
 

 

 

Bilag 2.c.a   

  

Afsluttende rapport for initiativ 4.5: ”Fjernbehandling af kronikere i 

eget hjem” 

Stamdata 

Tabel 1: Stamdata for initiativ 4.5 

Initiativnavn Fjernbehandling af kronikere i eget hjem 

Ministerium Finansministeriet 

Institution Digitaliseringsstyrelsen 

Budget og finansiering Samlet budget på ca. 65,9 mio. kr. som er finansieret af 
Region Midtjylland, Region Hovedstaden, MedCom med et 
bidrag på 33,4 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi. 

Ansvarlig for statusrapportering Susanne Duus 

Formand for følge-/arbejdsgruppe Claus Thomsen, Region Midtjylland 

Projektleder - 

Projektejer MedCom 

Programleder Jan Petersen, MedCom 

Starttidspunkt  1. april 2012 

Sluttidspunkt 1.september 20141 

Øvrige kommentarer - 

 

Resultater 

Der er gennemført afprøvning af telemedicinsk hjemmemonitorering af fem 

forskellige patientgrupper i to regioner. De fem patientgrupper er borgere med 

KOL, diabetes, inflammatoriske tarmsygdomme samt gravide med og uden 

komplikationer. Resultaterne er forskellige for hver af de fem målgrupper. For alle 

målgrupper gælder dog, at patienterne er overordnet tilfredse og oplever øget 

sygdomsmestring og tryghed.  

 

Flere af delprojekterne har vist, at det er muligt fx at nedbringe antallet af 

indlæggelser og antallet af indlæggelsesdage med telemedicin. Det har imidlertid 

kun for en meget lille patientgruppe været muligt at demonstrere en positiv 

business case. Det skyldes bl.a. projekt-setuppet, hvor forholdsvis dyre 

klinikertimer er medgået til fx teknisk support. Der arbejdes således videre med at 

                                                 

1 Initiativet afrapporteres først nu, da projektejer  i henhold til bekendtgørelsen for Fonden for 
velfærdsteknologi har tre måneder efter slutdato til at udarbejde evalueringsrapporten. Projektet har fået 
udsættelse på dette i alt tre måneder, og udkast til slutrapport blev fremlagt for projektets styregruppe ultimo 
februar 2015. 
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tilvejebringe en mere effektiv opgavevaretagelse af de telemedicinske opgaver, 

hvorved udgifterne til telemedicin i drift kan nedbringes.  

Der er som led i projektet udviklet en telemedicinsk infrastruktur i form af en 

national database til opsamling og videreformidling af hjemmemonitoreringsdata. 

Databasen er etableret med åbne og dokumenterede snitflader, der muliggør, at 

hjemmemonitoreringsdata fra databasen kan udstilles i en række relevante 

systemer, herunder kommunale elektroniske omsorgsjournaler, 

lægepraksissystemer og på sundhed.dk.  

Der henvises i øvrigt til evalueringsrapporten for KIH-projektet. 

Økonomi 

Initiativet har et samlet budget på 65,9 mio. kr. Heraf er 33,4 mio. kr. finansieret 

af Fondens for velfærdsteknologi. Projektet har overholdt budgettet.  

 

Fremtidigt ejerskab 

Med afsæt i projektet arbejdes der i de to regioner videre med at forankre 

resultaterne i driften. På nationalt plan forventes indgået aftale ved ØA16 om 

national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL.   


