
 

 

2a - Referat  26. april 2019  

  

Referat af 14. møde i porteføljestyregruppen for landsdækkende 

udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med 

KOL 12. april 2019.  

Til stede  

Dorrit Guttman (næstformand), Vordingborg Kommune; Anne Øster Hjortshøj, 
Region Sjælland; Peder Jest, Region Syddanmark; Mette Harbo, Københavns Kom-
mune; Anne Skriver, Region Hovedstaden; Anders Kjærulff, Silkeborg Kommune; 
Lisbeth Holsteen Jessen; Region Midtjylland; Eva Sejersdal Knudsen, Region Nord-
jylland; Hanne Agerbak, KL; Laura Glavind, Danske Regioner; Niels Ulrich Holm, 
PLO og Nanna Skovgaard, Sundheds- og Ældreministeriet.  
 

Der var afbud fra Marianne Sørensen, Digitaliseringsstyrelsen; Arne Nikolajsen, Es-

bjerg Kommune; Anne Krøjer, Vesthimmerlands Kommune og Morten Kruse Sø-

land, Digitaliseringsstyrelsen (sekretariatet). 

 
Fra sekretariatet deltog  

Rasmus Lundgaard Nielsen, Digitaliseringsstyrelsen; Ida Christensen, Digitalise-

ringsstyrelsen; Mathias Boberg Christensen; Sundheds- og Ældreministeriet; Ea 

Busch-Petersen, Danske Regioner og Poul Erik Kristensen, KL.  

1. Velkomst og siden sidst 

Christian Boel er trådt ud af porteføljestyregruppen. Ny repræsentant fra Region 

Midtjylland er Lisbeth Holsteen Jessen; konstitueret koncerndirektør i regionen.   

Dorrit Guttman, næstformand, leder dagens møde. Der vil blive udpeget en ny for-

mand inden næste møde i porteføljestyregruppen til september 2019.  

2. Godkendelse af referat (B) 

Referatet blev godkendt af porteføljestyregruppen uden bemærkninger.  

3. Forståelsespapir vedr. justeret tidsplan (O) 

Gruppen bemærker, at det er en ambitiøs tidsplan, men at landsdelsprogrammerne 

arbejder ud fra at nå den justerede tidsplan. Samtidig bad de om, at parterne husker 

på, at landsdelssprogrammerne har forskellige udgangspunkter for implementerin-

gen.  

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om forståelsespapiret til efterretning. Par-

terne arbejdere videre herfra. 



 

 

4. Fælles film til ekstern kommunikation (O) 

Peder Jest introducerede de fem landsdækkende film om telemedicin, der nu er 

færdigproducerede. Den ene film, der er en sammenklipning af de fire øvrige, blev 

vist på mødet. De øvrige kan ses her. 

PLO problematiserede under punktet, at der ikke er en aftale med PLO om, hvor-

dan det telemedicinske tilbud skal implementeres i almen praksis og efterlyste en 

national aftale på området. Danske Regioner understregede, at de praktiserende 

lægers roller skal afklares decentralt i de enkelte landsdelsprogrammer, men at der 

tidligere i regi af sekretariatet er udarbejdet et notat om almen praksis’ rolle i for-

bindelse med udrulningen af telemedicin til borgere med KOL, som også har væ-

ret behandlet på 10. porteføljestyregruppemøde den 13. november 2013.   

Det ligger uden for Porteføljestyregruppens mandat at indgå nationale aftaler med 

PLO. Det blev derfor påpeget, at et eventuelt ønske herom fra PLO’s side skal 

rejses i anden sammenhæng.  

Der var i porteføljestyregruppen et uens billede af inddragelsen af PLO i de en-

kelte landsdelsprogrammer. Det blev aftalt, at hvert landsdelsprogram til næste 

møde i porteføljestyregruppen udarbejder en liste over dialog og aktiviteter mel-

lem PLO og den respektive landsdel, så porteføljestyregruppen har et oplyst 

grundlag at tage drøftelsen på.  

Porteføljestyregruppen opfordrede til, at de enkelte landsdelsprogrammer tager en 

dialog med styregruppemedlemmerne fra PLO om, hvorvidt der kan være behov 

for at justere i samarbejdet, fx hvorvidt den regionale formand for PLO kan/skal 

inddrages mere. 

Porteføljestyregruppen kvitterede for filmene. Kommunikationsgruppen udarbej-

der til næste møde et kortfattet inspirationskatalog til, hvordan filmene bruges 

samt retningslinjer for brug af filmene.  

Når filmene sendes til landdelsprogrammerne, bad porteføljestyregruppen desu-

den om at medsende en oversigt over modtagere af filmene. På den måde undgås 

dobbeltmodtagere fra forskellige afsendere.  

5. Kompetenceudvikling 

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om kompetenceudvikling til efterretning.  

6. Lukket punkt 

 

7. Fremdriftsmonitorering 

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om fremdrift til efterretning. 

https://www.dropbox.com/sh/j9508128v0m72zo/AADLhpqcz4l7a2jQCnT3Cgyva?dl=0


 

 

8. Gevinstopfølgning 

Dorrit Guttman præsenterede punktet og gav ordet til Rasmus Lundgaard Nielsen, 

der fremlagde procentsatserne for de sundhedsøkonomiske indikatorer. 

Porteføljestyregruppen drøftede herpå, formålet med de sundhedsøkonomiske in-

dikatorer, og hvordan de skal benyttes i den lokale gevinstopfølgning. Endvidere 

blev det fremhævet, hvorvidt procentsatserne kan realiseres i praksis, da indikato-

rerne tager udgangspunkt i Telecare Nord projektet, der startede tilbage i 2012. Det 

blev påpeget, at der siden da har været et stort fokus på at forkorte indlæggelserne 

i hele landet, hvorfor udgangspunktet ikke nødvendigvis afspejler nutiden. 

Samtidig var der i porteføljestyregruppen et ønske om, at sekretariatet påbegynder 

et arbejde med operationalisering af indikatorerne, således dette kan understøtte 

landsdelsprogrammernes arbejde med den lokale gevinstopfølgning. 

Derudover blev der fremhævet en udfordring med at finde frem til, hvor mange 

borgere, der skal inkluderes i de enkelte kommuner. Der var i porteføljestyregrup-

pen enighed om, at den udfordring skal løftes i landsdelsprogrammerne. Det blev 

dog fremhævet som en fordel, hvis landsdelene kan få bistand til at løse udfordrin-

gen i forbindelse med rewiewet. Dette er derfor indarbejdet i opgavebeskrivelsen 

for reviewet, jf. pkt. 9. 

Porteføljestyregruppen godkendte målsætning for sundhedsøkonomiske indikato-

rere beregnet på den nye omfordeling. 

9. Lukket punkt 

 

10. Status på MaTIS 

Anders Brahm gav en status på MaTIS. Porteføljestyregruppen kvitterede for op-
lægget og tog status til efterretning. 

11. Eventuelt  

Lisbeth Holsteen Jessen bad om, at der anvendes en bedre videoløsning til næste 

møde. 


