
 

 

Referat    

28. juni 2017 

  

8. møde i porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse 

af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 

 

Dagsordenspunkt 1 
____________________________________________________ 

Velkommen og siden sidst 

Til stede  

Christian Boel (formand), Region Midtjylland; Dorrit Guttman (næstformand), 
Vordingborg Kommune; Mette Harbo, Københavns Kommune; Dorte Stigaard, 
Region Nordjylland; Niels Ulrich Holm, PLO; Marianne Sørensen, FM/DIGST.  

 
Fra sekretariatet deltog:  
Susanne Duus, FM/DIGST; Mette Myrhøj Jensen, FM/DIGST (referent), Linn 

Boesgaard, FM/DIGST; Mathias Christiansen, SUM; Nicolai Sundstein, 

FM/DIGST; Sine Mainz, Danske Regioner (referent); Poul Erik Kristensen, KL. 

Afbud: 

Anders Kjærulff, Silkeborg kommune; Peder Jest, Region Syddanmark; Arne Ni-

kolajsen, Esbjerg Kommune; Bente Gravesen, Aalborg Kommune; Hanne Ager-

bak, KL; Christel Boëtius, Danske Regioner; Nanna Skovgaard, SUM; Peder Ring 

fra Region 

Christian Boel bød velkommen til et kort møde inden sommerferien. Der blev 

budt velkommen til Anne Skriver Andersen, der er ny regional repræsentant for 

Landsdelsprogram Hovedstaden. 

Der blev fra sekretariatet orienteret om, at tildeling af kontrakt vedr. de eksterne 

reviews i den landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til 

borgere med KOL skete torsdag den 22. juni 2017. Der var modtaget tilbud fra 

Black swan, Peak og Nextpuzzle. Det blev bemærket, at det vindende tilbud hav-

de udmærket sig ved et stort sektorkendskab og forståelse for områdets komplek-

sitet samt et begrænset ressourcetræk på landsdelsprogrammerne, hvorimod de 

øvrige tilbud var lidt mere generelle. 

Der blev orienteret om, at det fællesoffentlige porteføljesekretariat sender en mail 

ud til landsdelsprogrammerne med information om kontrakttildelingen inden 

sommerferien sammen med det vindende tilbud. 
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Endvidere blev der orienteret om, at det fælles offentlige porteføljesekretariat også 

sender en anmodning til landsdelsprogrammerne om, at hvert landsdelsprogram 

er behjælpelig med levere ind til en materialepakke, som sendes til konsulentfir-

maet. 

Dagsordenspunkt 2 
_______________________________________________________________ 

Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt, og porteføljestyregruppen besluttede, at der holdes fast i, 

at der umiddelbart efter mødet sendes et beslutningsreferat ud til porteføljestyre-

gruppens repræsentanter samt projektledere.  

 

Dagsordenspunkt 3 
_______________________________________________________________ 

Orientering om økonomiaftalerne for 2018 

Det blev af formanden fremhævet, at forståelsespapiret (Bilag 3a) er beskrevet i 

relativt overordnede termer, og at finansieringen af løsningen er beskrevet konkret 

i forhold til KOL. Det er derfor centralt, at vi finder løsninger for, hvordan vi 

griber det an, såfremt løsningen skal anvendes til andre sygdomsgrupper og andre 

telemedicinske projekter.  

 

Det blev endvidere fremhævet, at parterne har genbekræftet, at udbredelsen skal 

være udbredt inden udgangen af 2019. Det er i forlængelse heraf vigtigt at imøde-

gå eventuelle implementeringsbarrierer, så tidsplanen kan holdes. Herunder skal 

der parallelt med udbudsprocessen pågå en lang række lokale forberedende aktivi-

teter i landsdelsprogrammerne.  

Mette Harbo tilkendegav, at det i et kommunalt perspektiv er særdeles vigtigt og 

positivt, at der er afsat kommunale midler til anskaffelsen af telemedicinsk løsning 

i ØA18. Det blev præciseret, at de 35 mio. kr., som er del af ØA18, indebærer 

anskaffelse af en telemedicinsk løsning (medarbejderrettet løsning) samt anskaffel-

se af infrastruktur, jf. basismodellen i det periodiske system for telemedicin. 

Det blev af formanden præciseret, at beslutningskompetencen i forbindelse med 

Fælles Udbud af Telemedicin ligger hos kommunerne og regionerne i styregrup-

pen, mens porteføljestyregruppen vil blive løbende orienteret om leverancerne i 

projektet.  

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om aftaletekst og forståelsespapir for 

ØA18 til efterretning. 
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Dagsordenspunkt 5 
_______________________________________________________________ 

Orientering om status på delprojekt 4 og 5 i 

forudsætningsprojektet vedr. modning af telemedicinsk 

infrastruktur 

Susanne Duus orienterede kort om delprojekt 4 og 5. Delprojekt 4 venter på at 

det første landsdelsprogram er klar til afprøvning, hvilket først kan ske, når ud-

buddet er færdigt, og landsdelsprogrammerne har valgt en borgerrettet og medar-

bejderrettet løsning. Delprojekt 5 er igangsat og forløber planmæssigt. 

Porteføljestyregruppen tog status på delprojekt 4 og 5 til efterretning. 

Dagsordenspunkt 6 
_______________________________________________________________ 

Orientering om modeller for fordeling af monitoreringsansvar i 

landsdelsprogram Midtjylland 

Christian Boel fremhævede, at man i landsdelsprogram Midtjylland fortsat er i 

gang med at forfine beskrivelsen af de tre modeller for fordeling af monitore-

ringsansvar. Modellerne ikke er derfor ikke i færdig form endnu, ligesom det blev 

understreget, at der ikke er tale om en kommunemodel og en hospitalsmodel.. 

Christian Boel og Anders Kjærulff er derimod meget fokuserede på, at samar-

bejdsmodellen vedr. monitoreringen skal være tværsektoriel.  

Der blev konkret stillet spørgsmål til almen praksis’ rolle i Landsdel Midtjyllands 

modeller for monitorering, hvortil Niels Ulrich Holm præsenterede et ønske om, 

at der laves en central rammeaftale med PLO, som sikrer en ensrettet aftale på 

tværs landsdelsprogrammerne. Almen praksis er bekymrede for mængden af data, 

de potentielt skal tage stilling til. Omvendt er almen praksis positive over for en 

mulighed for at kunne orientere sig i data, når det kan være relevant.  

Hertil tilføjede Christian Boel, at det generelt er vigtigt at have fokus på, hvad der 

fagligt giver bedst mening i forhold til kronikeromsorg. Der er forventningen, at 

denne opgave bliver bredt forankret, og at alle lægepraksisser indgår som en del 

heraf. Endvidere argumenterede Christian Boel for, at det kan give god mening, at 

man inden for rammerne af sundhedsaftalen tager nogle drøftelser heraf. 

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om modeller for fordeling af monitore-

ringsansvar i landsdelsprogram Midtjylland til efterretning. 
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Dagsordenspunkt 7 
_______________________________________________________________ 

Fremdrift og udbredelse i landsdelsprogrammerne 

Der blev kvitteret for arbejdet med et revideret fremdriftskoncept og reviderede 

milepæle. Der var generel enighed om, at man med det reviderede fremdriftsmo-

nitoreringskoncept har bedre mulighed for at give et korrekt billede af fremdriften 

i det enkelte landsdelsprogram. Derudover blev det fremhævet, at det var positivt, 

at landsdelsprogrammernes forståelse af milepælene nu er mere ens, hvilket også 

skaber bedre mulighed for sammenligning af fremdrift på tværs af landsdelspro-

grammerne.  

Susanne Duus pointerede, at der i sagsfremstillingen er vedlagt en statusrapport 

som minder om det oprindelige koncept, mens det nye koncept ligger som bilag, 

og er det koncept som vil blive anvendt fremadrettet. Det nye koncept er opdelt i 

temaer og ikke kronologisk, hvilket tydeliggør afhængigheder mellem de forskelli-

ge aktiviteter. Det blev dertil bemærket, at projektlederne ikke nåede at arbejde 

med afhængigheder og risici på de afholdte workshops. Derfor vil det fællesof-

fentlige porteføljesekretariat gerne tage initiativ til endnu en workshop med pro-

jektlederne i løbet af efteråret, hvor afhængigheder og risici kan være det overord-

nede tema.   

Med hensyn til de væsentlige risici og udfordringer, som landsdelsprogrammerne 

har fremhævet i deres fremdriftsmonitorering, understregede Christian Boel nød-

vendigheden af, at landsprogrammerne parallelt med det Fælles Udbud af Tele-

medicin (FUT) arbejder med de sundhedsfaglige-, økonomiske- og service-, sup-

port- og logistik spor samt inddragelsen af almen praksis.  

Porteføljestyregruppen godkendte ændringerne i milepælene til fremtidig opfølg-

ning på fremdrift og tog orienteringen om fremdrift til efterretning.  

Dagsordenspunkt 8 
_______________________________________________________________ 

Eventuelt 

Der planlægges et plenumoplæg ved E-Sundhedsobservatoriet om den landsdæk-

kende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL. Den oprindelige plan var, 

at formandsskabet sammen skulle holde oplægget, men desværre er der afbud fra 

Dorrit Guttman. Der er derfor en opfordring til, at en anden kommunal repræ-

sentant af porteføljestyregruppen melder sig til at holde oplægget i samarbejde 

med Christian Boel.  
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Der blev orienteret om, at næste møde i porteføljestyregruppen afholdes som et 

fysisk møde i København.  

Afslutningsvis ønskede formanden alle en rigtig god sommer. 


