
 

Bilag 2.1 Referat fra 21. møde i porteføljestyregruppen for landsdækkende 

udbredelse af telemedicin til borgere med KOL og hjertesvigt d. 31. marts 2022 

Deltagere 

Helen Houmøller Rasmussen, suppleant for Anne Krøjer (Nord, kommune), Claus Kofoed (Midt, 

region), Rene Lorenz (Syd, kommune), Mathilde Schmidt-Petersen og Lise Døj-Bendixen (Syd, region), 

Rikke Saltoft Andersen (Hovedstaden, kommune), Nina Husfeldt Claesen (Hovedstaden, region), Erik Arne Melbye, 

suppleant for Anne Øster Hjortshøj (Sjælland, region), Rune Møller Thomsen suppleant for Nina Bergstedt (SUM). 

Fra sekretariatet: Marcus Jest (Danske Regioner), Poul Erik Kristensen (KL), David Tokarski (SUM), Peter Munch Jensen 

(SDS), Anne Kjærsgaard (SDS) 

Afbud: Eva Sejersdal (Nord, region), Dorrit Guttman (Sjælland, kommune), Lauge Clemmensen (Midt, kommune), 

Thomas Balle Kristensen (Midt, region), Rasmus Rose (Danske Regioner), Nanna Skovgaard (KL), Mick Bundgaard Dige 

(Digitaliseringsstyrelsen). 

1. Velkomst (O) 

Da der var afbud fra Eva Sejersdal og Dorrit Guttman varetog Peter Munch Jensen mødeledelsen. 

 

2. Referat (O) 

Referatet er godkendt i skriftlig proces. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

 

3. Status på FUT (O) 

FUT-programmet gav status på udviklingen. Se bilag. For nuværende er den største risiko, at programmet ser ind i en 

betydelig mængde parallel udvikling, hvilket lægger et stort pres på infrastrukturen. FUT-programmet prioriterer KOL-

løsningen højt, eftersom der er indgået ØA-aftale herom, men ved også at prioritere fundamentet og KAM-løsningen 

giver man KOL-løsningen en større sikkerhed for at være velfungerende. 

FUT-programmet meldte, at der er et godt samarbejde med den nye leverandør. Leverandøren stillede med et godt 

team, og programmet kører som planlagt med et tre-ugers sprint. 

FUT-programmet fortalte, at projektleder Lone Hallgren stopper. Indtil der er ansat en ny projektleder, vil Optimum IT 

bistå. 

Region Sjælland efterlyste mere let tilgængelig information om projektet, det var bl.a. et behov i forhold til de 

kommunale it-afdelinger. FUT-projektet noterede sig behovet, og vil imødekomme det. 

 

4. E-læringsmateriale og kompetenceudvikling (B) 

Sundhedsministeriet orienterede om, at de i forbindelse med økonomiforhandlinger og kommende strategiudspil vil se 

på muligheden for at finde fælles midler til e-læring og kompetenceudvikling. Sundhedsministeriet ønskede en fælles 

forankring, og at der blev etableret en fælles beslutningsorganisation, da en fælles tilgang og et fælles ophæng vil gøre 

det nemmere at få del i strategimidlerne.  Sundhedsministeriet foreslog, at porteføljestyregruppen blev styregruppe 

herfor.  

Det fællesoffentlige 
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Sundhedsdatastyrelsen oplyste, at det tidligere har været drøftet, at Danske Regioner og KL etablerer en governance 

på området. Danske Regioner og KL oplyste, at der endnu ikke var nedsat en arbejdsgruppe, men at de vil igangsætte 

nedsættelsen af arbejdsgruppen. 

Landsdel Nord bakkede op herom, da der er behov for fælles governance på området. 

Porteføljestyregruppen godkendte, at man indstillede til Sundhedsministeriet, at man ønskede finansiering af e-

læringsmateriale og kompetenceudvikling for hjertesvigtsområdet. I forhold til finansiering af varige driftsmidler vil der 

være behov for at undersøge andre finansieringskilder. 

 

5. Revision af tidsplaner for pilotafprøvning (O) 

Porteføljestyregruppen bakkede op om, at det var fornuftigt at genoptage arbejdet med tidsplanerne, men at det var 

vigtigt, at der var sikkerhed for tidsplanen, så klinikere ikke blev allokeret til projektet unødvendigt. 

FUT-projektet meldte tilbage, at forventningen var, at tidsplanen vil holde, men at der var mange afhængigheder til de 

løsninger, som skal integreres til FUT. På den baggrund var der enighed om i porteføljestyregruppen at afvente 

udarbejdelsen af tidsplanerne for pilotafprøvning. I stedet vil der blive planlagt et nyt statusmøde i juni 2022, hvor der 

vil blive taget fornyet stilling hertil. 

FUT-programmet opfordrede landdelsprogrammerne til at afklare, hvor lang forberedelsestid forud for igangsættelse 

af pilotafprøvningen, der er nødvendig. Der var enighed om, at det vil blive drøftet på møderne i landdelsprogrammet, 

og herefter kan der gives en melding.  

 

6. Oversigt over sekretariatets opgaver for 2022 (O) 

Sundhedsdatastyrelsen præsenterede sekretariatets opgaver i 2022. Porteføljestyregruppen bekræftede, at der var 

interesse for et seminar. Porteføljestyregruppen ønskede, at seminaret fandt sted før pilotopstart. Sekretariatet 

arbejder derfor videre med at se på mulighederne for et seminar i november. 

 

7. Eventuelt (O) 

Sundhedsministeriet informerede om, at det forventes, at behandling i eget hjem vil fylde meget i den kommende 

sundhedsreform. Det forventes derfor, at arbejdet med udbredelsen af telemedicin får et tydeligt politisk ophæng og 

efterspørgsel. 

 


