
 

 

Referat  
  

 

  

11. møde i porteføljestyregruppen for landsdækkende 
udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere 
med KOL 

Til stede  

Christian Boel (formand), Region Midtjylland; Dorrit Guttman (næstformand), 
Vordingborg Kommune; Anders Kjærulff, Silkeborg kommune; Anne Østergaard 
Hjortshøj, Region Sjælland; Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune; Peder Jest, Re-
gion Syddanmark; Anne Skriver, Region Hovedstaden; Mette Harbo, Københavns 
Kommune; Eva Sejersdal Knudsen, Region Nordjylland; Hanne Agerbak, KL; 
Laura Glavind, Danske Regioner; Niels Ulrick Holm, PLO. 
 
Tina Heide, Region Nordjylland deltog på vegne af Bente Graversen. 
 
Der var afbud fra Bente Graversen, Aalborg kommune, Nanna Skovgaard, SUM; 
Marianne Sørensen, FM/DIGST.  
 
Fra sekretariatet deltog  

Susanne Duus, FM/DIGST; Mette Myrhøj Jensen, FM/DIGST; Linn Boesgaard, 

FM/DIGST; Laura Maria Koefoed de Melim, SUM; Nicolai Sundstein, 

FM/DIGST; Poul Erik Kristensen, KL. 

1. Velkommen og siden sidst 

Christian Boel bød velkommen til det 11. møde i porteføljestyregruppen for 

landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med 

KOL. Christian Boel bød i øvrigt velkommen til Eva Sejersdal Knudsen, der er-

statter Dorte Stigaard som Region Nordjyllands repræsentant i porteføljestyre-

gruppen. 

2. Godkendelse af referat 

Porteføljestyregruppen godkendte referatet fra det 10. møde i porteføljestyregrup-

pen uden bemærkninger. 

3. Status på Fælles udbud af telemedicin (FUT) 

Christian Boel præsenterede punktet og gav ordet til Mette Harbo. 

Mette Harbo indledte med at fortælle, at prækvalifikationen for begge udbud er 

udført. Ansøgerfeltet er bredt og kvalificeret, hvilket er meget positivt. Der er 

indløbet tilbud fra både danske og internationale leverandører på begge udbud, 

herunder otte tilbud på infrastruktur-delen samt henholdsvis 12 og 15 tilbud på de 

medarbejder- og borgerrettede løsninger. FUT regner med, at der 16. februar 2018 

kan offentliggøres prækvalificerede leverandører for de telemedicinske løsninger. 

Mette Harbo fortalte i øvrigt, at det første informationsmøde vedrørende teleme-

dicinsk infrastruktur med tre prækvalificerede leverandører er udført. Der har 

endnu ikke været nogen klagesager, og standstill-perioden udløber i uge 7. 
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Mette Harbo informerede porteføljestyregruppen om, at kontrakten, for så vidt 

angår telemedicinsk infrastruktur, forventes indgået inden sommerferien. Det blev 

understreget, at landsdelenes bestilling skal foreligge inden sommer, hvilket lands-

delenes projektledere blev informeret om på mødet 8. februar 2018. Der er såle-

des en del koordinering, der skal ske i og på tværs af landsdelsprogrammerne. 

De 12 og 15 tilbud for henholdsvis medarbejder- og borgerrettede løsninger skal 

prækvalificeres til henholdsvis fem og otte leverandører, inden antallet i sidste 

ende reduceres til tre og fem leverandører. 

Mette Harbo understregede, at tidsplanen for projektet er stram, og at der ikke 

skal være meget slinger i valsen, hvis den skal overholdes. Indtil videre går det, 

som det skal, og FUT forventer, at tidsplanen overholdes. En klagesag vil selvsagt 

udfordre tidsplanen. 

Mette Harbo afrundede første del af oplægget med at sige, at FUT skal bidrage 

med god og anvendelig information til landsdelsprogrammerne, så FUT kan blive 

en fremtidig medspiller for de kommuner og regioner, de repræsenterer. Derfor 

arbejder FUT på at klæde landsdelsprogrammerne på hertil. 

Christian Boel fortalte, at økonomien for FUT-projektet er udfordret. Den eks-

terne advokatbistand har presset økonomien en del, og der er et fremadrettet be-

hov for at tage flere interne ressourcer i landsdelsprogrammerne i brug. 

Mette Harbo nævnte, at Region Midt er valgt som systemforvaltningsorganisation, 

når løsningen overgår til drift. Der igangsættes en proces nu til opbygning af 

governance for både gennemførselsprojektet og systemforvaltningen. Det gælder 

også i forhold til mandat og eventuelle uenigheder. FUT drøfter løbende kommu-

nikationsform og behov mellem FUT og landsdelene, således at der sker en til-

strækkelig processtøtte og videndeling. Derudover blev det præsenteret, at Kø-

benhavns Kommune bliver ansvarlig organisation for gennemførselsfasen. Orga-

nisationen skal være etableret senest 1. juli 2018, men der sker en løbende opbyg-

ning og overdragelse hen over foråret. 

FUT-styregruppen har herudover drøftet, om de kan udarbejde nogle anbefalinger 

til landsdelsprogrammerne til at overholde økonomi- og tidsplan. Det blev her 

bemærket, at der er klare fordele ved, at aktørerne inden for landsdelsprogrammet 

vælger samme eller færrest mulige leverandører med henblik på så lille kompleksi-

tet som muligt. 

Mette Harbo orienterede om, at styregruppen for FUT fortsætter efter, at selve 

FUT-udbuddet er afsluttet. Dette sker med henblik på at sikre rød tråd og sam-

menhæng. Denne kontinuitet i styregruppen er særligt fordelagtigt, da ud-

buds/arbejdsgruppen løbende vil blive udskiftet, herunder vil den nuværende 

projektleder, der er konsulent, ikke fortsætte. 

Christian Boel spurgte ind til, hvor den endelige kompetence ligger, herunder om 

det er porteføljestyregruppen, der skal beslutte fælles indkøb mv. Det blev afkla-

ret, at beslutningskompetencen er placeret i de enkelte landsdelsprogrammer. 
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Christian Boel spurgte ligeledes ind til, om staten føler sig ordentligt orienteret, 

hvortil Susanne Duus svarede, at det er Sundheds- og Ældreministeriet samt 

Sundhedsdatastyrelsen, der har ansvar for området og hun ikke havde modtaget 

bemærkninger om det modsatte. Christian Boel nævnte i den forbindelse, at An-

ders Brahm fra Sundhedsdatastyrelsen er med i FUT-styregruppen som observa-

tør, og at man således må gå ud fra, at han sikrer videreformidling af information, 

når det er relevant. 

Mette Harbo afrundede herefter oplægget ved at nævne, at det er vigtigt, at alle er 

på linje i forhold til indkøbsprocessen, herunder særligt kommunerne. FUT er 

opmærksomme på dette, og de hører gerne fra alle aktører, hvis de hører noget 

eller oplever udfordringer, så disse kan tages i opløbet.  

Anne Hjortshøj nævnte i den forbindelse, at det er vigtigt, at landsdelsprogram-

merne informeres direkte fra FUT. Hertil svarede Christian Boel, at det er et op-

mærksomhedspunkt i FUT, at der skal holdes et højt eksternt informationsniveau 

landsdelsprogrammerne. Peder Jest foreslog, at informationsmøderne i regi af 

FUT streames, således alle kan følge med. 

Christian Boel svarede, at FUT gerne vil overveje at implementere live-streaming 

til de kommende informationsmøder. 

4. Fælles aktiviteter på tværs af landsdelene  

Christian Boel introducerede punktet og bemærkede, at det er fire fornuftige be-

slutningsoplæg, som alle berører områder, landsdelsprogrammerne skal arbejde 

med. 

De fire beslutningsoplæg blev derefter gennemgået enkeltvist. 

Kommunikation på tværs af landsdelsprogrammerne 

Christian Boel indledte med en bemærkning om, at der er mange idéer til kom-

munikationsaktiviteter, men at disse skal prioriteres ift. ressourcer.  

Susanne Duus tilføjede i den forbindelse, at aktiviteterne i dette beslutningsoplæg 

ikke allerede er igangsat, men at arbejdet først påbegyndes efter porteføljestyre-

gruppen har besluttet at gå videre med arbejdet. Beslutningsoplægget adskiller sig 

derfor fra nogle af de andre beslutningsoplæg, hvor arbejdet så småt er igangsat. 

Det betyder også, at hvis det besluttes at arbejde videre med den fælles aktivitet 

om kommunikation, vil arbejdsgruppen gå tilbage og prioritere i de foreslåede 

aktiviteter. 

Uddannelse og kompetence 

I forbindelse med dette beslutningsoplæg spurgte Susanne Duus ind til, om porte-

føljestyregruppen ønskede at arbejde videre med Helbredsprofilen i regi af denne 

fælles aktivitet.  

Til dette bemærkede Peder Jest, at OUH allerede arbejder sammen med en række 

kommuner om Det digitale sundhedscenter, hvor de sammen med praksiskonsu-

lenter definerer, hvad der skal indgå i løsningen. Anne Skriver tilføjede, at det er 

nødvendigt at tage en dialog i Region Hovedstadens programstyregruppe, før der 
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kan tages stilling. Anne Skriver bemærkede desuden, at det ikke er sikkert, at Hel-

bredsprofilen er den retning, de vil gå i.  

Niels Ulrick Holm spurgte ind til, om arbejdet med Helbredsprofilen er drøftet i 

den Nationale bestyrelse for sundheds-it, og om det ikke skal tages op i dette fo-

rum til at starte med. Susanne Duus bemærkede hertil, at beslutningen om at ar-

bejde videre med Helbredsprofilen skal besluttes et andet sted end i porteføljesty-

regruppen, og at porteføljestyregruppen derfor kun kan komme med en tilkende-

givelse af, om det giver mening at arbejde videre med løsningen. Hvis dette er 

tilfældet, kan Helbredsprofilen tages op i de rigtige fora.  

Mette Harbo bemærkede, at dialogen er et godt eksempel på, at man gerne vil 

orientere sig mod hinandens gode ideer og løsninger, men at der ikke findes en 

fast model for beslutning om udbredelse og skalering. Poul Erik Kristensen tilfø-

jede, at der er en aftale om fællesoffentligt at analysere, hvilke data det kan være 

relevant at dele i regi af projektet med Sundhedsjournalen 3.0. Dette skal ske med 

involvering af sygehus, almen praksis og kommuner. 

Christian Boel bemærkede afslutningsvist, at man nok skal se mere åbent på en 

fælles vidensplatform end blot at se på Helbredsprofilen.  

Identifikation og henvisning til telemedicinsk behandling 

Christian Boel bemærkede, at den fælles aktivitet er kritisk for implementerings-

processen, og spurgte ind til om PLO burde indgå i arbejdet.  

PLO vil gerne bidrage til arbejdet, og det blev besluttet, at arbejdsgruppen tager 

kontakt til Martin Bagger Brandt fra PLO.  

Overblik over sammenhænge til andre indsatser 

Peder Jest bemærkede, at denne aktivitet er meget relevant, da der opstår mange 

grupper på kryds og tværs. Det er derfor relevant at holde sig opdateret på snitfla-

der mellem indsatser, så borgeren ikke oplever en usammenhængende behandling. 

Anne Skriver spurgte ind til de produkter, som arbejdsgruppen skal udarbejde. 

Susanne Duus uddybede, at arbejdsgruppen dels skal udarbejde en oversigt over 

projekter med sammenhæng til telemedicin til borgere med KOL. På baggrund af 

denne oversigt vil arbejdsgruppen opstille anbefalinger til handlinger, der skal sik-

re sammenhæng og samarbejde mellem projekterne. Anne Skriver gjorde i denne 

forbindelse opmærksom på, at landsdelsprogrammerne har ansvaret for at handle 

på baggrund af oversigten, fx i regi af sundhedsaftalerne.  

Christian Boel bemærkede afslutningsvist, at arbejdsgruppen ikke bør bruge mere 

end 1-2 møder, hvor der udarbejdes en kortlægning af snitflader og anbefalinger 

til håndtering. Derefter skal landsdelsprogrammerne tage over. 

Øvrige fælles aktiviteter 

Der blev derefter spurgt ind til, om der kunne være andre relevante fælles aktivite-

ter. Tina Heide foreslog i den forbindelse, at der inden for service- support og 

logistik kan ses på mulighederne for at udarbejde et dynamisk indkøbssystem for 

devices, da et enkelt landsprogram ikke kan varetage denne opgave alene. Det blev 
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besluttet, at Landsdelsprogram Nordjylland tager kontakt til de andre landsdels-

programmer med porteføljestyregruppen på som cc om eventuel etablering af et 

dynamisk indkøbssystem. 

Porteføljestyregruppen godkendte igangsættelsen af de fire fælles aktiviteter, som 

landsdelsprogrammerne kan samarbejde om på tværs, samt de vedlagte beslut-

ningsoplæg for de fire fælles aktiviteter. 

5. Korrigerende handlinger fra landsdelsprogrammerne 

Christian Boel introducerede punktet ved at nævne, at landsdelsprogrammerne ud 

over den sædvanlige fremdriftsrapportering på sidste porteføljestyregruppemøde 

blev bedt om at indberette korrigerende handlinger. Christian Boel bad herefter de 

enkelte landsdelsprogrammer om at fremlægge deres korrigerende handlinger. 

Anders Kjærulff fortalte, at Landsdelsprogram Midtjylland arbejder på at nå en 

fuld implementering den 1. april 2020. For at nå dette mål vil Landsdel Midtjyl-

land etablere lokale implementeringsteams til at identificere borgere. Anders Kjæ-

rulff bemærkede, at landsdelen er fortrøstningsfuld i forhold til dette arbejde. 

Tina Heide fortalte på vegne af Landsdelsprogram Nordjylland, at de pt. indhen-

ter mandater fra landsdelens kommuner og region til indkøb af telemedicinsk in-

frastruktur og telemedicinske løsninger i regi af FUT samt service-, support- og 

logistikfunktioner.  

Christian Boel spurgte, hvad der ligger i at indhente mandater. Tina fortalte, at 

situationen i Nordjylland er, at alle gerne vil have sit navn på udbuddet, men at 

ingen har forpligtet sig til at indkøbe en løsning. Derfor skal der indhentes politi-

ske mandater til at indkøbe løsninger. Disse behandles i regionen og i kommuner-

ne. 

Christian Boel kvitterede for svaret og spurgte, om man kan få lov til at hente 

inspiration fra Nordjyllands dagsordenspunkt hertil. Hertil svarede Tina Heide, at 

det er alle velkomne til. 

Peder Jest fortalte på vegne af Landsdelsprogram Syddanmark, at de har haft de 

korrigerende handlinger i et sundhedspolitisk udvalg. Landsdelsprogram Syddan-

mark har herudover fået indhentet en del af det tabte og har igangsat forskellige 

arbejdsprocesser. Landsdelsprogram, Syddanmark har fortsat besøg af PA Consul-

ting Group. PA Consulting Group fortæller, at de ikke synes, at landsdelen er nem 

at arbejde med, fordi den har mange decentrale udvalg. På den baggrund anbefaler 

PA Consulting Group en central model. Peder Jest afrundede ved at nævne, at der 

er fremdrift i landsdelen, og at der arbejdes videre med det. Arne Nikolajsen be-

mærkede i øvrigt, at det er svært at få en dialog op at stå med PLO. 

Christian Boel supplerede, at PA Consulting Group har hjulpet Landsdelsprogram 

Midtjylland med at finde en værtsorganisation i forhold til at etablere en fælles 

serviceorganisation; en opgave, som Horsens Sygehus har taget på sig. Det gør, at 

Midtjylland kan forberede en kommende opskalering. 
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Peder Jest nævnte, at Landsdelsprogram Syddanmark gerne henter inspiration fra 

Midtjylland i den forbindelse. 

Anne Hjortshøj fra Landsdelsprogram Sjælland orienterede porteføljestyregrup-

pen om, at de ikke har truffet nogen beslutning i forhold til service-, support- og 

logistikfunktioner, men at der er taget hul på det i programstyregruppen. Lands-

delsprogram Sjælland henter gerne inspiration fra andre landsdele. I Landsdels-

program Sjælland har der herudover været stort fokus på at få truffet centrale be-

slutninger om det sundhedsfaglige indhold, som nu er vedtaget. Der er således 

truffet beslutning om fx implementeringsorganisation, hvor et KOL-

kompetencecenter vil få en central rolle til at supplere de lokale samarbejder. 

Dorrit Guttman supplerede, at implementeringen sker i sygehusklynger, der sup-

pleres af KOL-kompetencecenteret, som fra nu af er meget mere involveret og 

sidder med i styregruppen. Landsdelsprogram Sjælland arbejder på at kompeten-

ceudvikle og holde momentum løbende, så landsdelen er længst muligt fremme, 

når løsningerne kommer. 

Mette Harbo fra Landsdelsprogram Hovedstaden nævnte, at der her arbejdes på 

at få en dialog op og etableret en governance for de 29 kommuner. I det tværsek-

torielle arbejde har kommunerne bedt om mere tid. Der er opbakning i i det 

kommunale landskab, men der mangler beslutningskompetence. Samtidig er det 

ikke en dagsorden, der fylder så meget i kommunerne. Mette Harbo nævnte desu-

den, at der pt. bliver set på løsningsscenarier i forhold til service-, support- og 

logistikfunktioner. Landsdelsprogram Hovedstaden er også opmærksomme på de 

interne ressourcer, som er lidt udfordrede i forhold til landsdelsprogrammet og 

den kommunale repræsentant heri. 

Christian Boel afrundede ved at nævne, at det lyder godt, at der kommer en erfa-

ringsudveksling på tværs, og det bør landsdelene fortsætte med, herunder fx kon-

krete dagsorden og dokumenter, som kan deles til inspiration.  

Niels Ulrich Holm gav udtryk for, at han undrer sig over, at de lokale PLO’er ikke 

hører fra landsdelsprogrammerne, og at indtrykket er, at de praktiserende læger 

ikke er med i processen.  

Boel nævnte hertil, at der ligger en opgave i de enkelte praksisudvalg, hvor kom-

muner, regioner og PLO skal have en dialog i forhold til KOL og diabetes.  

Niels Ulrich Holm bemærkede, at han undrer sig over Arne Nikolajsens bemærk-

ning om, at PLO i Syddanmark ikke er involveret, eftersom Niels Ulrich Holm 

løbende har nævnt, at landsdelen skal spille ind til PLO. Niels Ulrich Holm fortal-

te, at PLO lokalt ikke hører noget fra landsdelsprogrammerne. Det er derfor vig-

tigt, at de kommer med i processen og ikke bare får at vide, at de skal levere. 

Niels Ulrich Holm fortalte herudover, at der i overenskomsten står, at der skal 

være forløbsplaner, herunder i forhold til, at lægerne skal være med til at identifi-

cere relevante borgere. Det er oplagt, at der kan rekrutteres telemedicinske patien-

ter i samme ombæring.  
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Niels Ulrich Holm bemærkede, at det, der skete i TeleCare Nord-projektet, var, at 

lægerne fik penge for at henvise til telemedicin, mens indtrykket er, at det ikke vil 

blive tilfældet med den landsdækkende udbredelse. Der er derfor behov for at 

vide, hvordan man i landsdelsprogrammerne konkret forestiller sig, at almen prak-

sis skal være involveret.  

Christian Boel kvitterede for Niels UIrich Holms bemærkning, og at telemedicin 

kan ses som et værktøj hos lægerne også. Christian Boel nævnte, at projektet er i 

en fase nu, hvor behov i forhold til forløbsplaner kan konkretiseres.  

Tina Heide bemærkede, at den betaling, som lægerne fik i regi af TeleCare Nord 

var helt særskilt for en opgave, der var ekstraordinær, og at der ikke er nogen beta-

ling for henvisninger i Landsdelsprogram Nordjylland i dag. 

Peder Jest nævnte, at der pågår en række aktiviteter i Syddanmark, herunder med 

inddragelse af praksislæger. Her er der blandt andet blevet nedsat arbejdsgrupper 

med deltagelse af PLO, hvor der er igangsat forskellige aktiviteter, herunder i for-

hold til telemedicin, som kan udnyttes i denne seance også. 

Christian Boel afrundede ved at nævne, at der kan sættes et punkt på til næste 

møde i forhold til at give en orientering om, hvordan PLO bliver involveret i dag 

og fremover tænkes at blive involveret i telemedicinprojektet.  

6. Lukket punkt  

 

7. Ændringer i opfølgning på gevinster 

Christian Boel præsenterede punktet og gav ordet videre til Anders Kjærulff og 

Anne Skriver, der har siddet i arbejdsgruppen for ændring af gevinstopfølgnings-

konceptet 

Anne Skriver præsenterede arbejdet med gevinstopfølgningskonceptet og beskrev, 

at der siden sidste porteføljestyregruppemøde er afholdt et møde i arbejdsgrup-

pen. Der var i arbejdsgruppen enighed om, at der skal anvendes de samme måle-

metoder, som også anvendes i andre sammenhænge, samt at opfølgningen løber i 

projektperioden. Anne Skriver bemærkede afslutningsvist, at der har udestået en 

afklaring af, om der skal følges op på de kommunale ydelser og gav herefter ordet 

videre til Anders Kjærulff.  

Anders Kjærulff fortalte, at der nu er enighed om følge op på de kommunale ef-

fekter. Anders Kjærulff tilføjede desuden, at der har været en dialog mellem 

kommunerne om udsendelse af spørgeskema til borgerne i forbindelse med op-

følgning på de borgernære effekter. Der ønskes en model, hvor de kommuner, 

som kun ønsker at sende spørgeskemaer ud til en stikprøve, har mulighed for det, 

mens øvrige kommuner kan sende ud til hele populationen. 

Anders Kjærulff bemærkede derudover, at der er et ønske om at kunne gå tilbage 

til landsdelsprogrammerne med oplægget for at høre, hvad de siger til dette.  

Peder Jest spurgte ind til, hvordan denne opfølgning adskiller sig alt efter om bor-

geren monitoreres i kommunalt regi, på sygehuset eller i almen praksis, og om 
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monitorering ikke skal foretages uanset for således at kunne følge kvalitetsforhol-

dene fremadrettet.  

Dorrit Guttman var enig i dette og efterspurgte en opgørelse over, hvilke indika-

torer landsdelsprogrammerne kan arbejde med fortløbende, da en løbende op-

følgning på effekter blandt andet kan anvendes til beslutningsoplæg om priorite-

ring af telemedicin. Derudover kan det gøre projektet klogere på, hvad man skal 

arbejde med i fremtiden. 

Anne Skriver pointerede, at man skal være forsigtig med ikke at sætte mange sty-

ringsregimer op, men at der kan udarbejdes anbefalinger til, hvordan der kan føl-

ges op efterfølgende. 

Christian Boel bemærkede, at man skal monitorere indsatser, men at meget kan 

aftales lokalt i forløbsprogrammet. Man kan derfor komme med anbefalinger til, 

hvad der skal indgå i forløbsprogrammet. Peder Jest pointerede, at det skal afkla-

res, hvilke krav der er til monitorering fra fx Styrelsen for Patientsikkerhed, Sund-

heds- og ældreministeriet og KKP-databasen, så der kan tages højde for eventuelle 

krav fra disse i gevinstopfølgningen. 

Dorrit Guttman kommenterede i den forbindelse, at der er behov for anledninger 

til at udvikle fælles indikatorer, ligesom det er gjort i forbindelse med hjerterehabi-

literingsdatabasen. Kommunerne mangler anledningerne til at nogle tager initiati-

vet til at følge op, og pointerede derfor, at hvis der laves en anbefaling til dette, er 

det et skridt på vejen.  

Anders Kjærulff bemærkede hertil, at der er vigtigt, at landsdelsprogrammerne 

udvikler indikatorer og prøver dem af, så der ikke lægges en bestemt model ned 

over landsdelsprogrammerne. Fx kan hyppigheden af opfølgningen på borgerens 

data have betydning for, hvordan det enkelte landsdelsprogram vil arbejde videre 

med effekten af tilbuddet. 

Der var et ønske fra Dorrit Guttman om, at viden som udvikles i projektet (indi-

katorer) bliver båret ind i arbejdet med indikatorer i kvalitetsprogrammet og de 

otte kvalitetsmål, så de ikke dekobles. Anne Skriver bemærkede i den sammen-

hæng, at det er vigtigt at overveje, at der også skal laves kommunal- og regionalpo-

litiske mål.  

Hanne Agerbak bragte i den forbindelse op, at KOL-databasen muligvis kunne 

indgå i det næste skridt om rapportering af data, ligesom man så ved hjerterehabi-

literingsdatabasen. 

Afslutningsvist bragte Tina Heide op, at Region Nordjylland arbejder med et pro-

jekt, som skal se på langtidseffekterne af telemedicinsk hjemmemonitorering til 

borgere med KOL. Region Nordjylland forslog i den forbindelse, at porteføljese-

kretariatet vurderer, om Region Nordjyllands oplæg til opfølgning på langtidsef-

fekter skal videregives til porteføljestyregruppen som en mulig ny fælles aktivitet, 

der kan igangsættes. 



  Side 9 af 10 

9 

 

Porteføljestyregruppen godkendte oplægget og godkendte at den tidligere fremlag-
te implementeringsplan for gevinstopfølgning tilrettes på baggrund af portefølje-
styregruppens beslutninger om ændringer af konceptet. 
 
Porteføljestyregruppen drøftede og besluttede, at der følges op på de kommunale 
effekter, samt at gevinstopfølgningen generelt er afgrænset til projektperioden. 
Der udarbejdes anbefalinger til landsdelsprogrammernes efterfølgende opfølgning 
i driften. 
 
Porteføljestyregruppen præciserede derudover, at stikprøven af de borgernære 
effekter er minimumsmodellen. Landsdelsprogrammerne kan vælge at udsende 
spørgeskemaer til hele populationen. 

8. Orientering om fremdrift og udbredelse i landsdelsprogrammerne 
Christian Boel præsenterede punktet. 

Peder Jest bemærkede, at Landsdelsprogram Syddanmark er gået fra gul til grøn 

på milepæl 3.  

Porteføljestyregruppen tog orienteringen til efterretning. 

9. Service-, support- og logistikfunktioner 

Det blev introduceret, at der er fortsat er 400.000 kr. i forudsætningsprojektet for 

service-, support og logistik, som ikke er anvendt.   

Hanne Agerbak foreslog, at restmidlerne allokeres til FUT-projektet. Susanne 

Duus bemærkede, at disse midler som udgangspunkt ikke er øremærket noget 

bestemt, og at de også kan anvendes til fælles kompetenceudvikling.  

Anders Kjærulff bemærkede i den forbindelse, at der eventuelt kan udarbejdes et 

overblik over, hvor mange penge der mangler til kompetenceudvikling til næste 

porteføljestyregruppemøde.  

Christian Boel bemærkede dertil, at kompetenceudviklingsdelen er en forudsæt-

ning i udbredelsen, så det har fra start været klart, at der skal anvendes penge til 

dette i landsdelsprogrammerne. Derimod kan FUT opleves som et yderligere til-

tag, som landsdelsprogrammerne skal finde penge til, hvorfor fælles midler bør 

prioriteres til FUT. 

Porteføljestyregruppen tog orientering om status på service, support og logistik-

projektet samt forlængelsen af PA-Consultings leverance af landsdelsspecifikke 

optioner til udgangen af marts 2018 til efterretning. 

Porteføljestyregruppen besluttede derudover, at der til næste møde skal udarbej-

des et beslutningsoplæg samt budget til eventuel beslutning om at udmønte de 

resterende 400.000 kr. til FUTs projektorganisation.  

10. Status på delprojekt 4 og 5 under MaTIS 

Christian Boel introducerede punktet og gav ordet videre til Susanne Duus. 
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Susanne Duus fortalte, at MedCom fortsat har midler til delprojekt 4 og 5. Sund-

hedsdatastyrelsen har brugt hele deres bevilling, og det, der resterer, afholder SDS 

inden for egen ramme.  

Christian Boel kvitterede for orienteringen. 

11. Eventuelt 

Intet at bemærke. 


