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Referat fra det ekstraordinære møde i porteføljestyregruppen for 
landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL den 
27. juni 2022  
 

 

Deltagere: Eva Sejrsdal (Nord, region), Dorrit Guttman (Sjælland, kommune), Erik A Melby (Sjæl-

land, region), Claus W. Kofoed (Midt, region), Helen Houmøller (Nord, region), René Lorenz (Syd, 

kommune), Nanna Skovgaard (KL), Rikke Saltoft Andersen (Hovedstaden, kommune), Annette Ly-

neborg Nielsen (Hovedstaden, region), Thomas Balle Kristensen (Midt, region), og Trine Holgersen 

(Sjælland, region) 

Fra sekretariatet: Poul Erik Kristensen (KL), Morten Wiese (Danske Regioner), David Tokarski 

(SUM), Rune Møller Thomsen (SUM), Anne Kjærsgaard (SDS), Hannan Hamid Saleh (SDS) 

Afbud: Nina Husfeldt (Hovedstaden, region) 
 

1. Velkomst og siden sidst (O)  

Porteføljestyregruppen bød velkommen til Trine Holgersen fra Region Sjælland og Hannan Hamid 

Saleh fra sekretariatet. 

 

2. Referat (O)  

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

3. Orientering om fællesoffentlige aftaler for telemedicin (O)  

Sundhedsministeriet orienterede om, at der i økonomiaftalerne for 2023, Den Fællesoffentlige Di-

gitaliseringsstrategi 2022 - 2025, regeringens Digitaliseringsstrategi og Sundhedsreformen var ind-

gået aftaler, som vedrørte telemedicin. Aftalerne er et udtryk for en stor politisk interesse for tele-

medicin, og Sundhedsministeriet bemærkede, at det derfor er vigtigt at programmerne kommer i 

mål. Det er vigtigt, at der er fokus på de gode historier omkring telemedicin – og ikke udelukkende 

forsinkelser på løsningerne.  

Porteføljestyregruppen opfordrede til at der arbejdes med en differentieret fortælling for at synlig-

gøre fremdrift.  

Porteføljestyregruppen bemærkede desuden, at det er godt med ambitioner og et tydeligt politisk 

signal, men at der er brug for at få rammesat, at landsdelene ikke kan have samtlige relevante bor-

gere inkluderet i 2023.  

Sundhedsministeriet svarede hertil, at de er optaget af at skabe en forventningsafstemning om, 

hvad der kan lade sig gøre inden for den tid, der er til rådighed. Det er vigtigt med fokus på, hvordan 

man får den store gruppe af borgere inkluderet i 2023. Det har parterne været enige om og forplig-

tet hinanden på ved de seneste økonomiaftaler. 
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Sundhedsministeriet orienterede om, at der er afsat midler i årene 2022 – 2025.  Det er endnu ikke 

fastlagt, hvordan midlerne skal udmøntes.  Mulige indsatsområder kunne være e-learning, pilotaf-

prøvninger og understøttelse af lokal afprøvning samt rammeværk for opskalering af telemedicin. 

Midlerne kan ikke anvendes til implementering.  

Porteføljestyregruppen fandt, at det er vigtigt at have for øje, at KOL løsningen ikke er en fuldska-

laløsning, og at der derfor ikke er taget højde for fx brugervenlighed og veludbyggede features. 

Porteføljestyregruppen understregede vigtigheden af, at der kommer noget i luften, der kan fun-

gere, og at man på den baggrund kan drage erfaringer, som fremadrettet kan skabe merværdi. Por-

teføljestyregruppen fandt derfor, at det er vigtigt, at der også er midler til videreudvikling af løsnin-

gen i de midler, sundhedsministeriet nævnte.   

 

Det blev konkluderet, at landdelsprogrammerne kan genoverveje planerne, og porteføljestyregrup-

pen til næste møde ser på milepælsplanerne, og vurderer, hvorvidt der kan justeres. 

 

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om de fællesoffentlige aftaler for telemedicin til efterret-

ning.  
 

4. Status på FUT (O)  

FUT-programmet præsenterede den samlede tidsplan for idriftsættelse af løsninger på FUT-infra-

strukturen. Præsentationen er vedlagt i bilag.  

FUT-programmet fortalte, at både KAM og Gateway er i drift, og at situationen mellem FUT-infra-

strukturen og Gateway fungerer fint. Der er fortsat udfordringer med at få data til at lande det rig-

tige sted i systemet.  

FUT-programmet meldte, at de er så langt med K-PRO, at det nu testes, og der er en forventning 

om go-live i august/ultimo august. Leverandøren er i gang med en agil udvikling af KOL-hjerteløs-

ningen og arbejder på en MVP (minimum viable product), der indtil videre bliver uden veludbyg-

gede features. Der startes i det små i en forventning om at kunne stå solidt og levere værdi inden 

for den fastsatte økonomi.   

FUT-programmet forventer, at der er overtagelsesprøve til november og igangsættelse af pilotdrift 

til december. Derefter overdrages systemforvaltningen til Region Nordjylland.   

 

Risici og overordnet prioritering  

FUT-programmet ser en udfordring i den store parallelitet i opgaver i forhold til infrastrukturen, 

og at der er flere opgaver, end der er ressourcer til i FUT-forvaltningen. Der er derfor pres på for 

at få løsningerne på infrastrukturen til at spille inden for rækkefølgen, så tidsplanerne holder.  

FUT-programmet fortalte, at infrastrukturen er uprøvet med brugervendte løsninger, og der skal 

løbende ske en justering i infrastrukturen. MVP-udviklingen på projektsiden giver ’spill-over’ i sy-

stemforvaltningen. Projekternes MVP-udvikling har fokus på at holde økonomi og tid, hvilket ska-

ber en back-log. Der er derfor behov og ønsker, som FUT-programmet prioriterer ikke at håndtere 

nu. 
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FUT-programmet er i gang med at kigge ind i økonomien for at sikre, at systemforvaltningen for 

KOL og FUT har de fornødne ressourcer og økonomi til videreudvikling af infrastrukturen og løs-

ningerne.  

 

 

Status for FUT 2.0 

FUT-programmet melder, at det 5. af 10 sprint er afsluttet. Overtagelsesprøven flyttes fra oktober 

til november grundet K-PRO’s tidsplan og for at få afgørende ændringer i infrastrukturen imple-

menteret i KOL-/hjerteløsningerne. Løsningerne bliver forsat klar til pilot fra årsskiftet 2022/23, og 

økonomien forventes også at holde.  

Der er et skarpt fokus på at udvikle MVP KOL-/hjerteløsninger, der kan tages i brug i landsdelene 

fra årsskiftet. Løsningerne har kritiske ændringsønsker til FUT-infrastrukturen for at kunne leve op 

til MVP. FUT er i tæt dialog med FUT-S. 

Løsningerne testes og demonstreres løbende for klinikerne. 

 

Porteføljestyregruppen tog orienteringen om status på FUT til efterretning.  
 

5. Præsentation af milepælsplaner (O)  

De fem landsdele fremlagde hver deres milepælsplaner. Landsdelsprogrammerne sender efterføl-

gende milepælsplanerne til porteføljestyregruppesekretariatet. 

Generelt forventer landdelsprogrammerne opstart af pilot ultimo januar – medio februar 2023 

med gennemførsel i maj – august 2023. Landdelsprogrammerne forventer at 95% af relevante 

borgere er inkluderet i 2. – 3. kvartal af 2024.    

 

Porteføljestyregruppen tog præsentationen af milepælsplanerne til efterretning. Landsdelene sen-

der planerne skriftligt til sekretariatet senest den 1. august 2022, og vil blive fremlagt for porteføl-

jestyregruppen på næste møde.  

6. Eventuelt (O)  

 

 

 


