telemedicinsk hjemmemonitorering. Udstyrspakkerne varierer 

på tværs af diagnosegrupperne, da det kun er diabetikernes telekit, der indeholder vægte og 

blodglukosemålere.   

De afledte omkostninger udgøres således i store træk af 23 forskellige parametre, hvoraf de fleste 

påvirkes direkte af antallet af gravide, der modtager telemedicinsk hjemmemonitorering. Business 

casen er på den måde også for de gravide med komplikationer tilnærmet også at være et udtryk for 

business casen for den enkelte borgere i det omfang det er muligt. 

3.4 Anvendte data 

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

samtlige inputparametre, der anvendelse i modellen.  

Der er i den opstillede business case overordnet set arbejdet med tre typer af data: 

 Data fra KIH 

 Data fra TeleCare Nord (storskalaprojektet vedrørende telemedicinsk hjemmemonitorering af 

borgere med KOL) 

Det er hovedsagligt data fra KIH-storskalaprojekterne, der er anvendt i beregningen af business 

casene. Erfaringer fra TeleCare Nord og egen research er brugt til at kvalificere omkostningssiden. I 

tillæg hertil er der foretaget egen research for at kvalificere de inputparametre som data kun i lille grad 

kan give et estimat for.  



 

43 

 

I det følgende gennemgås hver af de tre datasæt uddybende. 

3.4.1 Data fra KIH 

Data fra KIH er anvendt til at estimere samtlige potentialer for begge business cases. Potentialerne er 

derfor en direkte afspejling af de udviklinger, der er registreret i KIH projekterne. Data dækker over: 

 Antal indlæggelser og indlæggelsesdage for borgere med inflammatoriske tarmsygdomme 

 Antal indlæggelsesdage for gravide med komplikationer 

 Antal ambulante kontroller for samtlige diagnosegrupper 

 Tidsstudie for forbrug på ambulante kontakter for alle diagnosegrupper samt for indlæggelsesdage 

for gravide med komplikationer 

 Omkostninger til sundhedsfaglig opfølgning på måledata ved anvendelse af telemedicinsk 

hjemmemonitorering 

Data fra KIH forefindes på individniveau for en kontrol- og en interventionsgruppe, som parallelt har 

registreret resultater uden en baselinemåling før interventionen.  

3.4.2 Data fra TeleCare Nord 

TeleCare Nord-projektet har været udrullet med henblik på at udbrede telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgere med KOL. I forlængelse heraf er udarbejdet en foreløbig business 

case for national udbredelse. I den forbindelse er der en række inputparametre som går igen i de 

foreliggende business cases navnligt: 

 Data for logistik af udstyr 

 Data for omkostninger til licenser og abonnementer 

 Data for teknisk support samt vedligehold og drift af applikationer og infrastruktur 

 Data for omkostninger til dele af udstyrspakkerne (blodtryksmålere, tablets, vægte og diverse 

udstyr eksempelvis transportkasse) 

Data baserer sig på erfaringer gjort i forbindelse med udrulningen af TeleCare Nord-projektet. Der er 

samtidig gennemført en validering af de identificerede prispunkter i forhold til en vurdering af, i hvilket 

omfang konkrete prisspænd har givet anledning til anvendelse af en beregnet gennemsnitspris 

og/eller fastsættelses af et usikkerhedsspænd på den enkelte inputparameter. 

3.5 Følsomhedsberegninger og usikkerhed 

I forbindelse med udarbejdelsen af business casene 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 

fem-årige periode ved samtidig at lade alle andre inputvariable variere mellem best case og worst 

case værdier i 300 Monte-Carlo simuleringer for hver diagnosegruppe. 

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 vis 

værdi samtidig er forbundet med betydelig 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. 
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Usikkerhed beregnet som best case og worst case 

I business casene beregnes et usikkerhedsspænd udtrykt som forskellen mellem best case og worst 

case, hvilket 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  pct. og er normalfordelt.  

For at beregne den samlede business case værdi foretages 2000 simuleringer
18

, hvor inputværdierne 

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

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.  

 

                                                      

18
 Der er foretaget 300 simulationer ved følsomhedsberegningerne og 2000 simulationer ved usikkerhedsberegningerne. 
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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 går på tværs af både borgere med 

inflammatoriske tarmsygdomme og gravide med komplikationer. De generelle forudsætninger 

anvendes til at vurdere lønomkostningerne, som bruges til at estimere omkostningerne for sengedage 

og ambulante kontakter. De anvendes ligeledes til at estimere omkostninger til opfølgning på 

måledata og omkostninger opmålt i tid.  

I forbindelse med en national udbredelse af én eller flere af de fire delmålgrupper (borgere med 

inflammatoriske tarmsygdomme samt de tre typer af gravide med komplikationer), antages det at 

udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er igangsat. Det inkluderer 

specifikt afholdelsen af en række omkostninger relateret til udbredelse af telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgere med KOL for fx indkøb af måleudstyr, tabletter, modning og drift af 

den tekniske platform.  

Flere af følgende inputparameter beror derfor på afholdelse af tilsvarende omkostninger på KOL-

området, hvilket medfører en reduktion i omkostningerne for inputparametre for indeværende fire 

diagnosegrupper. Det skyldes enten, at omkostningerne deles med eller allerede er afholdt i relation til 

udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Det ekspliciteres for de enkelte 

inputparametre, hvor dette er tilfældet. 

 

Tabel 12 Generelle forudsætninger. 

Inputvariabel Værdi Beskrivelse Kilder 

 
Worst 

case 
Estimat 

Best 

case 
  

Årsværk projektleder 
- kr. 542.459 - Den gennemsnitlige 

bruttoårsløn 2014 for magistre 

og DJØF’ere i regioner. 

Det fælleskommunale 

Løndatakontor (Sirka) 

4 GENNEMGANG AF 
INPUTPARAMETRE 
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Årsværk 

sygeplejerske 

- kr. 434.295 - Bruttoårsløn 2014 for 

sygeplejersker i ikke-ledende 

stillinger 

Det fælleskommunale 

Løndatakontor (Sirka) 

Årsværk læge - kr. 917.127 - Bruttoårsløn 2014 for læger i 

ikke-ledende stillinger 

Det fælleskommunale 

Løndatakontor (Sirka) 

Årsværk sekretær - kr. 372.226 - Bruttoårsløn 2014 for 

sekretærer i ikke-ledende 

stillinger 

Det fælleskommunale 

Løndatakontor (Sirka) 

Årsværk bioanalytiker - kr. 402.600 - Bruttoårsløn 2014 for 

bioanalytikere i ikke-ledende 

stillinger 

Det fælleskommunale 

Løndatakontor (Sirka) 

Årsværk jordmoder - kr. 432.089 - Bruttoårsløn 2014 for 

jordemødre i ikke-ledende 

stillinger 

Det fælleskommunale 

Løndatakontor (Sirka) 

Årsværk fysioterapeut - kr. 401.615 - Bruttoårsløn 2014 for  

fysioterapeuter i ikke-ledende 

stillinger 

Det fælleskommunale 

Løndatakontor (Sirka) 

Effektivt timeårsværk - 1450 timer - 
Årsværksnorm på 1924 timer 

med justering for ferier, 

helligdage mv. 

”Analyse af øget brug af 

videotolkning og videomøder”, 

2014 

 

Overhead på 

omkostninger v. 

Indførsel af 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering 

- 25pct. - 
Overhead lægges oven i 

lønomkostninger for at tage 

højde for de indirekte 

omkostninger ved det udførte 

arbejde. 

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). 

Erstatningsfrekvens 

for decentralt udstyr 

- 4 år - Udtryk for hvor lang tid it 

udstyr, her måleapparater eller 

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, 
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 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 

Tid pr. telefonkontakt - 10 minutter - 
Udtryk for tiden en 

sygeplejersker bruger ved en 

gennemsnitlig telefonkontakt 

med en borger 

Estimatet stammer fra 

tidsstudier foretaget i KIH. Det 

er estimeret på tværs af 

diagnosegrupper. 

 

4.2 Inputparametre – Borgere med inflammatoriske 
tarmsygdomme 

Inputparametrene i dette kapitel er specifikke for business casen for borger med inflammatoriske 

tarmsygdomme og derfor ikke gældende for gravide med komplikationer. Parametrene er opdelt i 

potentialer og omkostninger.   

4.2.1 Potentialesiden 

Potentialerne i dækker over aktiviteter omkring indlæggelser på sygehusene, ambulante kontakter 

samt telefonkontakter.  

Estimatet af de forebyggende effekter bygger på data fra KIH, projektet og er et udtryk for forskellen i 

aktivitetsniveauet mellem kontrol- og interventionsgruppen, vis aktivitet i KIH projektet er blevet 

registreret synkront. En negativ udvikling er et udtryk for et fald i aktivitet eller omkostninger fra 

interventions til kontrolgruppe, mens en positiv udvikling er et udtryk for en stigning i fald og aktivitet. 

Det er ikke indregnet hverken en stigning eller et fald i omkostningerne for indlæggelser, da 

datagrundlaget vurderes for spinkelt til at træffe konklusioner på.  

Det er i høj grad udviklingen i antal af indlæggelser, bærer potentialesiden af business casen.. 

Tabel 13 Inflammatoriske tarmsygdomme – potentialer. 

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 
Worst 

case 
Estimat 

Best 

case 
  

Indlæggelser pr. 

patient 
- 

0,2 
- Udtryk for det årlige 

gennemsnitlige antal 

indlæggelser pr. borger med 

inflammatoriske 

tarmsygdomme. 

Estimatet bygger på data fra 

KIH, hvor kontrolgruppens 

gennemsnitligt er indlagt 0,1 

gange pr. patient over en 

periode på et halvt år. 

Kilde: KIH 

Omkostninger pr. - 
kr. 19.100 

- Udtryk for den gennemsnitlige Estimatet bygger på en 
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indlæggelse DRG-takst forbrug ved en 

indlæggelse for en borger med 

inflammatoriske 

tarmsygdomme 

gennemgang af data på 

individniveau, hvor det antages 

at indlæggelsen udløser taksten 

for en indlæggelse med 

inflammatoriske 

tarmsygdomme, samt 

langliggertakst for indlæggelser 

udover trimpunktet. Data 

stammer fra KIH 

Kilde:KIH 

Udvikling i antal af 

indlæggelser 

-40 

pct. 

-45 pct. -50 pct. Udtryk for 

Interventionsgruppens 

indlæggelseshyppighed 

fratrukket kontrolgruppens i 

KIH projektets måleperiode. 

Estimatet stammer fra KIH-

projektets estimater af effekter 

på indlæggelser.  

Kilde: KIH 

Antal årlige ambulante 

kontakter pr. borger 
- 6,2 - Udtryk for det gennemsnitlige 

antal ambulante kontakter pr. 

borger i kontrolgruppen.  

Estimatet stammer fra data fra 

KIH, hvor kontrolgruppens 

ressourcetræk er estimeret. 

Kilde: KIH 

Omkostning for 

ambulant kontakt 
- kr. 480 - Udtryk for den gennemsnitlige 

omkostning pr. ambulante 

kontakt pr. borger. 

Estimatet er fremkommet med 

udgangspunkt i tidsstudierne i 

KIH. Hertil er pålagt en 

administrativ overhead, samt 

overhead for ressourcetræk på 

støttende funktioner, såsom 

laboratoriefaciliteter mm.  

Udvikling i antallet af 

ambulante kontakter 
- -6 pct. - 

Udtryk for 

Interventionsgruppens 

hyppighed i kontakter med 

ambulatorier fratrukket 

kontrolgruppens i KIH 

projektets måleperiode. 

Estimatet stammer fra KIH-

projektets estimater af effekter 

på ambulante kontakter.  

Kilde: KIH 

Udvikling i omkostning 

pr. ambulant kontakt 
- -2 pct. - 

Udtryk for tid anvendt til 

ambulante kontakter for 

Interventionsgruppen 

fratrukket tidsforbruget for 

kontrolgruppen i KIH 

projektets måleperiode. 

Estimatet stammer fra KIH-

projektets estimater af effekter 

på ambulante kontakter.  

Kilde: KIH 

Antal årlige 

telefonkontakter pr. 

borger 

 1,8  
Udtryk for den gennemsnitlige 

omkostning pr. telefonkontakt 

pr. borger med inflammatorisk 

tarmsygdomme 

Estimatet stammer fra KIH-

projektets estimater af effekter 

på telefoniske kontakter.  

Kilde: KIH 

Udvikling i 

telefonkontakter 
 -6 pct.  

Udtryk for tid anvendt til 

telefoniske kontakter for 

interventionsgruppen 

fratrukket tidsforbruget for 

kontrolgruppen i KIH 

projektets måleperiode. 

Estimatet stammer fra KIH-

projektets estimater af effekter 

på telefoniske kontakter.  

Kilde: KIH 

Transport til og fra 

ambulatorium 
- - - 

Transport er udregnet ud fra 

en række inputparametre: 

Estimatet baserer sig på tal fra 

Danmarks Statistik, Deloitte-
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andelen af kontakter med 

patienter, der er pensionerede; 

omkostninger for hhv. direkte- 

og refusionsberettiget 

patienttransport samt andel af 

kontakter med hhv. direkte- og 

refusionsberettiget 

patienttransport for både 

pensionister og ikke-

pensionister. Besparelsen på 

patienttransport er afhængig af 

udviklingen i antallet 

ambulante kontakter. 

Regionerne afholder udgifter til 

patienttransporten til og fra 

ambulatorier.  

analyse ”kortlægning og 

analyse af 

befordringsordninger” for 

Finansministeriet (2012) og 

egne beregninger 

 

4.2.2 Omkostningssiden 

Omkostningerne for borgere med inflammatoriske tarmsygdomme er opdelt i 

investeringsomkostninger og driftsomkostninger. I tabellerne gennemgås både teknologiske og 

organisatoriske omkostningsparametre.  

Tabel 14 Inflammatoriske tarmsygdomme – investeringsomkostninger. 

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 
Worst 

case 
Estimat 

Best 

case 
  

Undervisningsbehov 

pr. sygeplejerske 
- 

2 timer 
- Antal timer den enkelte 

sygeplejerske 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. 

Estimatet er baseret på et skøn 

på baggrund af erfaringer fra 

projekterne. Der vurderes et 

lavere undervisningsbehov for 

borgere med inflammatoriske 

tarmsygdomme end for gravide 

med komplikationer, da 

udstyrspakken er væsentlig 

mindre.  

Antal sygeplejersker 

med behov for 

undervisning 

- 
700 

- Antallet af sygeplejersker, som 

antages at arbejde med 

telemedicinsk udstyr, og derfor 

har et undervisningsbehov.  

Estimat baseret på antallet af 

borgere inkluderet i projektet, 

samt den tid der anvendes på 

opfølgning og oplæring. 

Pris pr. 

undervisningstime for 

sygeplejepersonale 

- kr. 250 - Prisen for én undervisningstime 

pr. sygeplejerske. I tallet er 

antaget, at der ikke er tale om 

eneundervisning, men at der 

undervises i hold.  

Estimatet er baseret på et skøn 

på baggrund af takster for 

efteruddannelse.  

Årsværk år 1 til 

regional til regional 

projektledelse og 

udrulning 

- 1 - Det antages at der skal bruges 

en yderligere årsværksressource 

til projektledelse af udbredelse af 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering for borgere 

Estimatet er baseret på et skøn 

på baggrund af erfaringer fra 

projekterne. Estimatet 

forudsætter en synergi med 

projektet angående 
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med inflammatoriske 

tarmsygdomme det første år.  

telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgere 

med KOL. 

Applikationsvidereudvi

kling – 

Modningsaktivitet 

- kr. 3.000.000 - Der regnes i business casen 

med en engangsudgift til 

videreudvikling af den 

telemedicinske 

opsamlingsplatform og 

tilhørende databaser. De omtalte 

modningsaktiviteter er et udtryk 

for et flytte OpenTele platformen 

fra dens nuværende (marts 

2015) modenhedsniveau, TRL 7 

(Technology Readiness Level), 

til TRL 9. Der pågår aktuelt 

modningsaktiviteter af 

platformen baseret på 

resultaterne af to 

evalueringsrapporter udført af 

henholdsvis 4S og Lakeside, 

hvor udgifterne for disse 

modningsaktiviteter ikke 

medtages, da udgifterne er og 

bliver afholdt inden 

økonomiaftalerne for 2015.  

Estimater er baseret på allerede 

afholdte udgifter, igangværende 

modningsaktiviteter samt input 

fra udvalgte software 

leverandører. Det antages 

yderligere at de generelle 

applikationsvidereudviklings- og 

modningsomkostninger 

afholdes i regi af KOL området. 

Estimatet som er fremstillet her 

dækker derfor udelukkende 

over applikationsudvikling og 

modning af den specifikke 

funktionalitet anvendt til borgere 

med inflammatoriske 

tarmsygdomme. Dertil kommer 

nyudvikling eller markant 

modning af den specifikke portal 

for håndtering af 

spørgeskemaer. 

Kilde: Egen beregning 

Etablering af snitflade 

til Regional EPJ 
- kr. 500.000 - 

Der er aktuelt, det vil sige i 

eGastro projektet, ikke blevet 

etableret snitflader til 

regionernes EPJ systemer. Det 

er dog et ønske at etablere disse 

integrationer ved en national 

udbredelse af borgere med 

inflammatoriske tarmsygdomme, 

primært grundet et ønske om at 

kunne sammenstille og 

monitorere data fra de 

involverede borgere i egne 

systemer, det vil sige data 

indsamlet og lagret i den 

opsamlingsplatform, som ligger 

bag den anvendte app og 

spørgeskema portal.  

Det antages yderligere, at der 

kun skal etableres én 

integration, implementeret i en 

allerede kendt snitflade, per 

EPJ system uafhængigt af 

antallet af lokalregionale 

opsamlingsplatforme. 

Derudover antages integration 

at blive implementer ved simpel 

integration ved brug af sikker 

browser opstart. Dertil antages 

det, at der etableres 

integrationer til de aktuelle 

(marts 2015) EPJ systemer (for 

indeværende analyse sættes 

dette til 5 forskellige systemer). 

Udgiften inkluderer ikke 

eventuelle restrukturering og 

større designændringer af EPJ 

systemerne måtte dette være 

nødvendigt. 

Kilde: Egen beregning 

Smartphone 
kr. 1.200 kr. 1.000 kr. 800 

Stykprisen på en smartphone er 

baseret på flere inputkilder. 
Første kilde er den aktuelle 

(marts 2015) markedspris for 

modellen anvendt i KIH 

projektet, samt priser på 
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tilsvarende funktionelt 

sammenlignelige produkter. 

Kilde: Egen beregning 

Opsamlingskits 
kr. 35 kr. 30 kr. 25 

Stykprisen på en smartphone er 

baseret på flere inputkilder. 

Stammer fra aktuelle (marts 

2015) markedspriser fra flere 

indkøbsportaler tilgængelig for 

alle. 

Omkostninger til 

brugervejledninger i 

papir og digital form 

pr. patient 

- kr. 15 - Prisen er baseret på oplysninger 

fra TeleCare Nord 

 

. I projektet er udviklet en første 

version af brugervejledningen, 

som kan danne udgangspunkt 

for nationaludrulning. Dertil 

kommer en mulig besparelse 

ved anvendelse af digitale 

udgaver af vejledningen, men 

erfaringen fra TeleCare Nord, 

viser at de digitale vejledninger 

ikke erstatter de fysiske, men 

blot supplerer dem. 

Kilde: TeleCare Nord 

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 

Mængderabat ved 

logistik og opsætning  

af udstyr 

25 pct. 30 pct. 35 pct. 
Der regnes i business casen 

med, at der kan opnås en 

betydelig stordriftsrabat på 

leverandøraftaler gennem 

indkøbsaftaler eller større udbud. 

Besparelsen trækkes i business 

casen fra den samlede 

omkostning til logistik og 

opsætning af udstyr.  

Estimaterne stammer fra erfaret 

besparelser fra relevante 

statslige indkøbsaftaler og 

relaterede offentlige 

rammeudbud. 

Kilde: Egen beregning 

Mængderabat ved 

indkøb af licenser, 

abonnementer mm. 

20 pct. 25 pct. 30 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 

Stodriftsfordele v. 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 

Estimaterne stammer fra erfaret 

besparelser fra relevante 

statslige indkøbsaftaler og 
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fuld indfasning af en national 

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. 

 

relaterede offentlige 

rammeudbud. 

Kilde: Egen beregning 

 

Potentialet i almen praksis dækker over udvikling og omkostninger i antallet af konsultationer, samt 

transporten til og fra almen praksis. Der tages udgangspunkt i tal fra TeleCare Nord-projektet, hvor 

antallet af konsultationer dækker over samtlige konsultationer og ikke kun de KOL-relaterede. Dette er 

der forsøgt taget højde for i estimatet for transportomkostninger. 

Tabel 15 Inflammatoriske tarmsygdomme – driftsomkostninger. 

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 

Wor

st 

case 

Estimat 
Best 

case 
  

Minutter til oplæring 

pr. patient pr. forløb 
- 

60 minutter 
- Den tid der bruges på at 

oplære den enkelte borger i 

brug af det telemedicinske 

udstyr.  

Estimatet stammer fra data 

indberettet fra 8 ud af 10 

kommuner, deltagende i TeleCare 

Nord-projektet, hvor der testedes 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borger 

med KOL. Dertil er det vurderet, 

at der er et mindre 

oplæringsbehov for borgere med 

inflammatoriske tarmsygdomme, 

da udstyrspakken er væsentlig 

mindre 

Antal årlige 

telemedicinske 

kontroller pr. borger 

- 
2 

- Udtryk for hvor hyppige 

telemedicinske kontroller, der 

foretages. 

Estimatet bygger på data fra KIH, 

hvor borgere i 

interventionsgruppen i løbet af et 

halvt år i gennemsnit havde én 

såkaldt webstuegang.  

Antal minutter brugt 

pr. kontrol 
- 

109 minutter 
- Udtryk for tid anvendt pr. 

telemedicinsk kontrol. Tallet 

dækker over både egentlige 

telemedicinske kontroller, samt 

sygeplejerskernes tid til 

support for borgere, og 

løbende monitorering af 

måledata.  

Estimatet bygger på data fra KIH.  



 

53 

 

Andel tid af 

telemedicinsk kontrol 

brugt af læge 

- 
3 pct. 

- Udtryk for andelen af tid til 

telemedicinsk kontrol som en 

læge forestår. Anvendes til at 

estimere omkostningen til 

telemedicinsk kontrol.  

Estimatet bygger på data fra KIH. 

Andel tid af 

telemedicinsk kontrol 

brugt af sygeplejerske 

- 
97 pct. 

- Udtryk for andelen af tid til 

telemedicinsk kontrol som en 

sygeplejerske forestår. 

Anvendes til at estimere 

omkostningen til telemedicinsk 

kontrol.  

Estimatet bygger på data fra KIH. 

Oprettelse af patient i 

backend/system pr. 

patient 

- 
6 minutter 

- Udtryk for den tid der bruges af 

medarbejdere til at oprette nye 

borgere der påbegynder 

telemedicinsk behandling. 

Estimatet er baseret på erfaringer 

fra KIH og TeleCare Nord.  

Kilde: KIH og TeleCare Nord 

Teknisk support for 

sundhedsprofessionell

e 

- 
kr. 1.000.000 

- 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.  

 

Estimatet bygger på faktisk 

afholdte udgifter i TeleCare Nord. 

Udgifterne er beregnet pr. patient 

og ekstrapoleret til landsplan 

baseret på antallet af borgere 

med inflammatoriske 

tarmsygdomme i de andre 

regioner, men hvor behovet for 

support er vurdere mindre grundet 

et mindre komplekst setup. 

Kilde: Egen beregning 

Applikationsvedligehol

d 

- 
0 kr. 

- Omkostningen dækker over 

vedligehold den tekniske 

platform for opsamling og 

behandling af spørgeskemaer 

og tilhørende databaser, 

herunder udvikling og 

udrulning af software patches, 

nødvendige og påtvungne 

opgraderinger og en generelle 

tekniske saneringsaktiviteter. 

eGastro projektet udviklede egen 

spøgeskemaportal, og udnyttede 

ikke OpenTele platformen. Det 

antages at 

spørgeskemafunktionaliteten for 

eGastro i relation til en national 

udbredelse for telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgere 

med inflammatoriske 

tarmsygdomme vil kunne udnytte 

den allerede udviklede 

spørgeskemafunktionalitet i 

OpenTele platformen. Estimatet 

tager derfor udgangspunkt i de 

projekterede udgifter for 

applikationsvedligehold af 

OpenTele platformen i 2015 

(faktuelt indhentet tilbud og 

kontrakt) målrettet borgere med 

KOL. Dertil indgår best practice 

estimater for udgifter for systemer 

af tilsvarende størrelse og 

kompleksitet. Dette er herefter 
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ekstrapoleret til alle fem regioner, 

ud fra en betragtning om, at det er 

den samme instans af 

telemedicinske 

opsamlingsplatform, som 

anvendes i alle frem regioner, 

men med udvalgte forskelligheder 

i funktionalitet og relaterede 

processer for idriftsættelse. Det 

antages yderligere at de generelle 

vedligeholdelsesomkostninger 

afholdes i regi af KOL området, 

herunder vedligehold af 

spørgeskemafunktionalitet 

anvendt til borgere med 

inflammatoriske tarmsygdomme. 

Kilde: Egen beregning 

Infrastruktur– og 

applikationsdrift 

- 
1.0 mio. kr. 

- Omkostningerne dækker over 

databasesupport, udviklings- 

og driftsmiljøer, hændelses- og 

fejlhåndtering, kapacitet og 

releasehåndtering, teknisk 

service desk, samt back up og 

licenser relaterede til de 

lokalregionale telemedicinske 

opsamlingsplatforme. 

 

eGastro projektet udviklede egen 

spøgeskemaportal, og udnyttede 

ikke OpenTele platformen. Det 

antages at 

spørgeskemafunktionaliteten for 

eGastro i relation til en national 

udbredelse for telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgere 

med inflammatoriske 

tarmsygdomme vil kunne udnytte 

den allerede udviklede 

spørgeskemafunktionalitet i 

OpenTele platformen. Det 

samlede estimat tager derfor 

udgangspunkt i den aftale 

TeleCare Nord har lavet med 

Region Nordjyllands Koncern-IT, i 

rollen som driftsleverandør og 

driftsadministrator. Dertil kommer 

best practice estimater for drift af 

systemer af tilsvarende størrelse 

og kompleksitet.  Estimatet er 

dernæst ekstrapoleret til at dække 

alle fem regioner, inklusiv en 

justering for aktiviteter som vil 

være fælles for de fem regioner, 

og som derved giver en mindre 

besparelse per region og samlet 

set samt en stigning i antallet af 

tilknyttede klienter. Det antages 

yderligere at de generelle 

infrastruktur- og 

applikationsdriftsomkostninger 

afholdes i regi af KOL området, og 

estimatet fremstillet her 
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udelukkende omhandler 

ekstraudgiften for at kunne 

håndtere de supplerende antal, 

40.000 styk, af borgere med 

inflammatoriske tarmsygdomme. 

Kilde: Egen beregning 

Varighed pr. enhed 52 

uger 

  Udtryk for, at udstyr for en 

given borger potentielt kun er 

udleveret til brug i en 

tidsbegrænset periode, og som 

konsekvens kun bærer det 

fulde omkostningsniveau i selv 

samme begrænsede 

tidsperiode. 

 

For den aktuelle gruppe af 

borgere med inflammatoriske 

tarmsygdomme vil borgeren 

modtage det telemedicinske 

udstyr og have det i 5 uger. I den 

aktuelle business case 

medregnes derfor løbende 

driftsomkostninger per borger per 

telekit fra udlevering og i denne 

tidsudstrækning. 

Kilde: KIH 

Asset management 

årligt pr. aktivt sæt 
- kr. 100 - Udtryk for en initial registrering 

og løbende overblik over det 

decentrale udstyr (placering og 

status), inklusiv driften af en 

fælles asset database (per 

lokalregional installation eller 

anvendelse). 

Estimatet tager udgangspunkt i 

udgifterne i TeleCare Nord-

projektet samt lignende 

markedspriser på tilsvarend 

services på markedet, herunder 

tilsvarende projekter i KIH. 

Kilde: Egen beregning 

Årlig MDM licens 
- kr. 300 - 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 per 

administreret enhed. 

Estimatet baserer sig på 

udgifterne i TeleCare Nord-

projektet, samt lignende produkter 

på markedet. 

Kilde: Egen beregning 

Simkort og 

dataabonnement pr. 

enhed pr. år 

- kr. 150 - 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 KIH og TeleCare Nord, 

men hvor udgiften er blevet 

nedjusteret. Nedjusteringen 

skyldes et aktuelt unødigt behov 

for flatrate (ingen dataloft) 

abonnementer, og dertil højere 

abonnementspriser, hvor man 

med rette abonnement med rette 

begrænsede dataloft, vil være 

mere end rigeligt for at 

understøtte den krævede 

datamængde (dette inkluderer 
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dog 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: Egen beregning 

Engangsudgift til køb 

af app 
kr. 

124 

kr. 99 kr. 74 Omkostning til indkøb af app til 

smartphone i forbindelse med 

at kunne tage billeder og 

analyse af afføringsprøver. 

Det har ikke været muligt at 

fremskaffe de konkrete udgifter, 

som estimatet bygger derfor på 

lignende apps og systemer med 

tilsvarende funktionalitet. 

Kilde: Egen beregning 

Licensomkostninger til 

app 
kr. 

125 

kr. 100 kr. 75 
Løbende omkostning til licends 

af app og backend 

funktionalitet til smartphone i 

forbindelse med at kunne tage 

billeder og analyse af 

afføringsprøver. 

Det har ikke været muligt at 

fremskaffe de konkrete udgifter, 

som estimatet bygger derfor på 

lignende apps og systemer med 

tilsvarende funktionalitet. 

Kilde: Egen beregning 

Merforbrug af 

opsamlingskits 
- 12 stk. - 

Udtryk for merforbruget af 

opsamlingskits til brug for 

fæcesprøver i hjemmet ved 

indførslen af telemedicisnk 

hjemmemonitorering. 

Estimatet bygger på data fra KIH. 

Brugervejledninger i 

papir og digital form 

pris pr. styk 

- 15 kr. - Prisen er baseret på 

oplysninger fra TeleCare Nord 

 

I projektet er udviklet en første 

version af brugervejledningen, 

som kan danne udgangspunkt for 

nationaludrulning. Dertil kommer 

en mulig besparelse ved 

anvendelse af digitale udgaver af 

vejledningen, men erfaringen fra 

TeleCare Nord, viser at de digitale 

vejledninger ikke erstatter de 

fysiske, men blot supplerer dem. 

Kilde: TeleCare Nord 

 

 

4.3 Inputparametre – Gravide med komplikationer (alle 
grupper) 

Det er nogle inputparametre som er ens på tværs af de tre diagnosegrupper for gravide med 

komplikationer, mens andre parametre varierer på tværs af grupperne. I dette afsnit gennemgås de 

inputparametre, der er ens på tværs af diagnosegrupperne, mens de diagnosespecifikke 

inputparametre gennemgås i de efterfølgende afsnit.  
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Det er kun parametre på omkostningssiden, der er ens på tværs af de tre diagnosegrupper, og derfor 

ingen på potentialesiden.  

 

4.3.1 Omkostningssiden 

Den nedenstående tabel giver et overblik over de investeringsomkostningsparametre, der er ens på 

tværs af diagnosegrupperne for gravide med komplikationer.   

Tabel 16 Gravide med komplikationer. Overordnede investeringsomkostninger for alle tre grupper. 

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 
Worst 

case 
Estimat Best case   

Undervisningsbehov 

pr. sygeplejerske 
- 

4 timer 
- Antal timer den enkelte 

sygeplejerske 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. 

Estimatet er baseret på et skøn 

på baggrund af erfaringer fra 

projekterne. KIH og TeleCare 

Nord.  

Pris pr. 

undervisningstime for 

sygeplejepersonale 

- kr. 250 - Prisen for én 

undervisningstime pr. 

sygeplejerske. I tallet er 

antaget, at der ikke er tale 

om eneundervisning, men 

at der undervises i hold.  

Estimatet er baseret på et skøn 

på baggrund af takster for 

efteruddannelse.  

Applikationsvidereudvi

kling – 

Modningsaktivitet 

- kr. 250.000 - Der regnes i business 

casen med en 

engangsudgift til 

videreudvikling af den 

telemedicinske 

opsamlingsplatform og 

tilhørende databaser. De 

omtalte modningsaktiviteter 

er et udtryk for et flytte 

OpenTele platformen fra 

dens nuværende (marts 

2015) modenhedsniveau, 

TRL 7 (Technology 

Readiness Level), til TRL 9. 

Der pågår aktuelt 

modningsaktiviteter af 

platformen baseret på 

resultaterne af to 

evalueringsrapporter udført 

af henholdsvis 4S og 

Estimater er baseret på allerede 

afholdte udgifter, igangværende 

modningsaktiviteter samt input 

fra udvalgte software 

leverandører. Det antages 

yderligere at de generelle 

applikationsvidereudviklings- og 

modningsomkostninger 

afholdes i regi af KOL området. 

Estimatet som er fremstillet her 

dækker derfor udelukkende 

over applikationsudvikling og 

modning af den specifikke 

funktionalitet anvendt til borgere 

med inflammatoriske 

tarmsygdomme. 

Kilde: Egen beregning 
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Lakeside, hvor udgifterne 

for disse 

modningsaktiviteter ikke 

medtages, da udgifterne er 

og bliver afholdt inden 

økonomiaftalerne for 2015.  

Blodtryksmåler, pr. 

stk.  
kr. 

1.250 

kr. 1.150 kr. 1.050 Stykprisen på 

blodtryksmålere er baseret 

på flere inputkilder.  

 

Første kilde er den aktuelle 

(marts 2015) markedspris for 

modellen anvendt i TeleCare 

Nord-projektet, samt priser på 

tilsvarende funktionelt 

sammenlignelige produkter.  

Dertil kommer indkøbsprisen i 

TeleCare Nord-projektet inklusiv 

de rabatter de i projektet 

opnåede ved et stordriftsindkøb.  

Prisen er derudover opjusteret 

ift. indkøbsprisen i TeleCare 

Nord-projektet, fordi 

blodtryksmålerne anvendt i 

projektet har haft en række 

praktiske problemer, som har 

givet og giver et øget behov for 

opsætning, løbende kalibrering 

og fejludredning mm.. Det 

vurderes derfor, at der vil være 

behov for en anden og/eller 

bedre model. 

Kilde: Egen beregning 

Tablet, pr. stk. 
kr. 

1.800 

kr. 1.500 kr. 1.200 Stykprisen på tables er 

baseret på flere inputkilder.  

 

Første kilde er den aktuelle 

(marts 2015) markedspris for 

modellen anvendt i TeleCare 

Nord-projektet, samt priser på 

tilsvarende funktionelt 

sammenlignelige produkter. 

Dertil kommer indkøbsprisen i 

TeleCare Nord-projektet. Prisen 

er nedjusteret ift. den 

gennemsnitlige pris for 

TeleCare Nord-projektet, dels 

fordi prisen faldt fra første til 

andet indkøb i TeleCare Nord, 

og dels fordi der foregik et 

tvungent valg af en dyrere tablet 

for at sikre kompatibilitet  med 

sikkerheden i det anvendte 

MDM system (Mobile Device 

Management).  

Dette vurderes at kompatibilitet 

kan sikres med billigere udgaver 

af tablets, og en anden eller 
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senere opdatering af MDM 

platform. Der er ikke indregnet 

rabat i den angivne pris. 

Kilde: Egen beregning 

Teststrimler pr. stk. 
- kr. 5 - Stykprisen for teststrimler til 

urinprøver i forbindelse 

med telemedicinsk 

hjemmemonitorering. 

Estimaterne er baseret på den 

aktuelle markedspris for 

teststrimler. 

Cardio Toco Graf, pr. 

stk. 
kr. 

40.000 

kr. 37.000 kr. 34.000 Stykprisen på CTG enhed 

er baseret på flere 

inputkilder. 

Estimaterne stammer fra input 

fra producenten, samt dansk 

distributør, og erfaringer vedr. 

faktiske besparelser 

pålistepriser ved blot få køb, 

under 10 styk, fra relevante 

tidligere indkøb hos offentlige 

aktører. 

Andet udstyr 

(transportkasse mm.) 

pris pr. styk 

- 335kr. - Stykprisen på vægte er 

baseret på flere inputkilder.  

 

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: Egen beregning 

Brugervejledninger i 

papir og digital form 

pris pr. styk 

- 15 kr. - Prisen er baseret på 

oplysninger fra TeleCare 

Nord 

 

. I projektet er udviklet en første 

version af brugervejledningen, 

som kan danne udgangspunkt 

for nationaludrulning. Dertil 

kommer en mulig besparelse 

ved anvendelse af digitale 

udgaver af vejledningen, men 

erfaringen fra TeleCare Nord, 

viser at de digitale vejledninger 

ikke erstatter de fysiske, men 

blot supplerer dem. 

Kilde: TeleCare Nord 

Buffer på 

udstyrspakken 
- 15 pct. - 

Udstyrspakkerne indkøbes 

ud fra en 

gennemsnitsbetragtning af 

hvor mange gravide, der på 

et givent tidspunkt er i 

behandling. Dette vil ikke 

være jævnt fordelt over 

året, og der er derfor brug 

Estimatet er et skøn baseret på 

normale sæsonudsving for 

aktiviteten omkring fødsler.  
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for en reserve på udstyret. 

Denne værdi er udtryk for 

den ekstra mængde udstyr 

der er nødvendig at have 

på lager. 

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 

Mængderabat ved 

logistik og opsætning  

af udstyr 

25 pct. 30 pct. 35 pct. 
Der regnes i business 

casen med, at der kan 

opnås en betydelig 

stordriftsrabat på 

leverandøraftaler gennem 

indkøbsaftaler eller større 

udbud. Besparelsen 

trækkes i business casen 

fra den samlede 

omkostning til logistik og 

opsætning af udstyr.  

Estimaterne stammer fra erfaret 

besparelser fra relevante 

statslige indkøbsaftaler og 

relaterede offentlige 

rammeudbud. 

Kilde: Egen beregning 

Mængderabat ved 

indkøb af licenser, 

abonnementer mm. 

20 pct. 25 pct. 30 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 

Stodriftsfordele v. 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 national 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 

Estimaterne stammer fra erfaret 

besparelser fra relevante 

statslige indkøbsaftaler og 

relaterede offentlige 

rammeudbud. 

Kilde: Egen beregning 
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serversystemer og driften 

af disse. 

 

 

Den nedenstående tabel giver et overblik over de driftsomkostningsparametre, der er ens på tværs af 

diagnosegrupperne for gravide med komplikationer. 

Tabel 17 Gravide med komplikationer. Overordnede driftsomkostninger for alle tre grupper. 

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 

Wor

st 

case 

Estimat 
Best 

case 
  

Minutter til oplæring 

pr. patient pr. forløb 
- 

90 minutter 
- Den tid der bruges på at oplære 

den enkelte borger i brug af det 

telemedicinske udstyr.  

Estimatet stammer fra data 

indberettet fra 8 ud af 10 

kommuner, deltagende i 

TeleCare Nord-projektet, hvor 

der testedes telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borger 

med KOL. Da udstyrspakkerne 

har omtrent samme størrelse 

vurderes samme behov for 

oplæring nødvendigt. 

Oprettelse af patient i 

backend/system pr. 

patient 

- 
6 minutter 

- Udtryk for den tid der bruges af 

medarbejdere til at oprette nye 

gravide der påbegynder 

telemedicinsk behandling. 

 

Estimatet er baseret på 

erfaringer fra TeleCare Nord.  

Kilde: TeleCare Nord 

Teknisk support for 

borgeren pr. 

behandlingsforløb 

- 
5 minutter 

- Årligt forbrugt tid for teknisk 

support medarbejdere på at yde 

borgere i telemedicinsk 

behandling teknisk support 

(udover den initiale oplæring 

samt løbende dialog og 

opfølgning på måledata). 

Estimatet er baseret på 

erfaringer fra KIH og TeleCare 

Nord-projektet.  

Applikations-

vedligehold 

- 
kr. 200.000 

- Omkostningen dækker over 

vedligehold af lokalregionale 

telemedicinske 

opsamlingsplatforme og 

tilhørende databaser, herunder 

udvikling og udrulning af 

software patches, nødvendige 

og påtvungne opgraderinger og 

en generelle tekniske 

saneringsaktiviteter. 

 

Det samlede estimatet tager 

udgangspunkt i TeleCare Nords 

projekterede udgifter for 

applikationsvedligehold af 

OpenTele platformen i 2015 

(faktuelt indhentet tilbud og 

kontrakt) målrettet borgere med 

KOL. Dertil indgår best practice 

estimater for udgifter for 

systemer af tilsvarende 

størrelse og kompleksitet. 

Omkostninger fra TeleCare nord 
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er herefter ekstrapoleret til alle 

fem regioner, ud fra en 

betragtning om, at det er den 

samme instans af 

telemedicinske 

opsamlingsplatform, som 

anvendes i alle frem regioner, 

men med udvalgte 

forskelligheder i funktionalitet og 

relaterede processer for 

idriftsættelse. Det antages 

yderligere at de generelle 

vedligeholdelsesomkostninger 

afholdes i regi af KOL området, 

og estimatet fremstillet her 

udelukkende omhandler 

vedligehold af funktionalitet 

specifikt for de tre 

diagnosegrupper for gravide. 

Kilde: Egen beregning 

Infrastruktur- og 

applikationsdrift 

- 
 50.000 kr. 

- Omkostningerne dækker over 

databasesupport, udviklings- og 

driftsmiljøer, hændelses- og 

fejlhåndtering, kapacitet og 

releasehåndtering, teknisk 

service desk, samt back up og 

licenser relaterede til de 

lokalregionale telemedicinske 

opsamlingsplatforme. 

 

Det samlede estimat tager 

udgangspunkt i den aftale 

TeleCare Nord har lavet med 

Region Nordjyllands Koncern-

IT, i rollen som driftsleverandør 

og driftsadministrator. Det 

bemærkes at udgiften fra 

TeleCare Nord-projektet 

inkluderer en stigning i 1000-

2000 borgere uden det har en 

effekt på omkostningen. Dertil 

kommer best practice estimater 

for drift af systemer af 

tilsvarende størrelse og 

kompleksitet.  Estimatet er 

dernæst ekstrapoleret til at 

dække alle fem regioner, 

inklusiv en justering for 

aktiviteter som vil være fælles 

for de fem regioner, og som 

derved giver en mindre 

besparelse per region og samlet 

set samt en stigning i antallet af 

tilknyttede klienter. Det antages 

yderligere at de generelle 

infrastruktur- og 

applikationsdriftsomkostninger 

afholdes i regi af KOL området, 

og estimatet fremstillet her 

udelukkende omhandler 

ekstraudgiften for at kunne 

håndtere det supplerende antal 



 

63 

 

af gravide som tilgår løsningen 

for de tre diagnosegrupper for 

gravide. Det samlede antal af 

gravide på løsningen, opgivet 

som samtidige brugere, 

overstiger ikke en stigning 

udover de 1000-2000 brugere, 

som basisudgiften tillader.  

Kilde: Egen beregning 

Udbringning, 

opsætning og 

afhentning af udstyr 

- kr. 1000 - Udtryk for omkostningen for 

logistik relateret til påbegyndelse 

og afslutning af et telemedicinsk 

behandlingsforløb.  

 

Den angivne udgift er baseret 

på flere inputkilder. Der indgår 

blandt andet priser fra lignende 

projekter med tilsvarende 

logistikbehov, fx fra udbringning 

og afhentning af udstyr anvendt 

i digitalt understøttet 

genoptræningssystemer. Dertil 

indgår udgifterne fra de aktuelle 

leverandøraftaler fra KIH og 

TeleCare Nord-projektet (her er 

dog prissat separate udgifter for 

udbringning og afhentning, som 

for indeværende analyse er 

foldet ind i én parameter). 

Kilde: Egen beregning 

Ombytning af udstyr - kr. 625 - Udtryk for omkostningen for 

logistik relateret til ombytning af 

defekt udstyr hos den enkelte 

patient, der er i et aktivt 

telemedicinsk behandling. 

Denne parameter er ikke et 

udtryk for den generelle 

erstatsningsfrekvens og 

afskrivningstaks, men alene et 

udtryk for udstyr, som ofte blot 

skal repareres eller re-

konfigureres, hvorefter det er 

klar til brug igen  

Den angivne udgift er baseret 

på flere inputkilder. Der indgår 

blandt andet priser fra lignende 

projekter med tilsvarende 

logistikbehov, fx fra udbringning 

og afhentning af udstyr anvendt 

i digitalt understøttet 

genoptræningssystemer.  Dertil 

indgår de aktuelle udgifter fra 

leverandøraftaler fra KIH og 

TeleCare Nord-projektet. 

Kilde: Egen beregning 

Mængde af udstyr der 

årligt skal ombyttes 

- 2 pct. - Udtryk for andelen af ibrugtaget 

udstyr, der hvert år skal 

ombyttes, og hvor ombytning er 

udgiftsbunden (se venligst 

separat inputparameter). 

Estimatet er baseret på 

erfaringer fra leverandøraftaler 

fra TeleCare Nord-projektet. I 

business casen regnes med en 

mindre ombytningsgrad end i 

TeleCare Nord-projektet 

oplevede, da en del af disse 

ombytninger skyldtes 

implementeringsproblematikker. 

Kilde: Egen beregning 

Asset management 
- kr. 100 - Udtryk for en initial registrering Estimatet tager udgangspunkt i 
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årligt pr. aktivt sæt og løbende overblik over det 

decentrale udstyr (placering og 

status), inklusiv driften af en 

fælles asset database (per 

lokalregional installation eller 

anvendelse). 

udgifterne i TeleCare Nord-

projektet samt lignende 

markedspriser på tilsvarend 

services på markedet, herunder 

tilsvarende projekter i KIH. 

Kilde: Egen beregning 

Årlig MDM licens 
- kr. 300 - 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 per 

administreret enhed. 

Estimatet baserer sig på 

udgifterne i TeleCare Nord-

projektet, samt lignende 

produkter på markedet. 

Kilde: Egen beregning 

Simkort og 

dataabonnement 
- kr. 150 - 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 KIH og TeleCare Nord, 

men hvor udgiften er blevet 

nedjusteret. Nedjusteringen 

skyldes et aktuelt unødigt behov 

for flatrate (ingen dataloft) 

abonnementer, og dertil højere 

abonnementspriser, hvor man 

med rette abonnement med 

rette begrænsede dataloft, vil 

være mere end rigeligt for at 

understøtte den krævede 

datamængde (dette inkluderer 

dog 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: Egen beregning 

 

 

4.4 Inputparametre – Gravide med diabetes 

I det følgende gennemgås kun inputparametre for gravide med for tidlig vandafgang. De fleste 

diagnosespecifikke inputparametre er på business casens potentialeside.  
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4.4.1 Potentialesiden 

Potentialerne for de gravide med for tidlig vandafgang gennemgås i nedenstående tabel. Potentialerne 

hentes både gennem et fald i indlæggelser og ambulante kontakter. 

Tabel 18 Gravide med diabetes – specifikke potentialer.  

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 
Worst 

case 
Estimat 

Best 

case 
  

Antal patienter på 

landsplan i 

målgruppen i gnms. 

på ethvert givet 

tidspunkt 

- 
550 

- Udtryk for mange gravide med 

diabetes der i gennemsnit på 

ethvert givet tidspunkt er i et 

behandlingsforløb.   

Estimatet er baseret på udtræk 

for landspatientregistret af det 

årlige antal indlæggelser og 

ambulante kontakter for den 

pågældende diagnosegruppe. 

Dette er sammenholdt med 

aktivitetsniveauet for den 

pågældende diagnosegruppe i 

KIH samt længden det 

gennemsnitlige 

behandlingsforløb.  

Kilde: esundhed.dk og KIH. 

Gennemsnitlig 

længde på 

behandlingsforløb 

(uger på år) 

- 
5 

- Udtryk for længden på den enkelte 

gravides behandlingsforløb.  

Estimatet er baseret på 

erfaringerne fra KIH projektet.  

Andel af patienter 

der er egnet til 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering 

40 

pct. 

50 pct. 60 

pct. 

Udtryk for hvor stor en del af 

diagnosegruppen der er egnet til 

at modtage telemedicinsk 

behandling.  

Estimatet er baseret på 

erfaringerne fra KIH projektet. 

Antal ambulante 

kontakter pr. 

behandlingsforløb 

- 
3,4 

- Udtryk for det gennemsnitlige antal 

ambulante kontakter pr. 

behandlingsforløb  

Estimatet stammer fra data fra 

KIH, hvor projektets deltageres 

aktivitet er estimeret. 

Kilde: KIH 

Omkostning for 

ambulant kontakt 
- kr. 740 - Udtryk for den gennemsnitlige 

omkostning pr. ambulante kontakt 

Estimatet er fremkommet med 

udgangspunkt i tidsstudierne i 

KIH. Hertil er pålagt en 

administrativ overhead, samt 

overhead for ressourcetræk på 

støttende funktioner, såsom 

laboratoriefaciliteter mm. 

Udvikling i 

ambulante kontakter 
- -30 pct. - Udtryk for faldet i ambulante 

kontakter ved indførslen af 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Estimatet er baseret på KIH 

projektet. Estimatet er baseret 

en lægefaglig vurdering af de 

gravides antagede aktivitet, hvis 

de ikke havde modtaget 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  



 

66 

 

Udvikling i 

omkostning pr. 

ambulant kontakt 

- -8 pct. - Udtryk for faldet i omkostningerne 

ambulante kontakter ved 

indførslen af telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Estimatet er baseret på KIH 

projektet. Estimatet er baseret 

en lægefaglig vurdering af de 

tidsforbruget i den enkelte 

ambulante kontakt, hvis de 

gravide ikke havde modtaget 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Antal 

telefonkontakter pr. 

behandlingsforløb 

- 1,6 - Udtryk for det gennemsnitlige antal 

telefoniske kontakter pr. 

behandlingsforløb  

Estimatet stammer fra data fra 

KIH, hvor projektets deltageres 

aktivitet er estimeret. 

Kilde: KIH 

Udvikling i  

telefonkontakter 
- 6 pct. - Udtryk for stigningen i telefoniske 

kontakter ved indførslen af 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Estimatet er baseret på KIH 

projektet. Estimatet er baseret 

en lægefaglig vurdering af de 

gravides antagede aktivitet, hvis 

de ikke havde modtaget 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

 

Af tabellen ovenfor er ingen parametre om indlæggelser medtaget, hvilket skyldes at aktiviteten i 

indlæggelser er uforandret ved indførslen af telemedcinsk hjemmemonitorering for gravide med 

diabetes. 

4.4.2 Omkostningssiden 

Nedenfor er investeringsomkostningerne gennemgået for gravide med risiko for gravide med diabetes. 

Tabel 19 Gravide med diabetes – specifikke investeringsomkostninger. 

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 
Worst 

case 
Estimat 

Best 

case 
  

Antal sygeplejersker 

med behov for 

undervisning 

- 
50 

- Antallet af sygeplejersker, som 

antages at arbejde med 

telemedicinsk udstyr, og derfor 

har et undervisningsbehov.  

Estimat baseret på antallet af 

borgere inkluderet i projektet, 

samt den tid der anvendes på 

opfølgning og oplæring. 

Vægt, pr. stk. kr. 

1.200 

kr. 1.100 kr. 1.000 
Stykprisen på vægte er 

baseret på flere inputkilder.  

 

Første kilde er den aktuelle 

(marts 2015) markedspris for 

modellen anvendt i TeleCare 

Nord-projektet, samt priser på 

tilsvarende funktionelt 

sammenlignelige produkter. 

Dertil kommer indkøbsprisen i 

TeleCare Nord-projektet. Prisen 

er nedjusteret ift. indkøbsprisen 

i TeleCare Nord-projektet.  

I projektet opsattes der krav om, 
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at vægten levede op til en 

Continua Health Alliance 

certificering samt tilhørende 

dataformats- og 

udvekslingsstandarder. Dette 

indsnævrer udbuddet af 

vægtmodeller drastisk, og 

vurderes ikke at være af stor 

praktisk nødvendighed. Der er 

ikke indregnet rabat i den 

angivne pris. 

Kilde: Egen beregning 

Blodglukosemåler – 

apparat 

kr. 250 kr. 200 kr. 150 
Stykprisen på 

blodglukosemåler er baseret 

på flere inputkilder.  

 

Første kilde er den aktuelle 

(marts 2015) markedspris for 

modellen anvendt i KIH 

projektet, samt priser på 

tilsvarende funktionelt 

sammenlignelige produkter. 

Kilde: Egen beregning 

Blodglukosemåler – 

strips, pr. stk. 

 kr. 8  
Stykprisen på 

blodglukosemåler strips er 

baseret på flere inputkilder.  

 

Første kilde er den aktuelle 

(marts 2015) markedspris for 

modellen anvendt i KIH 

projektet, samt priser på 

tilsvarende funktionelt 

sammenlignelige produkter. 

Kilde: Egen beregning 

Mængderabat på 

anskaffelse af CTG 

apparat 

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 

tidligere indkøb med 

stordriftsrabat hos offentlige 

aktører. Her køber til 550 

samtidige borgere. 

Kilde: Egen beregning 

 

Udgifterne til medicin stiger for interventionsgruppen, og påvirker således potentialet i negativ retning. 

Nedenfor er parametrene til omkostningerne til medicin angivet.  

Tabel 20 Gravide med diabetes – specifikke driftsomkostninger. 

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 

Wor

st 

case 

Estimat 
Best 

case 
  

Varighed pr. enhed 
- 

5 uger 
- Udtryk for, at udstyr for en given 

borger potentielt kun er udleveret 

For den aktuelle gruppe af 

gravide med diabetes vil 
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til brug i en tidsbegrænset 

periode, og som konsekvens kun 

bærer det fulde 

omkostningsniveau i selv samme 

begrænsede tidsperiode. 

 

borgeren modtage det 

telemedicinske udstyr og have 

det i 5 uger. I den aktuelle 

business case medregnes 

derfor løbende 

driftsomkostninger per borger 

per telekit fra udlevering og i 

denne tidsudstrækning. 

Kilde: KIH 

Antal telemedicinske 

kontroller pr. 

behandlingsforløb 

- 
4,8 

- Udtryk for antallet af 

telemedicinske kontroller, der 

udføres i et enkelt 

behandlingsforløb. 

Estimatet er baseret på data fra 

KIH projektet 

Antal minutter brugt 

pr. kontrol 
- 

31 minutter 
- Udtryk for tid anvendt pr. 

telemedicinsk kontrol. Tallet 

dækker over anvendt tid til 

monitorering af måledata  

Estimatet bygger på data fra 

KIH.  

Andel tid brugt af 

læge 

- 
3 pct. 

- Udtryk for andelen af tid til 

telemedicinsk kontrol som en 

læge forestår. Anvendes til at 

estimere omkostningen til 

telemedicinsk kontrol.  

Estimatet bygger på data fra 

KIH. 

Andel tid brugt af 

sygeplejerske 
- 65 pct. - Udtryk for andelen af tid til 

telemedicinsk kontrol som en 

sygeplejerske forestår. 

Anvendes til at estimere 

omkostningen til telemedicinsk 

kontrol.  

Estimatet bygger på data fra 

KIH. 

Andel tid brugt af 

jordemoder 
- 32 pct. - Udtryk for andelen af tid til 

telemedicinsk kontrol som en 

jordemoder forestår. Anvendes 

til at estimere omkostningen til 

telemedicinsk kontrol.  

Estimatet bygger på data fra 

KIH. 

Teknisk support for 

sundhedsprofessionell

e 

- kr. 37.813 - 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.  

 

Estimatet bygger på faktisk 

afholdte udgifter i TeleCare 

Nord. Udgifterne er beregnet pr. 

borger og ekstrapoleret til 

landsplan baseret på antallet af 

gravide med risiko for 

svangerskabsforgiftning  i de 

andre regioner.  

Kilde: Egen beregning 

Merforbrug af 

teststrimler pr. 

behandlingsforløb 

- 1 - 
Udtryk for merforbruget i 

teststrimler i løbet af et helt 

behandlingsforløb ved indførslen 

af telemedicinsk 

hjemmemonitorering 

Estimatet bygger på data fra 

KIH.  
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4.5 Inputparametre – Gravide med risiko for 
svangerskabsforgiftning 

I det følgende gennemgås kun inputparametre for gravide med risiko for svangerskabsforgiftning. De 

fleste diagnosespecifikke inputparametre er på business casens potentialeside.  

4.5.1 Potentialesiden 

Potentialerne for de gravide med risiko fro svangerskabsforgiftning gennemgås i nedenstående tabel. 

Potentialerne hentes både gennem et fald i indlæggelser og ambulante kontakter.  

Tabel 21 Gravide med risiko for svangerskabsforgiftning – specifikke potentialer.  

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 
Worst 

case 
Estimat 

Best 

case 
  

Antal patienter på 

landsplan i 

målgruppen i gnms. 

på et hvert givent 

tidspunkt 

- 
57 

- Udtryk for mange gravide med 

diabetes der i gennemsnit på et 

hvert givent tidspunkt er i et 

behandlingsforløb.   

Estimatet er baseret på udtræk 

for landspatientregistret af det 

årlige antal indlæggelser og 

ambulante kontakter for den 

pågældende diagnosegruppe. 

Dette er sammenholdt med 

aktivitetsniveauet for den 

pågældende diagnosegruppe i 

KIH, samt længden det 

gennemsnitlige 

behandlingsforløb.  

Kilde: esundhed.dk og KIH. 

Gennemsnitlig 

længde på 

behandlingsforløb 

(uger på år) 

- 
7 

- Udtryk for længden på den 

enkelte gravides 

behandlingsforløb.  

Estimatet er baseret på 

erfaringerne fra KIH projektet.  

Andel af patienter der 

er egnet til 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering 

60 pct. 70 pct. 80 pct. Udtryk for hvor stor en del af 

diagnosegruppen der er egnet til 

at modtage telemedicinsk 

behandling.  

Estimatet er baseret på 

erfaringerne fra KIH projektet. 

Indlæggelsesdage pr. 

behandlingsforløb 
- 

1,7 
- Samlet antal indlæggelsesdage 

pr. behandlingsforløb baseret på 

deltagende borgere i KIH 

projektet. 

Estimatet er baseret på den 

deltagende patientgruppe i KIH 

projektet 

Omkostninger pr. 

indlæggelsesdag 

- 
kr. 3.470 

- Udtryk for den gennemsnitlige 

omkostning pr. indlæggelsesdag 

Estimatet er fremkommet med 

udgangspunkt i tidsstudierne i 

KIH. Hertil er pålagt en 

administrativ overhead, samt 

overhead for ressourcetræk på 

støttende funktioner, såsom 

laboratoriefaciliteter mm. 
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Udvikling i antallet af 

indlæggelser 

- -38 pct. - Udtryk for faldet i indlæggelser 

ved indførslen af telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Estimatet er baseret på KIH 

projektet. Estimatet er baseret 

en lægefaglig vurdering af de 

gravides antagede aktivitet, hvis 

de ikke havde modtaget 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Antal ambulante 

kontakter pr. 

behandlingsforløb 

- 8,8 - Udtryk for det gennemsnitlige 

antal ambulante kontakter pr. 

behandlingsforløb  

Estimatet stammer fra data fra 

KIH, hvor projektets deltageres 

aktivitet er estimeret. 

Kilde: KIH 

Omkostning for 

ambulant kontakt 
- kr. 710 - Udtryk for den gennemsnitlige 

omkostning pr. ambulante 

kontakt 

Estimatet er fremkommet med 

udgangspunkt i tidsstudierne i 

KIH. Hertil er pålagt en 

administrativ overhead, samt 

overhead for ressourcetræk på 

støttende funktioner, såsom 

laboratoriefaciliteter mm. 

Udvikling i ambulante 

kontakter 
- -50 pct. - Udtryk for faldet i ambulante 

kontakter ved indførslen af 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Estimatet er baseret på KIH 

projektet. Estimatet er baseret 

en lægefaglig vurdering af de 

gravides antagede aktivitet, hvis 

de ikke havde modtaget 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Udvikling i omkostning 

pr. ambulant kontakt 
- -3 pct. - Udtryk for faldet i 

omkostningerne ambulante 

kontakter ved indførslen af 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Estimatet er baseret på KIH 

projektet. Estimatet er baseret 

en lægefaglig vurdering af de 

tidsforbruget i den enkelte 

ambulante kontakt, hvis de 

gravide ikke havde modtaget 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Antal telefonkontakter 

pr. behandlingsforløb 
- 0,4 - Udtryk for det gennemsnitlige 

antal telefoniske kontakter pr. 

behandlingsforløb  

Estimatet stammer fra data fra 

KIH, hvor projektets deltageres 

aktivitet er estimeret. 

Kilde: KIH 

Udvikling i 

telefonkontakter 
- 33 pct. - Udtryk for stigningen i 

telefoniske kontakter ved 

indførslen af telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Estimatet er baseret på KIH 

projektet. Estimatet er baseret 

en lægefaglig vurdering af de 

gravides antagede aktivitet, hvis 

de ikke havde modtaget 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  
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4.5.2 Omkostningssiden 

Nedenfor er investeringsomkostningerne gennemgået for gravide med risiko for 

svangerskabsforgiftning. 

Tabel 22 Gravide med risiko for svangerskabsforgiftning – specifikke investeringsomkostninger. 

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 

Wor

st 

case 

Estimat 
Best 

case 
  

Antal sygeplejersker 

med behov for 

undervisning 

- 
20 

- Antallet af sygeplejersker, som 

antages at arbejde med 

telemedicinsk udstyr, og derfor 

har et undervisningsbehov.  

Estimat baseret på antallet af 

borgere inkluderet i projektet, 

samt den tid der anvendes på 

opfølgning og oplæring. 

Mængderabat på 

anskaffelse af CTG 

apparat 

0 

pct. 

5 pct. 10 

pct. 

Der regnes i business casen 

med, at der kan opnås en 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 

tidligere indkøb med 

stordriftsrabat hos offentlige 

aktører. Her købes kun til 50-

100 samtidig brugere. 

Kilde: Egen beregning 

 

Udgifterne til medicin stiger for interventionsgruppen, og påvirker således potentialet i negativ retning. 

Nedenfor er parametrene til omkostningerne til medicin angivet.  

Tabel 23 Gravide med risiko for svangerskabsforgiftning – specifikke driftsomkostninger. 

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 

Wor

st 

case 

Estimat 
Best 

case 
  

Varighed pr. enhed 
- 

7 uger 
- Udtryk for, at udstyr for en given 

borger potentielt kun er udleveret 

til brug i en tidsbegrænset 

periode, og som konsekvens kun 

bærer det fulde 

omkostningsniveau i selv samme 

begrænsede tidsperiode. 

 

For den aktuelle gruppe af 

gravide med risiko for 

svangerskabsforgiftning vil 

borgeren modtage det 

telemedicinske udstyr og have 

det i 5 uger. I den aktuelle 

business case medregnes 

derfor løbende 

driftsomkostninger per borger 

per telekit fra udlevering og i 

denne tidsudstrækning. 

Kilde: KIH 

Antal telemedicinske 

kontroller pr. 

behandlingsforløb 

- 
19 

- Udtryk for antallet af 

telemedicinske kontroller, der 

Estimatet er baseret på data fra 

KIH projektet 
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udføres i et enkelt 

behandlingsforløb. 

Antal minutter brugt 

pr. kontrol 
- 

13 minutter 
- Udtryk for tid anvendt pr. 

telemedicinsk kontrol. Tallet 

dækker over anvendt tid til 

monitorering af måledata  

Estimatet bygger på data fra 

KIH.  

Andel tid brugt af 

læge 

- 
8 pct. 

- Udtryk for andelen af tid til 

telemedicinsk kontrol som en 

læge forestår. Anvendes til at 

estimere omkostningen til 

telemedicinsk kontrol.  

Estimatet bygger på data fra 

KIH. 

Andel tid brugt af 

sygeplejerske 
- 15 pct. - Udtryk for andelen af tid til 

telemedicinsk kontrol som en 

sygeplejerske forestår. 

Anvendes til at estimere 

omkostningen til telemedicinsk 

kontrol.  

Estimatet bygger på data fra 

KIH. 

Andel tid brugt af 

jordemoder 
- 77 pct. - Udtryk for andelen af tid til 

telemedicinsk kontrol som en 

jordemoder forestår. Anvendes 

til at estimere omkostningen til 

telemedicinsk kontrol.  

Estimatet bygger på data fra 

KIH. 

Teknisk support for 

sundhedsprofessionell

e 

- kr. 5.520 - 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.  

 

Estimatet bygger på faktisk 

afholdte udgifter i TeleCare 

Nord. Udgifterne er beregnet pr. 

borger og ekstrapoleret til 

landsplan baseret på antallet af 

gravide med risiko for 

svangerskabsforgiftning  i de 

andre regioner.  

Kilde: Egen beregning 

Merforbrug af 

teststrimler pr. 

behandlingsforløb 

- 21 - 
Udtryk for merforbruget i 

teststrimler i løbet af et helt 

behandlingsforløb ved indførslen 

af telemedicinsk 

hjemmemonitorering 

Estimatet bygger på data fra 

KIH.  

 

 

4.6 Inputparametre – Gravide med for tidlig vandafgang 

I det følgende gennemgås kun inputparametre for gravide med for tidlig vandafgang. De fleste 

diagnosespecifikke inputparametre er på business casens potentialeside.  

4.6.1 Potentialesiden 

Potentialerne for de gravide med for tidlig vandafgang gennemgås i nedenstående tabel. Potentialerne 

hentes både gennem et fald i indlæggelser og ambulante kontakter.  
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Tabel 24 Gravide med for tidlig vandafgang – specifikke potentialer.  

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 
Worst 

case 
Estimat 

Best 

case 
  

Antal patienter på 

landsplan i 

målgruppen i gnms. 

på et hvert givent 

tidspunkt 

- 
46 

- Udtryk for mange gravide med 

diabetes der i gennemsnit på et 

hvert givent tidspunkt er i et 

behandlingsforløb.   

Estimatet er baseret på udtræk 

for landspatientregistret af det 

årlige antal indlæggelser og 

ambulante kontakter for den 

pågældende diagnosegruppe. 

Dette er sammenholdt med 

aktivitetsniveauet for den 

pågældende diagnosegruppe i 

KIH, samt længden det 

gennemsnitlige 

behandlingsforløb.  

Kilde: esundhed.dk og KIH. 

Gennemsnitlig 

længde på 

behandlingsforløb 

(uger på år) 

- 
13 

- Udtryk for længden på den 

enkelte gravides 

behandlingsforløb.  

Estimatet er baseret på 

erfaringerne fra KIH projektet.  

Andel af patienter der 

er egnet til 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering 

60 pct. 70 pct. 80 pct. Udtryk for hvor stor en del af 

diagnosegruppen der er egnet til 

at modtage telemedicinsk 

behandling.  

Estimatet er baseret på 

erfaringerne fra KIH projektet. 

Indlæggelsesdage pr. 

behandlingsforløb 
- 

24,2 
- Samlet antal indlæggelsesdage 

pr. behandlingsforløb baseret på 

deltagende borgere i KIH 

projektet. Praksis i dag er, at 

indlægge patienter gennem det 

meste af behandlingsforløbet. 

Estimatet er baseret på den 

deltagende patientgruppe i KIH 

projektet 

Omkostninger pr. 

indlæggelsesdag 

- 
kr. 1.785 

- Udtryk for den gennemsnitlige 

omkostning pr. indlæggelsesdag 

Estimatet er fremkommet med 

udgangspunkt i tidsstudierne i 

KIH. Hertil er pålagt en 

administrativ overhead, samt 

overhead for ressourcetræk på 

støttende funktioner, såsom 

laboratoriefaciliteter mm. 

Udvikling i antal 

indlæggelser 

- -92 pct. - Udtryk for faldet i indlæggelser 

ved indførslen af telemedicinsk 

hjemmemonitorering. Det store 

fald skyldes, at telemedicinsk 

hjemmemonitorering i store træk 

erstatter den nuværende praksis 

med at indlægge folk.  

Estimatet er baseret på KIH 

projektet. Estimatet er baseret 

en lægefaglig vurdering af de 

gravides antagede aktivitet, hvis 

de ikke havde modtaget 

telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Omkostning for 

ambulant kontakt 
- kr. 720 - Udtryk for den gennemsnitlige 

omkostning pr. ambulante 

Estimatet er fremkommet med 

udgangspunkt i tidsstudierne i 



 

74 

 

kontakt KIH. Hertil er pålagt en 

administrativ overhead, samt 

overhead for ressourcetræk på 

støttende funktioner, såsom 

laboratoriefaciliteter mm. 

Antal nye ambulante 

kontakter 
- 2,6 - Udtryk for antallet af ambulante 

kontakter som 

interventionsgruppen oplever, 

når de modtager telemedicinsk 

behandling frem for at blive 

indlagt. 

Estimatet er baseret på KIH 

projektet.  

Antal telefonkontakter 

pr. behandlingsforløb 
- 0,7 - Udtryk for det gennemsnitlige 

antal telefoniske kontakter pr. 

behandlingsforløb  

Estimatet stammer fra data fra 

KIH, hvor projektets deltageres 

aktivitet er estimeret. 

Kilde: KIH 

Omkostninger pr. akut 

behandling 

- 
kr. 810 

- Udtryk for den gennemsnitlige 

omkostning pr. akutte 

behandling 

Estimatet er fremkommet med 

udgangspunkt i tidsstudierne i 

KIH. Hertil er pålagt en 

administrativ overhead, samt 

overhead for ressourcetræk på 

støttende funktioner, såsom 

laboratoriefaciliteter mm. 

Antal nye akutte 

behandlinger 
- 2,1 - Udtryk for antallet af nye akutte 

behandlinger, som 

interventionsgruppen oplever, 

når de modtager telemedicinsk 

behandling frem for at blive 

indlagt. 

Estimatet er baseret på KIH 

projektet.  

 

4.6.2 Omkostningssiden 

Nedenfor er investeringsomkostningerne gennemgået for gravide med for tidlig vandafgang.  

Tabel 25 Gravide med for tidlig vandafgang – specifikke investeringsomkostninger. 

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 

Wor

st 

case 

Estimat 
Best 

case 
  

Antal sygeplejersker 

med behov for 

undervisning 

- 
20 

- Antallet af sygeplejersker, som 

antages at arbejde med 

telemedicinsk udstyr, og derfor 

har et undervisningsbehov.  

Estimat baseret på antallet af 

borgere inkluderet i projektet, 

samt den tid der anvendes på 

opfølgning og oplæring. 

Mængderabat på 

anskaffelse af CTG 

apparat 

0 

pct. 

5 pct. 10 

pct. 

Der regnes i business casen 

med, at der kan opnås en rabat 

ved stordriftsindkøb gennem 

Estimaterne stammer fra erfaret 

besparelser fra relevante 

tidligere indkøb med 
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indkøbsaftaler eller større udbud. 

Besparelsen trækkes i business 

casen fra den samlede 

indkøbspris for det decentrale 

udstyr.  

stordriftsrabat hos offentlige 

aktører. Her købes kun til 50-

100 samtidig brugere. 

Kilde: Egen beregning 

 

Udgifterne til medicin stiger for interventionsgruppen, og påvirker således potentialet i negativ retning. 

Nedenfor er parametrene til omkostningerne til medicin angivet.  

Tabel 26 Gravide med for tidlig vandafgang – specifikke driftsomkostninger. 

Inputvariabel Værdi Kort redegørelse Kilde 

 

Wor

st 

case 

Estimat 
Best 

case 
  

Varighed pr. enhed 
- 

13 uger 
- Udtryk for, at udstyr for en given 

borger potentielt kun er udleveret 

til brug i en tidsbegrænset 

periode, og som konsekvens kun 

bærer det fulde 

omkostningsniveau i selv samme 

begrænsede tidsperiode. 

 

For den aktuelle gruppe af 

gravide med risiko for tidlig 

vandafgang vil borgeren 

modtage det telemedicinske 

udstyr og have det i 5 uger. I 

den aktuelle business case 

medregnes derfor løbende 

driftsomkostninger per borger 

per telekit fra udlevering og i 

denne tidsudstrækning. 

Kilde: KIH 

Antal telemedicinske 

kontroller pr. 

behandlingsforløb 

- 
16,7 

- Udtryk for antallet af 

telemedicinske kontroller, der 

udføres i et enkelt 

behandlingsforløb. 

Estimatet er baseret på data fra 

KIH projektet 

Antal minutter brugt 

pr. kontrol 
- 

15 minutter 
- Udtryk for tid anvendt pr. 

telemedicinsk kontrol. Tallet 

dækker over anvendt tid til 

monitorering af måledata  

Estimatet bygger på data fra 

KIH.  

Andel tid brugt af 

læge 

- 
13 pct. 

- Udtryk for andelen af tid til 

telemedicinsk kontrol som en 

læge forestår. Anvendes til at 

estimere omkostningen til 

telemedicinsk kontrol.  

Estimatet bygger på data fra 

KIH. 

Andel tid brugt af 

sygeplejerske 
- 7 pct. - Udtryk for andelen af tid til 

telemedicinsk kontrol som en 

sygeplejerske forestår. 

Anvendes til at estimere 

omkostningen til telemedicinsk 

kontrol.  

Estimatet bygger på data fra 

KIH. 

Andel tid brugt af 
- 80 pct. - Udtryk for andelen af tid til Estimatet bygger på data fra 
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jordemoder telemedicinsk kontrol som en 

jordemoder forestår. Anvendes 

til at estimere omkostningen til 

telemedicinsk kontrol.  

KIH. 

Teknisk support for 

sundhedsprofessionell

e 

- kr. 4.428 - 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.  

 

Estimatet bygger på faktisk 

afholdte udgifter i TeleCare 

Nord. Udgifterne er beregnet pr. 

borger og ekstrapoleret til 

landsplan baseret på antallet af 

gravide med risiko for 

svangerskabsforgiftning  i de 

andre regioner.  

Kilde: Egen beregning 

Merforbrug af 

teststrimler pr. 

behandlingsforløb 

- -6 - 
Udtryk for merforbruget i antallet 

af teststrimler i løbet af et helt 

behandlingsforløb ved indførslen 

af telemedicinsk 

hjemmemonitorering. For 

gravide med for tidlig 

vandafgang er der et marginalt 

mindre forbrug af teststrimler ved 

brug af telemedicinsk 

hjemmemonitorering.  

Estimatet bygger på data fra 

KIH.  
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