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

RESUMÉ

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. 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. 

På seneste møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe den 25. januar 2023 blev det besluttet, at op-
lægget skulle strammes op med hensyn til tilbuddets varighed samt inklusions- og eksklusionskri-
terier. Den kliniske sundhedsfaglige arbejdsgruppe har derfor været samlet og drøftet justeringer af 
de sundhedsfaglige anbefalinger. Ligeledes er der i programstyregruppen blevet behandlet en hen-
vendelse fra PLO vedrørende bemærkninger til de sundhedsfaglige anbefalinger. 

De sundhedsfaglige anbefalinger afventer nu endelig godkendelse i Strategisk Sundhedsstyre-
gruppe. 

På mødet deltager projektleder Kuno Kudajewski med et kort oplæg om de justeringer der fortaget.  

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Sekretariatet arbejder på at finde en repræsentant fra Programstyregruppen som kan deltage på 
mødet i Sundhedsdirektørkredsen, for at fremlægge punktet og svare på eventuelle spørgsmål.

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen  

 Drøfter og godkender beslutningsoplægget vedr. det sundhedsfaglige indhold og organise-
ringen for hjertesvigt på baggrund af de nye justeringer

INDSTILLING
Programstyregruppen indstiller, at Strategisk Sundhedsstyregruppe

 Godkender beslutningsoplægget vedr. det sundhedsfaglige indhold og organiseringen for 
hjertesvigt på baggrund af de nye justeringer

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.

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 beslutnings-
oplægget (rapporten).

Justeringer på baggrund af mødet den 25. januar 2023
På seneste møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe den 25. januar blev det besluttet, at de sund-
hedsfaglige anbefalinger skulle strammes op i forhold til særligt inklusions- og eksklusionskriterier. 
Arbejdsgruppen har derfor været samlet og præsenterer nu et nyt forslag til det sundhedsfaglige 
indhold efter revidering. 

Arbejdsgruppen for det sundhedsfaglige spor har justeret oplægget jævnfør nedenstående:

 Det anbefales, at tilbuddet kun gælder for borgere, som er klassificeret i NYHA-grupperne 
2-4. Dette vil formentlig nedbringe antallet af borgere der modtager tilbuddet med ca. 15-20 
%. 

 Det anbefales, at der bliver foretaget evaluering af borgerens deltagelse i tilbuddet mindst 
hvert halve år af de monitoreringsansvarlige og mindst en gang om året af den praktiseren-
de læge. Her tages der konkret stilling til, om borgeren fortsat har gavn af deltagelse i til-
buddet. Det er dermed forventningen, at tilbuddet ikke bliver livslangt for størstedelen af 
borgerne. 

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 vedr. hjertesvigt i Region Syddanmark.

Bemærkninger fra PLO
Efter mødet i Strategisk sundhedsstyregruppe den 25. januar er der modtaget en henvendelse fra 
PLO- Syd vedrørende bemærkninger til de sundhedsfaglige anbefalinger. Disse punkter er blevet 
drøftet og behandlet i Programstyregruppen for Fælles Telemedicin i Syd den 8. februar 2023. 

Henvendelsen fra PLO omhandlede følgende:



1. Vi (PLO) ønsker tydeligt indskrevet, at almen praksis ikke er ansvarlig over for monitore-
ringsdata, og at almen praksis ikke er forpligtet til at orientere sig i data medmindre patien-
ten medbringer disse ved konsultation eller årskontroller.

2. PLO-Syd mener endvidere, at patienten skal kunne mestre teknik, opfølgning og forståelse 
af egne data. Det bør være sådan, at såvel egen læge som hjertesvigtsklinikken skal god-
kende patienten til telemonitorering.

3. Projektet bør evalueres af SDU efter 1, 3 og 5 år med henblik på at se på, om der skal ind-
føres en tidsbegrænsning for deltagelse i projektet og for at se, hvilke borgere der har gavn 
af indsatsen. 

I forhold til bemærkning 1 var der i Programstyregruppen enighed om, at almen praksis ikke har et 
monitoreringsansvar og ikke er forpligtet til at orientere sig i data i indsatsen. Almen praksis kan 
orientere sig i data ved konsultation eller årskontroller, men det er ikke et krav.  

Med hensyn til bemærkning 2 drøftede Programstyregruppen, at det vil være en ekstra belast-
ning/opgave for almen praksis, hvis de hver gang en borger bliver henvist til telemedicin af Hjer-
tesvigtklinikken, skal godkende henvisningen fra sygehuslægen. Oplægget er derfor ikke justeret 
på baggrund af bemærkning 2.

I forhold til bemærkning 3 drøftede Programstyregruppen, at der både på nationalt plan og i de en-
kelte landsdele foregår evalueringstiltag, som skal belyse parametre blandt andet i forhold til bor-
gernære effekter af indsatsen. SDU bliver for nuværende ikke involveret i yderligere evalueringstil-
tag.

Efter Programstyregruppens behandling og justering af de sundhedsfaglige anbefalinger udestår 
nu alene Strategisk sundhedsstyregruppes godkendelse, hvilket er formålet med nuværende sags-
fremstilling. 

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 bor-
gerne, 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 videre-
føre dette arbejde.

BILAG
 Rapport/beslutningsoplæg: Telemedicin til hjertesvigt


