
 

 

 

Notat  25. oktober 2017 

  

Referat fra 9. møde i Den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for landsdækkende 

udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 

Til stede: Dorrit Guttman (næstformand), Vordingborg Kommune; Anne Hjortshøj, Region Sjælland 

(suppleant); Peder Jest, Region Syddanmark; Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune; Anette Lyneborg 

Nielsen, Region Hovedstaden; Mette Harbo, Københavns Kommune; Bente Gravesen, Aalborg 

Kommune; Hanne Agerbak, KL; Laura Glavind, Danske Regioner (nyt medlem); Nanna Skovgaard, 

SUM; Marianne Sørensen, FM/DIGST. 

Afbud: Christian Boel (formand), Region Midtjylland; Anders Kjærulff, Silkeborg kommune; Dorte 

Stigaard, Region Nordjylland; Peder Ring, Region Sjælland; Anne Skriver Andersen, Region Hovedsta-

den; Niels Ulrich Holm, PLO. 

Fra sekretariatet deltog: Susanne Duus, FM/DIGST; Mette Myrhøj Jensen, FM/DIGST, Linn Boes-

gaard, FM/DIGST; Mathias Christiansen, SUM; Nicolai Sundstein, FM/DIGST (referent); Sine Mainz, 

Danske Regioner; Poul Erik Kristensen, KL (referent); Tina Heide, Region Nordjylland. 

1. Velkomst og siden sidst  

Dorrit Guttman bød velkommen til 9. møde i Den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for landsdæk-

kende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. 

2. Godkendelse af referat 

Poul Erik Kristensen fra KL spurgte ind til betydningen af overenskomsten for udbredelsen af teleme-

dicin.  

Mette Harbo efterspurgte, at det er nødvendigt at vide, hvad ansvar og rollefordelingen bliver. Det er 

vigtigt, at der tænkes generisk, så vi ikke kun ser på borgere med KOL, men også borgere med hjerte-

problemer. 

Laura Glavind nævnte, at det er en prioritet for Danske Regioner, og at det er vigtigt, at Danske Regio-

ners forhandlings- og overenskomstkompetencer inddrages. Susanne Duus bemærkede, at der til næste 

møde lægges et informationspapir frem. 

Nanna Skovgaard nævnte, at det er vigtigt at få tydeliggjort, hvilke opgaver og kompetencer, der kræves 

i kommunerne. Der eksisterer en bekymring for, at der kommer mere for lægerne at skulle håndtere. 

Danske Regioner og PLO skal have en aftale, men det er vigtigt at kende lægens opgaver, og hvad der 

skal ske i kommunerne fremadrettet. 

Poul Erik Kristensen bemærkede, at der i Nordjylland blev udviklet en algoritme til at identificere bor-

gerne indenfor gældende lovgivning. Det er nødvendigt at undersøge juridisk, hvad mulighederne er. 
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Poul Erik Kristensen efterspurgte en proces fra Sundhedsministeriet herom. Peder Jest bemærkede, at 

netop dette kan forårsage en forsinkelse. Der bliver en lang iterativ proces, og det er et latent problem, 

som kan udsætte udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL. 

Nanna Skovgaard fortalte, at der pt. bygges forløbsplaner til relativt nydiagnosticerede borgere med KOL. 

Der indlægges i løsningen, at man kan henvise til et tilbud om telemedicinsk behandling.  

Dorrit Guttman konkluderede, at porteføljestyregruppen på næste møde forelægges en beskrivelse af 

almen praksis’ involvering i udrulningen af telemedicin til KOL-borgere, herunder i lyset af projektets 

tidsplan. 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Orientering om fremdrift og udbredelse i landsdelsprogrammerne  

Dorrit Guttman indledte med at det ændrede monitoreringskoncept, milepæle m.v. er meget mere me-

ningsfyldt end det gamle. Status er fortsat, at der er flest milepæle i grøn hos de forskellige landsdels-

programmer, men der er også et par landsdelsprogrammer, der har afrapporteret implementeringsmile-

pæle i rød. 

Tina Heide bemærkede, at det for Nordjylland er vigtigt ikke at pålægge FUT andre opgaver end kerne-

opgaven med udbud – blandt andet af hensyn til at Nord med lodder og trisser holder gammel. hard-

ware m.v. kørende indtil de kan anvende infrastrukturen og løsningerne, som anskaffes i FUT. 

Peder Jest fremhævede, at en pilotafprøvning lige før sommerferien og implementering med start i 

sommerferien i praksis vil være svært at gennemføre. 

Mette Harbo svarede hertil, at flere landsdele gerne vil køre mindre tests hen over juli måned. 

Anne Hjortshøj påpegede, at det ikke er realistisk at implementere fuldt ud i løbet af blot 4 måneder, 

særligt når dele af implementeringen skal foregå over sommeren. 

Dorrit Guttman supplerede, at det rent praktisk ikke kan lade sig gøre for almen praksis at inkludere 

alle potentielle patienter i forbindelse med årskontroller på en 4 måneders periode. 

Mette Harbo fortalte, at der i landsdelsprogram Hovedstaden er mange borgere på ambulatorium, når 

de er i målgruppen GOLD D. På denne måde er hovedstaden ikke afhængig af almen praksis i samme 

grad som i andre dele af landet. 

Dorrit Guttman slog fast, at landsprogram Sjælland på trods af den indmeldte forsinkelse vil gennemgå 

tidsplaner, processer mv. med henblik på at fremskynde processen frem mod implementeringen så me-

get som muligt.  

Peder Jest tilsluttede sig bemærkningen på vegne af Region Syddanmark. 
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Marianne Sørensen bemærkede, at porteføljestyregruppen er nødt til at forholde sig til, at nogle af 

landsdelsprogrammerne melder forsinkelser, og at Digitaliseringsstyrelsen på den baggrund vil tage en 

drøftelse om den endelige deadline med aftaleparterne i Danske Regioner, KL og Sundhedsministeriet.  

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om fremdrift og udbredelse i landsdelsprogrammerne til efter-

retning.  

6. Orientering om status på delprojekt 4 og 5 i forudsætningsprojektet vedr. modning af 

telemedicinsk infrastruktur 

Dorrit orienterede om, at der fortsat ikke er nogen aktiviteter for delprojekt 4, og at delprojekt 5 kører 

som det skal med klinikerinddragelse, workshops mv. 

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om status på MaTIS til efterretning. 

7. Videreførelse af First Agenda  

Dorrit Guttman indledte punktet ved at sige, at ikke alle benytter sig af First Agenda, selvom det koster 

en del penge. Det derfor blevet besluttet, at såfremt man ønsker at bibeholde sin licens, skal man hen-

vende sig til Mette Myrhøj Jensen fra sekretariatet på memyj@digst.dk senest den 1. november 2017. 

8. Eventuelt  

Ingen bemærkninger. 
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