
 

 

Referat af 12. møde i Den fællesoffentlige  
porteføljestyregruppe for landsdækkende 
udbredelse af telemedicinsk hjemmemoni-
torering til borgere med KOL 20. juni 2018 

 

 

  

Til stede  

Christian Boel (formand), Region Midtjylland; Dorrit Guttman (næstformand), 

Vordingborg Kommune; Anders Kjærulff, Silkeborg kommune; Anne Østergaard 

Hjortshøj, Region Sjælland; Peder Jest, Region Syddanmark; Anne Skriver, Region 

Hovedstaden; Mette Harbo, Københavns Kommune; Anne Krøjer, Vesthimmer-

lands kommune; Hanne Agerbak, KL; Laura Glavind, Danske Regioner; Marianne 

Sørensen, FM/DIGST. Helen Houmøller Rasmussen, TeleCare Nord deltog på 

vegne af Eva Sejersdal Knudsen, Region Nordjylland. Nicholas Christoffersen, 

PLO deltog på vegne af Niels Ulrick Holm, PLO.  

Troels Andersen, PA Consulting Group, deltog under punkt 12. 

Der var afbud fra Nanna Skovgaard, SUM og Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommu-

ne. 

Fra sekretariatet deltog  

Susanne Duus, FM/DIGST; Linn Boesgaard, FM/DIGST (referent); Sine Mainz, 

Danske Regioner (referent); Mathias Christiansen, SUM; Mette Myrhøj Jensen, 

FM/DIGST; Martin Dam Zagler, FM/DIGST; Thea Amalie Jensen, 

FM/DIGST. 

1. Velkomst og siden sidst 

Christian Boel bød velkommen og orienterede om, at Tina Heide er stoppet som 

sekretariatsleder i TeleCare Nord, og Nicolai Sundstein er trådt ud af porteføljese-

kretariatet.  

2. Godkendelse af referat  

Referatet blev godkendt af porteføljestyregruppen uden bemærkninger.  

3. Orientering om porteføljesekretariatets organisering  

Christian Boel præsenterede punktet og gav ordet til Susanne Duus, der fortalte, 

at porteføljesekretariatet er blevet justeret, eftersom telemedicinudbredelsen er 

gået ind i en ny fase med mindre forberedende arbejde og mere udførende samt 

faciliterende aktiviteter. Porteføljesekretariatet vil fortsat kunne varetage en række 

opgaver som fx styregruppebetjening, fremdriftsmonitorering samt afholdelse af 
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et årligt seminar, men vil ikke kunne bistå landsdelsprogrammerne med en tov-

holderrolle på de fælles aktiviteter. Derudover vil justeringen medføre, at der 

fremadrettet vil blive afholdt tre møder årligt i porteføljestyregruppen. Christian 

Boel uddybede i forlængelse heraf, at der vil blive planlagt et porteføljestyregrup-

pemøde i foråret og to i efteråret, og at mødernes varighed vil blive forkortet.   

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om porteføljesekretariatets organisering 

til efterretning.  

4. Lukket punkt  

 

5. Lukket punkt  

 

6. Fremdriftsmonitorering  

Christian Boel præsenterede punktet og konstaterede, at justeringen i FUT’s tid-

plan vil få en konsekvens for projektets samlede tidsplan. I forlængelse heraf tyde-

liggjorde Dorrit Guttman, at det er vigtigt at fokusere på at holde momentum og 

at holde fokus på den generiske dimension af udbredelsen. Det er en vigtig opga-

ve at få frontmedarbejderne til at glæde sig til implementeringen.  

Hertil kunne Anne Skriver tilføje, at man med økonomiaftalen for 2019 om nær-

hedsfinansiering netop skærper opmærksomheden på, at vi er i gang med en vigtig 

opgave i forbindelse med telemedicin. Christian Boel og Peder Jest bakkede op 

om dette og tilføjede i den forbindelse, at overenskomsten med almen praksis og 

princippet om nærhedsfinansiering er med til at skabe incitament for færre ind-

læggelser og ambulant aktiviteter på kronikerområdet, hvilket telemedicinske for-

løb kan bidrage til.  

Anne Krøjer udtrykte en bekymring for den justerede tidsplan, idet TeleCare 

Nord ikke kan køre med de nuværende løsninger frem til 2020, hvilket betyder, at 

TeleCare Nord må investere midlertidigt i nyt udstyr og en gammel app. Mette 

Harbo lovede på vegne af FUT-projektet stor opmærksom på de særlige udfor-

dringer, som landsdelsprogram Nordjylland står overfor. 

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om fremdrift blev taget til efterretning. 

7. Godkendelse af leverance for fælles aktiviteter - Kommunikationsprodukter 

på tværs af landsdelsprogrammerne 

Christian Boel indledte punktet med at bakke op om, at der udarbejdes en borger-

rettet film, der kan benyttes på tværs af landsdelsprogrammerne. I forlængelse 

heraf understregede Christian Boel, at et landsdelsprogram skal melde sig til at stå 

i spidsen for arbejdet, og at det vil være oplagt at indgå et samarbejde med Lunge-

foreningen. 

Landsdelsprogrammerne ytrede opbakning til, at der udarbejdes en borgerrettet 

film. Peder Jest bemærkede, at det vil være relevant at inkludere patienthistorier i 
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filmen, ligesom det er vigtigt, at filmen kan bruges på tværs af landsdelene. Der 

var stor opbakning til, at landsdel Syddanmark står i spidsen for arbejdet. Anders 

Kjærulff tilbød, at Viborg kommune kan bidrage til arbejdet i forhold til animati-

on, ligesom at Anne Hjortshøj tilbød, at Region Sjælland kan bidrage med viden 

blandt andet fra helbredsprofilen.dk. Marianne Sørensen bemærkede desuden, at 

porteføljesekretariatet eventuelt kan hjælpe med at løbe projektet i gang.  

Porteføljestyregruppen godkendte, at landsdelsprogrammerne med midler fra por-

teføljesekretariatet indkøber konsulenter med henblik på at få produceret en bor-

gerrettet film i 2019, der kan benyttes på tværs af landsdelsprogrammerne. Porte-

føljestyregruppen besluttede endvidere, at landsdelsprogram Syddanmark er tov-

holder på opgaven med inddragelse af de øvrige landsdelsprogrammer. 

8. Orientering om leverance for fælles aktiviteter – Identifikation og henvisning 

af borgere med KOL til telemedicinsk behandling 

Susanne Duus indledte med at tydeliggøre vigtigheden af, at vi får orienteret om 

det telemedicinske tilbud til borgerne. Det kan med fordel ske sammen med Lun-

geforeningen og via platforme, som patienter og pårørende anvender i forvejen. I 

forlængelse heraf tilføjede Laura Glavind, at der her ikke er tale om et nyt henvis-

ningsspor i henhold til notatet om identifikation og henvisning, men at vi her blot 

understøtter der, hvor der er eksisterende løsninger. Susanne Duus supplerede, at 

dette bestemt er noget, som skal afsøges, men at porteføljesekretariatet ikke kan 

stå alene med opgaven og er afhængig af at få hjælp fra landsdelsprogrammerne. 

Hanne Agerbak svarede, at kommunerne via Sundhed.dk har mulighed for at få 

en boks op med forebyggelsestilbud under ”Find Behandler”. Det blev i forlæn-

gelse heraf foreslået, at der rettes henvendelse til Sundhed.dk i forhold til at afsøge 

det nærmere.  

Porteføljestyregruppen godkendte, at der igangsættes en aktivitet, der skal under-

søge mulighederne for at oplyse borgerne om det telemedicinske tilbud på Sund-

hed.dk og i Lungeforeningens kommunikation og på Helbredsprofilen. Portefølje-

sekretariatet vil stå i spidsen for arbejdet i samarbejde med landsdelsprogram 

Nordjylland.  

Nicholas Christoffersen opfordrede landsdelsprogrammerne til fortsat at involve-

re de lokale PLO’ere i projektet. Der er også en opfordring til, at PLO centralt fra 

går mere i dialog med de lokale PLO’ere for at øge informationsniveauet lokalt. På 

den opfordring igangsætter Danske Regioner og PLO i fællesskab et informati-

onsarbejde, ligesom Danske Regioner og PLO i fællesskab færdiggør identifikati-

ons- og henvisningsnotatet til næste porteføljestyregruppemøde i december 2018. 

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om arbejdet i den fælles aktivitet med 

identifikation og henvisning til efterretning.  
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9. Orientering om leverance for fælles aktiviteter – Uddannelse og 

kompetenceudvikling   

Christian Boel præsenterede punktet og gav ordet til Anne Hjortshøj, der fortalte, 

at Kompetencecenter for lungesygdom i Region Sjælland varetager koordinations-

opgaven i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen forventer at udarbejde et forslag til et 

kommissorium, der sendes til skriftlig godkendelse i porteføljestyregruppen inden 

næste møde i december. Anne Hjortshøj gjorde i samme forbindelse opmærksom 

på, at der ikke er afsat midler til projektet, hvilket er en udfordring, såfremt der 

skal udarbejdes fælles produkter.  

Helen Houmøller Rasmussen foreslog, at der eventuelt kan søges om midler fra 

kompetencepuljen på 10 mio. kr. i regi af den nationale bestyrelse for sundheds-it. 

Eftersom det er 2018-midler, skal de udmøntes af Sundheds- og ældreministeriet 

senest i 2018, men midlerne kan forbruges i de følgende år. Arbejdsgruppen skal 

derfor senest i indeværende år søge om midler til konkrete aktiviteter.    

Susanne Duus bemærkede, at uddannelses- og kompetenceaktiviteterne forment-

lig vil strække sig over flere år, og at nogle af porteføljesekretariatets midler i de 

kommende år måske vil kunne prioriteres hertil. Porteføljesekretariatet skal dog 

forelægges konkrete forslag til brug af midler.  

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om den fælles aktivitet vedrørende ud-

dannelse og kompetenceudvikling til efterretning. 

10. Godkendelse af leverance for fælles aktiviteter – Sammenhænge mellem 

telemedicin og andre relevante indsatser   

Christian Boel indledte punktet og kvitterede for en god oversigt, der kan bruges 

til programstyring i landsdelsprogrammerne.  

Susanne Duus bemærkede, at der særligt er et opmærksomhedspunkt i forhold til 

den regionale indsats; Aktiv patientstøtte. En borger med KOL kan stå i en situa-

tion, hvor borgeren både er tilknyttet en regional sygeplejerske i regi af Aktiv pati-

entstøtte og samtidig monitoreres af en kommunal sygeplejerske i regi af teleme-

dicinsk hjemmemonitorering.  

Christian Boel spurgte ind til, hvor meget KOL-målgruppen fylder i Aktiv patient-

støtte. Hertil svarede Helen Houmøller Rasmussen, at det er en forholdsvist stor 

andel, men at man i Nordjylland har sikret en videndeling og koordinering mellem 

Aktiv patientstøtte og TeleCare Nord, hvilket har skabt en god synergieffekt. I 

forbindelse med Aktiv patientstøtte har sygeplejerskerne fx oplyst relevante bor-

gere om muligheden for telemedicinsk hjemmemonitorering. Susanne Duus be-

mærkede i denne forbindelse, at det må være en lokal beslutning, om borgere der 

modtager telemedicinsk hjemmemonitorering bør falde ud af Aktiv patientstøtte, 

ligesom det er praksis i Nordjylland.  
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Hertil bemærkede Christian Boel, at Aktiv patientstøtte har en helhedsorienteret 

tilgang og kan adressere og håndtere en række udfordringer hos borgeren, hvorfor 

opgaven måske ikke alene skal overlades til telemedicinsk hjemmemonitorering. 

Helen Houmøller Rasmussen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at kliniker-

ne i det telemedicinske tilbud i Nordjylland allerede i dag har et bredere ansvar for 

at pege videre til andre relevante indsatser uanset.  

Peder Jest bemærkede, at Aktiv patientstøtte kører på projektbasis, og at beslut-

ningen vedrørende sammenhæng til telemedicin derfor må træffes, når Aktiv pati-

entstøtte er afsluttet som projekt. Christian Boel rundede punktet af og slog fast, 

at oversigten videreformidles til projektlederne i landsdelsprogrammerne.  

Derudover godkendte porteføljestyregruppen oversigten over sammenhænge mel-

lem telemedicin og andre relevante indsatser. 

11. Drøftelse af fælles dynamisk indkøbssystem for telemedicinsk måleudstyr 

Christian Boel præsenterede punktet og gav ordet til Mette Harbo, der fortalte, at 

kommunerne ser stor relevans af et fælles dynamisk indkøbssystem for telemedi-

cinsk måleudstyr. Forslaget om et fælles indløbssystem er oprindeligt blevet rejst 

af Nordjylland, og der er allerede taget kontakt til SKI, der har meddelt, at der 

ikke er et indkøbssystem på dette område.     

Der skal derfor opnås enighed på tværs af kommuner og regioner om, hvorvidt 

der skal etableres et fælles dynamisk indkøbssystem for telemedicinsk måleudstyr, 

hvorefter der eventuelt kan rettes en fælles henvendelse til SKI. Christian Boel 

bemærkede, at regionerne skal drøfte internt, og Susanne Duus foreslog, at der er 

en afklaring inden næste møde i december måned. Uanset vil der ikke blive etable-

ret et fælles indløbssystem inden første indkøb af telemedicinsk måleudstyr, men 

det vil alligevel være relevant for fremtidige indkøb og eventuelt til andre mål-

grupper.  

Christian Boel summerede op, at regionerne foretager en sondering internt i regi 

af RSI, og kommunerne gør tilsvarende i regi af KL. Københavns kommune bi-

står KL i forhold til udarbejdelse af et oplæg, der kan processes i kommunerne. 

Derved besluttede porteføljestyregruppen, at kommunerne og regionerne hver 

især inden mødet i december 2018, når til enighed om, hvorvidt der er interesse 

for at arbejde videre med et dynamisk indløbssystem med henblik på en senere 

henvendelse til SKI herom. 

12. Lukket punkt 

 

13. Status på delprojekt 4 og 5 under MaTIS 

Christian Boel introducerede punktet og spurgte ind til, hvilken betydning be-

kendtgørelsen vedr. PRO har for telemedicinudbredelsen.  
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Mathias Christiansen forklarede, at bekendtgørelsen sikrer lovgrundlaget for ind-

samling af data i pilotafprøvningen i PRO-projektet, hvor den telemedicinske in-

frastruktur indgår. Nicholas Christoffersen har tidligere arbejdet i Sundhedsdata-

styrelsen uddybede, at der er blevet lavet en bekendtgørelse i medfør af Sundheds-

lovens §193b, der vedrører Nationalt Patientindeks (NPI). Det følger at §193b, at 

der skal fastsættes nærmere regler (i form af bekendtgørelser) for alle nye datakil-

der og oplysninger, der registreres i NPI. Da NPI indgår i både PRO-projektet og 

fremadrettet i den telemedicinske infrastruktur, har der derfor været behov for at 

udstede en ny bekendtgørelse for at sikre lovgrundlaget. Laura Glavind supplere-

de, at bekendtgørelsen er varig.  

Susanne Duus forklarede i forlængelse heraf, at den nationale infrastruktur afprø-

ves i regi af det nationale projekt om deling af PRO samt pilotafprøvningerne af 

komplekse forløb. Infrastrukturen ender derfor med at blive modnet til TRL8 

inden udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL.  

Mette Harbo efterspurgte mere letforståelig information fra MaTIS-projektet med 

henblik på at kunne besvare fx henvendelser fra leverandører. Bemærkningerne 

om MaTIS-sagen vil blive bragt videre til MaTIS-projektet. 

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om status på delprojekt 4 og 5 til efter-

retning. 

14. Eventuelt 

Christian Boel rundede af og oplyste om, at næste porteføljestyregruppemøde 

ligger den 14. december 2018.  




