
Godkendelse af sundhedsfaglige anbefalinger og organisering vedr. 
telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med hjertesvigt

RESUMÉ
Indsatsen til borgere med hjertesvigt skal implementeres i starten af 2024. Derfor har en klinisk 
arbejdsgruppe arbejdet med det sundhedsfaglige indhold og organiseringen siden foråret 2022. 
Dette arbejde har mundet ud i en række sundhedsfaglige anbefalinger der er samlet i vedlagte 
rapport, som skal godkendes

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Om implementeringen af indsatserne til borgere med hjertesvigt, som fremgår af anbefalingerne, 
vil medføre ny opgaver, vil være forskelligt fra kommune til kommune, da det afhænger af hvilke 
eksisterende indsatser kommunen allerede har.

Regioner og kommuner har i fællesskab forpligtet sig til at implementere telemedicinsk hjemme-
monitorering til borgere med KOL og hjertesvigt i økonomiaftalerne for 2016 og 2018. Eftersom 
indsatserne er en del af økonomiaftalerne, er der via bloktilskuddet givet finansiering hertil.

Efter godkendelse af anbefalingerne, indarbejdes de i det tværsektorielle forløbsprogram for men-
nesker med hjertesygdom i Region Syddanmark.

INDSTILLING
Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen indstiller, at Sundhedsdirektørkredsen

 Drøfter, om beslutningsoplægget kan godkendes

________________________________________________________________________

INDSTILLING
Programstyregruppen indstiller, at Strategisk Sundhedsstyregruppe: 

 Godkender beslutningsoplægget vedr. det sundhedsfaglige indhold og organiseringen for 
hjertesvigt 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
I økonomiaftalerne for 2016 og 2018 har regioner og kommuner i fællesskab forpligtet sig til at im-
plementere telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL og hjertesvigt, som er de før-
ste diagnoser, der skal implementeres i det tværsektorielle samarbejde. Programmet har ophæng 
til sundhedsaftaleorganiseringen.
Det fremgår desuden af økonomiaftalen for 2021, at hvert landsdelsprogram, som i forvejen har 
ansvar for udbredelse af telemedicin til borgere med KOL, skal sikre implementering af indsatsen 
til borgere med hjertesvigt. Eftersom indsatserne er en del af økonomiaftalerne, er der via blok-
tilskuddet givet finansiering hertil.

Visionen for anvendelse af telemedicinsk hjemmemonitorering er, at borgere med kroniske syg-
domme skal inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestre egen sundhed, så de opnår øget 
tryghed og fleksibilitet samtidig med, at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres, 



og forventeligt reducerer indlæggelser og ambulante kontroller. Dette gøres bl.a. ved at patienten 
foretager egne målinger, der monitoreres af sundhedsfagligt personale. 
Det er planen at telemedicin til borgere med hjertesvigt skal implementeres i 2024. 

Godkendelse af sundhedsfagligt indhold og organisering for hjertesvigt 
Den tværsektorielle programstyregruppe for Fælles Telemedicin i Syd godkendte den 2. februar 
2022 kommissorium for projektsporet vedr. sundhedsfagligt indhold og organisering. 
Med baggrund i kommissoriet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 
region, kommuner og almen praksis. Opdraget for arbejdsgruppen fremgår af afsnit 4 i beslut-
ningsoplægget (rapporten).

Arbejdsgruppen for det sundhedsfaglige spor fremlægger hermed sit forslag til beslutningsoplæg 
om sundhedsfagligt indhold og organisering, herunder inklusion og eksklusion, indholdet i tilbud-
det, kompetencekrav og læringsmål samt rolle- og ansvarsfordeling. 

Der er ikke udarbejdet nogen selvstændig samarbejdsaftale, idet anbefalingerne fra projektsporet 
vedr. sundhedsfagligt indhold og organisering - efter godkendelse – skal indarbejdes i det tværsek-
torielle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom i Region Syddanmark.
 
I forhold til de konkrete retningslinjer og deraf følgende instrukser vil disse blive udarbejdet i foråret 
2023 efter den endelige godkendelse af nærværende beslutningsoplæg. 

Høring/kommentering i arbejdsgruppen 
Beslutningsoplægget har i oktober 2022 været udsendt til kommentering blandt arbejdsgruppens 
medlemmer. Programsekretariatet har efterfølgende gennemgået og bearbejdet de indkomne 
kommentarer, og på baggrund af disse foretaget en række tilpasninger i det udarbejdede beslut-
ningsoplæg. 

Kommentarerne bærer præg af, at der blandt arbejdsgruppens medlemmer har været uenighed i 
forhold til omfanget af indholdet i de henvisninger, der inden opstart i tilbuddet skal udarbejdes af 
praktiserende læge eller hjertesvigtsklinikken. De praktiserende læger har ikke samme detailkend-
skab til patienternes hjertesvigtsdiagnose, som hjertesvigtsklinikkerne har. Der har derfor været et 
fælles ønske om, at henvisningen kun skal indeholde de allermest nødvendige informationer. 

I forhold til indholdet i det telemedicinske tilbud til patienter med hjertesvigt finder et overvejende 
flertal i arbejdsgruppen, at det er ønskeligt at der i regi af det telemedicinske tilbud etableres tvær-
sektorielle sparringsmøder mellem kommuner, hospital og almen praksis for at styrke samarbejdet 
på tværs. Her kan konkrete hjertesyge borgere på ugentlig basis drøftes, hvorpå hospital og kom-
mune bliver klogere på hinandens organisering og praksis. Formålet er blandt andet at opnå et 
bedre forløb for borgeren og styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunen. Herudover kan 
de tværsektorielle sparringsmøder give hospitalet bedre indsigt i, hvilke indsatser og tilbud borge-
ren kan tilbydes i kommunen. Egen læge kan også inviteres med til sparingsmøderne, og der fore-
ligger overenskomstmæssige aftaler herom (takster for afregning). De tværsektorielle sparrings-
møder kan også anvendes, hvis almen praksis vil konferere en ustabil hjertesvigtpatient 

Proces
Udkastet til beslutningsoplægget for det sundhedsfaglige indhold blev præsenteret for Programsty-
regruppen for Fælles Telemedicin i Syd den 1. november 2022, hvorefter det har været i høring 
blandt medlemmerne og deres respektive bagland. De få kommentarer denne høring udløste er 
indarbejdet i beslutningsoplægget, og er godkendt pr. 25. november 2022 i sin endelig form.  



Efter Programstyregruppens godkendelse udestår nu alene Strategisk Sundhedsstyregruppes 
godkendelse. 
Projektleder Kuno Kudajewski vil i mødet præsentere de sundhedsfaglige anbefalinger vedr. hjer-
tesvigt og besvare eventuelle spørgsmål.

På baggrund af det godkendte beslutningsoplæg skal der udarbejdes en række instrukser i forhold 
til henvisning, grænseværdier, instruktion af borgerne, uddannelse af personale, samtaler med 
borgerne, monitoreringsansvar m.m. Opgaven vedr. udarbejdelse af instrukser vil skulle finde sted 
i foråret 2023, hvorfor der skal udpeges medlemmer fra den nuværende arbejdsgruppe til at vi-
dereføre dette arbejde. 

BILAG
 Rapport/beslutningsoplæg: Fælles Telemedicin i Syd - Telemedicin til hjertesvigt
 Medlemmer i sundhedsfaglig arbejdsgruppe


