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Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. vejledende sundhedsfaglige 

anbefalinger for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med 

hjertesvigt 

 

Baggrund 

Med økonomiaftalerne for 2020 har Regeringen, KL og Danske Regioner aftalt 

at arbejde videre med udbredelse af telemedicinske tilbud til borgere med hjer-

tesvigt. 

 

Arbejdet skal ses i forlængelse af de foregående års arbejde med telemedicinske 

løsninger, herunder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om Telemedicinsk under-

støttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL fra 2017. 

 

Baggrunden for arbejdet er bla. resultater fra projektet telemedicinsk hjemme-

monitorering til borgere med hjertesvigt, som blev iværksat i regi af Region 

Nordjylland og de nordjyske kommuners fælles telemedicinske servicefunktion 

TeleCare Nord. 

 

TeleCare Nords projekt er etableret som et tværsektorielt samarbejde med det 

formål at identificere og implementere løsninger, der imødekommer tekniske, 

organisatoriske, juridiske og økonomiske udfordringer ved etablering af en tele-

medicinsk løsning i fuld skala. Projektet viser et stort økonomisk og kvalitativt 

potentiale, fx mulighed for at opdage eventuel forværring i borgernes sygdom 

tidligere, med færre indlæggelser, genindlæggelser og ambulante besøg til 

følge. Resultaterne fra projektet viser dertil, at borgernes følelse af tryghed 

samt livskvalitet øges ved brugen af telemedicin. Sundhedsøkonomiske bereg-

ninger viser dog, at kun bestemte klassificeringer af patienter med hjertesvigt 

oplever mere effektiv behandling i form af færre kontakter til primær- og se-

kundærsektoren. 

 

Sundhedsstyrelsen har fået til opgave at udarbejde vejledende sundhedsfaglige 

anbefalinger for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med hjertesvigt. 

 

Formålet med anbefalingerne er at sikre kvalitet og standardisering af det sund-

hedsfaglige indhold i de telemedicinske løsninger for borgere med hjertesvigt. 

 

 

 

 

 



 

 Side 2 

Arbejdsgruppens opgaver 

På baggrund af ovenstående etableres en arbejdsgruppen, der får til opgave at 

rådgive Sundhedsstyrelsen ved at drøfte og kvalificere oplæg i forhold til:  

 

Fastsættelse af vejledende anbefalinger for inklusion og eksklusion af borgere 

med hjertesvigt til telemedicinsk hjemmemonitorering 

Med udgangspunkt i erfaringerne fra eksisterende projekter, herunder TeleCare 

Nord, skal de vejledende anbefalinger: 

 fastsætte kriterier, der understøtter den visiterende enhed (almen praksis 

eller sygehus) i at vurdere, hvorvidt en borger kan tilbydes telemedi-

cinsk behandling. Kriterierne skal bl.a. omfatte vurdering af sygdomsni-

veau, diagnosticering, symptomer, kognitiv parathed, mv. 

 understøtte de kommunale sundhedsfaglige medarbejdere i at identifi-

cere relevante borgere med henblik på, at borgere kan inkluderes via 

egen læge. 

 afklare, hvorvidt det telemedicinske tilbud skal afgrænses til at omfatte 

borgere i særlige NYHA-klasser. 

 bidrage til at sikre, at alle relevante borgere i denne afgrænsede mål-

gruppe omfattes af det telemedicinske tilbud.  

Fastsættelse af vejledende anbefalinger for det sundhedsfaglige indhold af det 

telemedicinske tilbud 

Med udgangspunkt i erfaringerne fra eksisterende projekter, herunder TeleCare 

Nord, skal der fastsættes vejledende anbefalinger for:  

 omfanget og typen af målinger, tidsmæssige intervaller for borgerens 

målinger af egen helbredstilstand mv.  

 tidsmæssige intervaller for sundhedsprofessionelles kontrol af borge-

rens data 

 samarbejdet mellem almen praksis, kommune og sygehus om patienter i 

det telemedicinske tilbud. 

 

Arbejdet skal kunne omsættes til produkter, der umiddelbart kan tages i anven-

delse i det daglige arbejde hos de aktører, der er involveret i det telemedicinske 

tilbud, herunder almen praksis og kommuner. 

 

Medlemmer af arbejdsgruppen forventes at bidrage med præsentationer på mø-

der og til udkast til dele af det samlede produkt. 

 

Arbejdsgruppens sammensætning  

 Sundhedsstyrelsen  

 Kommuner (3) 

 Regioner (3) 

 Danske Patienter (1) 

 Dansk Cardiologisk Selskab (2) 

 Dansk Selskab for Almen Medicin (2) 

 Dansk Sygepleje Selskab (1) 

 Fagligt Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker (1) 



 

 Side 3 

 Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne (1) 

Danske Regioner og KL anmodes om at udpege henholdsvis regionale og kom-

munale repræsentanter.  

Sundhedsstyrelsens kan supplere arbejdsgruppen efter behov.  

 

Sundhedsstyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen for ar-

bejdsgruppen. Sekretariatet indkalder til møder, udarbejder dagsordener og ud-

sender referater. 

Arbejdsgruppens møder  

Sundhedsstyrelsen udarbejder oplæg til møderne, som arbejdsgruppen drøfter 

og kvalificerer.  

Sundhedsstyrelsen udarbejder beslutningsreferat fra arbejdsgruppemøderne. 

Referetat sendes til kommentering senest to uger efter mødets afholdelse med 

henblik på gruppens bemærkninger og skriftlige godkendelse inden for en fast-

sat tidsfrist. 

 

Tidsplan og mødedatoer  

Arbejdet igangsættes i januar 2020, og forventes afsluttet ved udgangen af 3. 

kvartal 2020.  

 

Der forventes afholdt tre møder i arbejdsgruppen:  

 16. januar 2020, kl 11:00-14:00 

 11. marts 2020, kl 11:00-14:00 

 30. april 2020, kl 11:00-14:00 

 

Møderne vil blive afholdt i Sundhedsstyrelsens nye eksterne mødecenter på Is-

lands Brygge 57, 2300 København S. 


