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Indledning 
Denne rapport er en del af projektet ”Fælles Servicecenter”, der undersøger mulighederne for at 
have et fælles servicecenter, der kan støtte op om telemedicinsk hjemmemonitorering og andre 
telemedicinske arbejdsgange.  

Projektets hypotese er, at der kan etableres et Fælles Servicecenter, som kan tilbyde service-
løsninger og infrastruktur, der gør det enklere, bedre og billigere at benytte telemedicin – både 
for borgeren og for sundhedssektoren. Den grundlæggende tanke er, at mange praktiske 
og ’klinisk trivielle’ opgaver vil kunne placeres i et servicecenter, og dermed frigøre tid for de 
sundhedsprofessionelle til at varetage deres kerneopgaver. Samtidigt vil et servicecenter kunne 
tilbyde en nemmere og mere tilgængelig indgang for borgeren samt støtte op omkring borge-
rens egenomsorg. 

Formålet med denne rapport er, at præsentere en prototype for hvordan forretningsmodellen for 
et Fælles Servicecenter kan se ud.  

 

Organisation og interessenter  
Der er ikke taget stilling til hvordan et servicecenter skal vær forankret; om der er tale om en fy-
sisk organisation eller et virtuelt servicecenter, hvor man eksempelvis har outsourcet nogle af 
centrets kerneopgaver. Denne undersøgelse har fokuseret på at identificere servicecentrets 
kerneydelser og hvilke ressourcer og kompetencer, som er nødvendige for at levere ydelserne. 

Helt overordnet kan man anskue et Fælles Servicecenter som en enhed, der tilbyder en række 
ydelser, hvor telemedicin er omdrejningspunktet, og som understøtter en lang række behov hos 
forskellige aktører med forskellige interesser og fagligheder. Der er tale om en kompleks værdi-
kæde med mange forskellige interessenter med komplekse strukturer, arbejdsprocesser og inci-
tamenter.  

For at mindske kompleksiteten så meget som muligt, har det været hensigtsmæssigt at tage 
udgangspunkt i en konkret case for at blive så praksisnær som muligt. Der er således arbejdet 
med KOL-casen1, der har en fast defineret interessentgruppe, der både kan ses som bruge-
re/kunder og samarbejdspartnere for Fælles Servicecentret.  

Interessentgruppen for KOL-casen er:  

 

• Nikoline   

• Kommune  

• Hospital 

• Praktiserende læge 

• Virksomheder 

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  ’Idekatalog	  og	  refleksioner	  fra	  idegenerering’,	  08.05.2013	  
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Business Model Canvas som metode   
Udarbejdelsen af prototype forretningsmodellen tager metodisk udgangspunkt i Osterwalders 
Business Model Canvas, der beskriver hvordan en organisation skaber, leverer og indfanger 
værdi. Modellen kvalificerer sig ved, at give et nødvendigt og meget brugbart overblik over de 
væsentlige elementer i en forretningsmodel.  

 

 
 

Business Model Canvas er bygget op omkring følgende 9 byggesten: 

 

1. Værdifaktorer/værditilbud – en beskrivelse af Servicecentrets centrale ydelser. Hvad 
skal alle aktiviteterne i centret understøtte? 

2. Kunderne – en beskrivelse af Servicecentrets forskellige kunder/brugere. 

3. Kunde relationer – hvilke former for relationer ønsker kunderne/brugerne?  

4. Vejen til kunderne/kanaler – hvordan når centrets produkter/services ud til de forskellige 
kunder/brugere? 

5. Aktiviteter – en beskrivelse af de aktiviteter der skal afholdes for at levere centrets pro-
dukter/services til kunderne/brugere. 

6. Ressourcer – hvilke ressourcer er nødvendige for at realisere kerneydelserne? 

7. Partnere – hvem er centrets samarbejdspartnere og underleverandører? 

8. Omkostninger – hvilke omkostninger er der forbundet ved at levere Servicecentrets pro-
dukter/services? 

9. Indtægter – hvordan ser indtjeningsmodellen ud for Servicecentrets produkter/services? 

 
 

 

Click to edit Master title style 

26/03/13 Side 1 
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Behovsafdækning og kortlægning af ydelser   
Den første del af processen bestod i at afdække, hvilke behov de forskellige interessenter har. 
Herefter at afdække hvordan et fælles servicecenter kan løse disse behov. Der blev afholdt en 
workshop med projektgruppen, der tæller repræsentanter fra størstedelen af interessentgrup-
pen. Her blev der udarbejdet fem Business Model Canvas – ét kanvas for hver interessent, der 
kortlagde, hvilke behov de pågældende interessenter har i forhold til et fælles servicecenter og 
hvilke ydelser interessenterne sandsynligvis vil efterspørge2.  

Alle inputs fra processen blev analyseret og viderebearbejdet af arbejdsgruppen og resultatet af 
ovenstående behovsafdækning og ydelseskortlægning viste et billede af nogle klare og gen-
nemgående ydelser på tværs af interessenterne. Disse ydelser kunne nedkoges til følgende 
ydelseskategorier: 
 

• Teknisk support og logistik 

• Autogenereret kommunikation og koordination  

• Personlig agent og selvbetjening  

• Videncenter 

 

 
Figur illustrerer, hvordan de fem forretningsmodeller peger i retning af fire ydelseskategorier. 

 

Der er i projekt- og arbejdsgruppen blevet arbejdet, diskuteret og reflekteret meget over disse 
fire ydelseskategorier, da det har været vigtigt, at opnå en fælles forståelse af hvad ydelserne 
indeholder og hvordan de passer ind i (den nuværende og fremtidige) praksis.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Se	  Bilag1	  	  
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De fire komponenter (ydelseskategorier)    
I dette afsnit præsenteres de fire ydelseskategorier, som også kan ses som servicecentrets fire 
komponenter. Disse fire komponenter er indbyrdes afhængige og forstærker hinanden i et tæt 
samarbejde. Dette er illustreret i figuren nedenfor.  
 
 

 
 

Teknisk support og logistik     
Både i kommunerne og på hospitalerne bruger de sundhedsfaglige medarbejdere og ”projekt-
folk” meget tid på tekniske og logistiske opgaver i forbindelse med de telemedicinske-
behandlingsforløb. Ydelseskategorien ’Teknisk support og logistik’ omhandler overordnet tek-
nisk support til sundhedspersonale og borgere, udbringning og afhentning af telemedicinsk ud-
styr, opsætning og tjek af internetforbindelser hos borgerne. Ydelseskategorien skal således 
håndtere ikke-kliniske opgaver både for borgere og sundhedsprofessionelle. Den overordnede 
gevinst i denne ydelseskategori er, at de sundhedsfaglige kan koncentrere sig om kerneopga-
ven og ikke håndtere de ikke-kliniske opgaver i forbindelse med telemedicin. 

 
Kerneaktiviteter  
 

• Indkøb af udstyr (koordination i forhold til eksisterende rammeaftaler) Ejerskab? 
• Lagerføring, rengøring, reparation, test og opdatering af udstyr 
• Teknologiafklaring af tilgængeligt udstyr hos borgeren 
• Transport, opsætning, installation, test af udstyr hos borgeren, afhentning 
• Brugeradministration 
• Uddanne borgeren i brugen af udstyr 
• Uddanne sundhedsfaglige i brugen af udstyr 
• Dokumentation af henvendelser fra borgere og sundhedsfaglige 
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• Sikre oppe-tid, tilgængelighed, svar-tid – på både teknisk og service niveau – jf. SLA 
• Håndtering af fejlrapporter overfor sundhedssektorens it-infrastruktur og private teknolo-

gi leverandører samt kontakt til virksomhedens second line support 
• Teknisk support hotline (herunder agere teknisk bagvagt overfor logistik-medarbejdere) 

 

Når en borger bliver inkluderet i et telemedicinsk-behandlingsforløb, skal et fælles servicecenter 
varetage opgaverne i forbindelse med levering af det telemedicinske udstyr og evt. internetfor-
bindelse til borgeren. Dette indebærer opsætning, installation samt test.  

Centeret skal desuden oplære borgeren i brugen af teknologien, hvor det skal sikres, at borge-
ren kan benytte teknologien på egen hånd. Pårørende kan ligeledes oplæres i brugen af den te-
lemedicinske løsning i de situationer, hvor dette ønskes eller findes nødvendigt.   

Det fælles servicecenter har ligeledes ansvaret for opsætning, installation og test af det teleme-
dicinske udstyr på hospitalerne og i kommunerne. Her skal centeret også stå for den nødvendi-
ge oplæring af de sundhedsprofessionelle i brugen af udstyret.  

Ved afslutningen på et telemedicinsk-behandlingsforløb skal centeret varetage opgaverne i for-
bindelse med afhentningen af telemedicinsk udstyr herunder rengøring og klargøringen af ud-
styr til en ny borger.  

Alle tekniske problemer, der kan opstå i forbindelse med anvendelsen af det telemedicinske ud-
styr, kan varetages af servicecenteret, herunder problemer med hardware, software, netværks-
problemer osv. Servicecenteret stiller i den forbindelse teknisk support til rådighed enten via 
selvbetjening, telefon, video, chat eller mail. Der oprettes altså en hotline, så de tekniske pro-
blemer kan løses hurtigt og effektivt. Såfremt de tekniske problemer ikke kan løses telefonisk, 
kan der udsendes en reparatør til borgerne eller de sundhedsprofessionelle. 

Centeret har ligeledes opgaven med at indkøbe det udstyr, som videnscenteret certificerer, 
samt lagerføre komponenter, som regelmæssigt udskiftes eller går i stykker. Ligesom centeret 
ligeledes kommunikerer, koordinerer og lagerfører alt omkring internets modems med leveran-
dørerne. 

Centeret har snitflader til IT afdelinger i region og kommune og påtager sig på vegne af de 
sundhedsfaglige at vurdere, hvornår der er behov for disse afdelinger til at løse udfordringer. 

 
Opmærksomhedspunkter:  
 

• Centeret skal kunne yde first line teknisk support i forbindelse med forskellige telemedi-
cinske løsninger, der eksisterer på markedet. Centeret skal ikke diktere bestemte løs-
ninger, men have et udvalg af produkter, som de yder teknisk support på. Centeret ejer 
ikke løsningerne, men er blot operatør på løsninger, som f.eks. kunne være ejet af en 
kommune eller af borgerne selv. Partnerskab for videreudvikling af systemerne? 
 

• Erfaring fra kommunen i forhold til (fælles) indkøb af udstyr: Det ender ofte med den la-
veste fællesnævner, hvilket medfører at det bliver for dyrt og ikke kan anvendes til mor-
gendagens arbejde. Et godt indkøb/udbud fordrer skarpe ingeniører, der kan bryde tin-
gene op, og se hvad der er skrammel, og hvad der ikke er. Desuden fordrer det jurister, 
der kan tænke ud af boksen. Et servicecenter kan således ikke være den, der udvælger 
produkter, men kan godt stå for indkøb af disse. Det kan dog tænkes, at et servicecenter 
på sigt vil opnå viden om, hvilke produkter der fungerer godt, og hvilke der ikke gør. Et 
servicecenter kan ikke køre udbud, men kan håndtere indkøb på tværs af sektorer. 
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• Der er også spørgsmålet om, hvorvidt et servicecenter skal eje udstyret og leje det ud til 
sundhedsvæsenet eller om sektorerne selv skal eje udstyret. Her skal vi have undersøgt 
betalingsmodellen. Kommunens erfaringer er, at dem der leaser/lejer udstyr ikke kan 
operere med deres serviceniveau og driftsoptimering, på samme måde som dem, der 
ejer deres udstyr. De vil helst eje, som tingene ser ud i dag.  
 

• Kollidere nogle af opgaverne med de lokale it afdelinger, fx opsætning af udstyr hos de 
sundhedsfaglige? Endvidere skal diskuteres snitflader mellem Teknologisk support og 
Logistik 

 

Autogenereret kommunikation og koordination 
Det fælles servicecenter skal sikre en måde at integrere de forskellige systemer (f.eks. fagsy-
stemer og det telemedicinske system), så den tværsektorielle kommunikation og koordination 
understøttes. Dette involverer også at holde en kontaktdatabase opdateret, så fagprofessionelle 
på tværs kan se, hvilke personer, der er i berøring med den enkelte borger, herunder hvilke af-
taler borgeren har med de respektive i sundhedsvæsenet. 

Den overordnede gevinst i denne ydelseskategori er, at det bliver muligt at samarbejde mellem 
borger og alle i sundhedstrekanten via adgang til data og herunder gennemsigtighed imellem 
dem, som har brug for at kunne samarbejde. 

 

Kerneaktiviteter 
 

• Sikre et autogenereret overblik i real tid (system) 
• Gør telemedicinsk data tilgængelige på tværs af sektorer 
• Up-to-date liste af borgerens kontaktperson og tilgængelighed af dem 
• Drift, vedligehold og overvågning af systemet 

Det er ikke visionen for servicecenteret, at alt data skal deles mellem de forskellige aktører. 
Men det er – på aftale-niveau - nødvendigt at opretholde et samlet billede over borgerens for-
skellige berøringspunkter med sundhedssektoren (i første omgang begrænset til telemedicinske 
forløb). Ud over en samlet aftale-kalender, involverer dette borgerens forskellige kontaktperso-
ner (f.eks. primær hjemmesygeplejerske, ambulatoriesygeplejerske, fysioterapeut samt bagvagt 
ved akutte situationer), og data om hvem der skal informeres, hvis der sker ændringer i borge-
rens forløb. F.eks. i relation til en telemedicinsk behandling, som vurderes at have betydning for 
andre aktørers indsats. 

Der skal være en database med index over, hvilke behandlinger borgerne er bruger af. Det skal 
være sådan, at eksempelvis hospitalet kan inkludere borgerne til en telemedicinsk ydelse (og 
herigennem servicecenteret), og kommunen så også kan få adgang til dette data, hvis de vil gi-
ve borgeren en ydelse. Man kan forestille sig, at hver borger har en telemedicinsk konto i et 
servicecenter (”= rekvisitionsseddelen” i Nikolinescenariet.) 

Det er tanken, at 90% af dette arbejde kan automatiseres ved at sætte et acces-punkt op med 
snitflader til de rette systemer og med indbyggede samtykke-mekanismer, så data ikke indhen-
tes uden borgerens samtykke. De tilbageværende 10% dækker fx opdatering af kontaktdataba-
sen, vedligehold af integrationssnitflader, drift af acces-punktet, herunder overvågning af brugen 
af acces-punktet. 

Centerets handlinger skal tilpasses lovgivning, fx. persondataloven og sundhedsdataloven og 
patientens sikkerhed må under ingen omstændigheder bringes i fare som følge af kommunikati-
onsfejl. 
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Opmærksomhedspunkter 

• Skal centerets arbejde med kommunikation og koordination kunne tilgå ikke-
telemedicinske aftaler for borgeren? Deling af nødvendigt data og ikke mere. Hvad er 
nødvendigt i denne sammenhæng?  

• Borgerens single point of contact? Via teknisk support eller via komm/koord? Det er fo-
reslået, at centeret opretholder en omstilling/hotline, hvor det f.eks. er muligt at trække 
på en bagvagt, hvis der er opstået et klinisk spørgsmål, der kræver en kompetence ud-
over centerets egen. 

• Udgangspunktet for data skal være, at patienterne/borgerne selv skal eje deres data 
f.eks. i en sundhedskalender. Her kan de også selv danne sig overblik over deres aftaler 
osv. Men dette harmonerer ikke med eksisterende infrastruktur, som f.eks. FMK og 
sundhed.dk. 

 

Perspektiver 
 

• Ligesom praksislægens sekretær undertiden forbereder lægens adgang til data ved at 
tjekke for prøvesvar og aftaler med sygehus, kan man forestille sig, at centeret f.eks. op 
til en kvartalsvis kontrol på et ambulatorium leverer et overblik på baggrund af en auto-
matiseret indsamling af data fra den telemedicinske indsats. I forbindelse med data-
review og forberedelse af statusrapporter for borgeren, bør der ikke indgå diagnostiske 
opgaver af hensyn til behandleransvarsproblematikker – men det vil være en gråzone. 

 

 

Personlig agent og selvbetjening 
Ydelseskategorien ’personlig agent og selvbetjening’ er en virtuel selvbetjenings agent og en 
personlig betjeningsagent. ’Agenten’ har overblikket eller kan generere overblikket over de visi-
terede patienters behandlingsforløb og har adgang til de aftaler og aktiviteter, som relaterer sig 
til den diagnose eller årsag (pleje, rehabilitering), som patienten er visiteret til. Den primære ge-
vinst med denne kategori er, at borgeren kan få hjælp til at håndtere sine kontakter med sund-
hedsvæsenet, F.eks. hvis borgeren skal prioritere i tilfælde af, at der er tidsmæssige konflikter 
mellem forskellige indsatser eller borgeren har brug for at ændre på tider, men også hvis borge-
ren ikke kan gennemskue og forstå forløbet og sammenhængen. Agenten kan således ses som 
en forløbskoordinator, som skal være medvirkende til, at borgerne oplever, at deres kontakter 
og aftaler med sundhedssektoren er gennemsigtige også, når det drejer sig om behandlingsfor-
løb på tværs af praktiserende læge, kommune og hospital.  
 
Kerneaktiviteter 
 

• Telemedicinsk forløbskoordinering for borgere 
• Personlig vejledning for visiterede borgere 
• Personlig vejledning for betalende borgere (eksempelvis ansatte i virksomheder med 

sundhedsforsikring)  
• Web: gaming, e-learning, selvbetjening 

 
For flertallet af borgere vil der være tale om en mulighed for at være sin egen agent: Via selvbe-
tjening kan borgeren tilgå data, indføre egne data (evt. endda mulighed for at oprette en ’bor-
gerjournal’), se overblik over eksisterende og planlagte forløb m.v. En borger kan også vælge at 
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give en pårørende lov til at være sin borger-agent ved at give samtykke til, at denne person må 
tilgå sine data. Hvis en borger har komplekse forløb, hvor en ekstra sundhedsfaglig indsats er 
nødvendig, kan han/hun også blive visiteret til en personlig agent (vejleder) i Fælles Service-
center. Dette kan ske, hvis et sygehus eller en kommune vurderer, at det vil kunne skabe en 
markant forbedring i den sundhedsfaglige indsats. Det er også blevet foreslået, at dette punkt 
kan tilkøbes af borgeren selv eller måske af en privat virksomhed (f.eks. i form af en sundheds-
ordning eller lign). Der er private firmaer, der udbyder lignende ydelser i dag: eksempelvis 
Dansk Sundhedssikring Holding A/S, Danske Bank som service for exclusive kunder, Quick Ca-
re mfl. 
 
Agentens vigtigste værktøj er, at borgeren har givet adgang til deres data, og at de er i nær/ tæt 
kontakt med borgeren via de forskellige medier.  
 
 
Perspektiver for borgeragentens opgaver, som har været diskuteret i projektet 
Den personlige agent skal kunne give borgeren en mere generel vejledning i fx kliniske 
spørgsmål/problemstillinger, eller i relation til, at den telemedicinske indsats bliver anvendt på 
bedst mulige måde, herunder at borgeren får opbygget bedre kompetencer til selv at kunne for-
stå og varetage egen sygdom.. Komplekse kliniske spørgsmål skal ikke besvares af agenten, 
men af de sundhedsfaglige, som borgeren har kontakt med i forbindelse med deres forløb. 
 
Den personlige agent kan eventuelt udvikles til også at varetage sammenhængen mellem de te-
lemedicinske forløb med andre behandlingsforløb, som borgeren måtte være i gang med. 
 
Den personlige agent har evt. mulighed for at besøge borgeren i borgerens hjem, hvis dette 
vurderes at være mest hensigtsmæssigt. 
 
Det er foreslået, at agent-rollen f.eks. kunne varetages af praksislægens sekretær eller lignende 
person, der allerede har kendskab til borgeren. Det kunne dog også tænkes at være en privat 
udbyder eller en kommunal indsats. 
 
Opmærksomhedspunkter 
 

• Vil det offentlige gå ind og købe en personlig agent ydelse hos et servicecenter, hvis de 
kan se, at der en borger, hvor der ikke er ordentlig styr på deres forløb? 

• Hvor er den økonomiske besparelse ved at visitere en borger til en borger-agent i et 
servicecenter? 

o Er dette i form af tværfaglig vurdering og adgangen til borgerens data? 
• Hvordan undgår vi at lave en 4. sektor, der er et plaster på samarbejdsproblemerne mel-

lem praktiserende læge, kommune og hospital? 
• Skal agenten også være udkørende? 

 

Videnscenter 
Opgaverne for et videnscenter er: Kvalitetssikring, kompetenceudvikling, evaluering, best-
practice, next-practice, testmiljø, certificering, læring, udvælgelse af teknologi. De primære ge-
vinster er dels, at der opbygges viden et sted, hvor de sundhedsfaglige kan få viden om tele-
medicin og dels, at ledelsen kan få adgang til viden, som skal indbygges i sundhedsvæsenets 
strategi fra en kilde, som har både forretningsmæssige og kliniske perspektiver på området. 

Der er brug for et videnscenter, som både praktiserende læger, kommuner og hospitaler kan 
benytte og få viden fra, idet telemedicin er et nyt område for sundhedsvæsenet. Udviklingen 
sker ekstremt hurtigt, og der vil være brug for, at et videnscenter tager ansvar for at have over-
blikket og være opdateret på telemedicin, telemedicinsk udstyr, hvor telemedicin med fordel kan 
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benyttes og hvordan. Ledelserne og de sundhedsfaglige har brug for hurtigt og entydigt at kun-
ne få svar på, hvad der er best- og next practice på deres område, hvilket videnscenteret skal 
understøtte. 

 
Kerneaktiviteter 
 

• Indsamle, sammenligne og analysere data nationale og internationale telemedicin-
ske erfaringer 

• Rådgivning til sundhedssektoren i forhold til best-practise og next-practise 
• Certificere telemedicinske løsninger 
• Testfacilitator (for private virksomheder)  
• Salg af viden og data 

Centeret kan dels rådgive ledelser i kommuner og hospitaler til at udforme deres strategi inden 
for telemedicin, dels rådgive og supportere konkrete sundhedsfaglige afdelinger i kommuner og 
hospitaler, samt praktiserende læger om anvendelse af telemedicin. 

Centeret har overblikket over den telemedicinske udvikling internationalt og nationalt både or-
ganisatorisk, teknologisk, økonomisk og medarbejdermæssigt og kan bringe denne viden i spil 
både på strategisk og operationelt niveau. Viden om, hvad man gør andre steder og hvilke ge-
vinster der opnås, vil løbende blive publiceret i en struktureret form fx. via hjemmesider, videoer, 
elektroniske nyhedsbreve, som man kan abonnere på eller blot tilgå. Centeret har desuden kon-
takt til lignende centre i ind- og udland. 

Videnscenteret opbygger til stadighed sin vidensbase ved at indhente erfaringer og data fra de 
forskellige telemedicinske indsatser, der søsættes i regi af servicecenteret, fx:KPI-data fra de 
aktører, der berøres af en telemedicinsk indsats til støtte for en fortløbende analyse af, hvornår 
det giver mening at bruge telemedicin, evaluering af implementeringsproceser, driftssituationer, 
arbejdsgange mv. med henblik på opsamling/revision af best practise beskrivelser. 

Videnscenteret bringer ligeledes sin viden i spil i forbindelse med telemedicinske indsatsers for-
ankring i servicecenteret, herunder: 

• Bidrage med review af en forestående implementeringsplan, informationsmateriale til in-
formeret samtykke el.lign. 

• Rådgivning af aktører, som retter henvendelse med en ide til en telemedicinsk indsats 

• Ved at indgå i og bidrage til nationalt udviklingsarbejde f.eks. af guidelines, it-
infrastruktur og tekniske standarder 

Centeret har desuden kontakten til virksomheder, som leverer telemedicinsk udstyr eller ønsker 
at udvikle løsninger til telemedicin eller fælles servicecenter. Centeret kan tilbyde et test-
setup/miljø/platform, hvor virksomheder kan afprøve og teste løsninger, samt få feedback både 
fra centerets medarbejdere og fra sundhedsfaglige. Herigennem kan virksomheder, der udvikler 
og leverer telemedicinske løsninger også få certificeret deres udstyr inden for en række krav, 
der skal opfyldes. Dette vil give bedre baggrund for en mere standardiseret produktportefølje, 
som servicecenteret kan supportere under ydelsen ’Teknisk support og logistik’. 

 
Perspektiver: 
 

• Centeret tager i udgangspunktet ikke del i implementering af telemedicin, men det kan 
tænkes på sigt, at videnscenteret kan udleje en konsulent til de enkelte kommuner, hos 
praktiserende læger eller på hospitalsafdelinger, der har brug for assistance i forbindelse 
med idriftsættelse af telemedicin. 



12/19 

Alexandra Instituttet • Åbogade 34 • 8200 Aarhus N • T +45 70 27 70 12 • F +45 70 27 70 13 • www.alexandra.dk 

• Centeret kunne også udbyde kurser i telemedicin målrettet ’ambassadører’ for telemedi-
cin i lokale organisationer. 

 

Forretningsmodel prototypen 
Nedenfor ses Business Model Canvas for prototypen for Fælles Servicecentrets forretningsmo-
del, der er lavet på baggrund af de fire kerneydelser beskrevet ovenfor. Dette er en forsimplet 
forretningsmodel prototype, som viser hvilke værditilbud servicecentret tilbyder sine kunder (in-
teressenter), og hvilke aktiviteter og ressourcer, der skal til for at kunne levere de fire kerne-
ydelser.  
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Bilag 1  

Fem lag af forretningsmodeller fremstillet i BMC 
I det følgende fremføres én forretningsmodel bestående af fem lag, hvor Fælles Servicecentrets 
værditilbud til de enkelte interessentkategorier gennemgås og eksemplificeres. Fælles Service-
centerets forretningsmodel vil bestå af flere overlejrede forretningsmodeller (’multiple business 
models’ i Osterwalders sprogbrug). Der vil være tale om flere typer af værditilbud til forskellige 
brugere/kundetyper med forskellige formål og indtjeningsmuligheder. De 5 lag af forretningsmo-
deller tjener endvidere det formål, at komme til klarhed over de nødvendige kompetencer, nøg-
leaktiviteter, ressourcer som Fælles Servicecentret skal indeholde.  

I figur 1 fremstilles de fem lag af forretningsmodeller, der tilsammen udgør udkastet til en første 
egentlig forretningsmodel for et Fælles Servicecenter. De enkelte lag er ikke stille op i en priori-
teret rækkefølge, da pointen er de enkelte ’forretningsmodels-lag’ supplerer og understøtter 
hinanden fagligt og procesmæssigt. Dette fremgår ved en sammenligning af ’forretningsmodel 
lagenes’ nøglekompetencer. Fælles nøglekompetencer for flere af lagene vil naturligvis styrke 
den samlede forretningsmodel.  

 
Figur	  1	  -‐	  Fælles	  Servicecentrets	  samlede	  forretningsmodel	  består	  af	  fem	  forretningsmodel	  lag.	  
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Forretningsmodel lag #1 Fælles Servicecenter – Nikoline 

 
Figur	  2	  -‐	  Fælles	  Servicecenter	  -‐	  Nikoline	  

Ovenstående udfyldte kanvas tager udgangspunkt i KOL-patienten Nikoline. Fælles Servicecen-
terets værditilbud til Nikoline er bl.a. en større indsigt og mere overskuelighed over egen syg-
dom og sygdomsforløb. Dette kan (hypotetisk) øge trygheden for Nikoline og dermed formind-
ske stressniveauet, hvilket igen vil føre til færre indlæggelser. Med en daglig faglig (person-
lig/digital) feedback kan frekvensen for kontrolbesøg på sygehuset mindskes. Fælles Service-
centeret understøtter således en række hverdagsnære tilbud, der medfører at sygdommen 
kommer til at fylde mindre i patientens hverdag. 

Involvering af pårørende er et vigtigt punkt i dette canvas, da det kan være med til at skabe 
tryghed hos borgeren. Tanken er at pårørende kan overtage nogle af de opgaver, der i dag lig-
ger i sundhedsvæsenet. F.eks. tjekke at borgerne tager deres medicin osv.  

 

Ovenstående værditilbud til Nikoline kan konkretiseres i følgende produkter/services/ydelser: 

• En platform, der kan skabe overblik gennem monitorering af patientdata, dialog via tlf., 
videokonference, sms, e-mail eller anden kommunikationsform, self-booking og overblik 
over aftaler med sundhedssystemet.  

• Teknisk support - herunder udbringning, opstilling og test af det tekniske udstyr i hjem-
met 

• Personlig vejledning, der skaber større tryghed og giver patienten større indsigt i eget 
sygdomsforløb 

• Oplæring i brugen af udstyret i hjemmet  
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For at kunne levere ovenstående produkter/services/ydelser til Nikoline har centret bl.a. brug for 
teknisk- og medicinskfaglige kompetencer, der bl.a. kan udføre de opgaver som nævnes un-
der ’key activities’. Fælles Servicecenterets ’key partners’ vil være hospitaler, praktiserende læ-
ger (apoteker), kommunernes plejeområde, it-leverandører og evt. andre serviceudbydere (ren-
gøring, udbringning m.m.) 

 

Forretningsmodel lag #2 Fælles Servicecenter – Kommune  

 
Figur	  3	  -‐	  Fælles	  Servicecenter	  -‐	  Kommune	  

Denne forretningsmodel baserer sig på at understøtte kommunens behov i forbindelse med Ni-
kolines sygeforløb. Fælles Servicecenterets værditilbud til kommunen er helt overordnet at kun-
ne øge kvaliteten og samtidigt tilbyde effektivisering og kapacitetsforøgelse ved flere borgere 
igennem systemet. Hurtigere beslutninger via ’overbliks platform’, der understøtter tværsektoriel 
samarbejde og kommunikation (kanal til kliniske kompetencer). Ligeledes skal servicecenteret 
være leverandør af viden om best-practice, så kommunen kan indhente inspiration om teleme-
dicinske erfaringer ved opstart af nye projekter3. 

Ovenstående værditilbud kan konkretiseres i følgende produkter/services/ydelser: 

• En platform, der skaber overblik og understøtter tværsektoriel samarbejde og kommuni-
kation – herunder klinisk videndeling, dels om den pågældende patient (eller borger som 
kommunen kalder vedkommende), men også en generel videndeling. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  De	  folk,	  der	  arbejder	  med	  telemedicin	  er	  ikke	  allokeret	  til	  at	  være	  ressourcepersoner	  for	  andre	  i	  forhold	  til	  erfaringsformidling.	  De	  har	  
heller	  ikke	  tiden	  til	  at	  følge	  med	  i	  alt	  det	  nye,	  der	  sker	  inden	  for	  telemedicin.	  Er	  det	  muligt	  at	  have	  et	  medie,	  hvor	  man	  kan	  samle	  denne	  
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med	  til	  at	  påvirke	  denne).	  
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• Teknisk leverandør og support – centret leverer og opstiller telemedicinsk udstyr hos 
borgeren (kommunen har dermed ingen ’teknisk bøvl’) 

• Oplæring af kommunens medarbejder i brugen af telemedicinsk udstyr    

• Opsamling og formidling af best-practice og uddannelse af sundhedsproffer 

 
Nøgleord for kommunen er: tværsektorielt samarbejde, kommunikation og forebyggelse. 

 

Forretningsmodel lag #3 Fælles Servicecenter – Hospital  

 
Figur	  4	  -‐	  Fælles	  Servicecenter	  -‐	  Hospital	  

Denne forretningsmodel baserer sig på at understøtte hospitalets behov i forbindelse med Niko-
lines sygeforløb. Her tilbyder Fælles Servicecenteret at installere teknisk udstyr hjemme hos 
borgeren og dermed aflaste hospitalet fra tekniske opgaver. Derudover tilbyder centret en fæl-
les overbliks platform for hospital, praksislæge og kommune (og andre sundhedsproffer), der 
skal understøtte den tværsektorielle kommunikation. Platformen understøtter også, at de sund-
hedsprofessionelle har nærhed til borgerne/de pårørende, så disse kan blive trygge ved be-
handling i eget hjem. 

Fælles Servicecenteret tilbyder opsamling af best-practice på tværs af sundhedssektoren, så 
hospitalerne eksempelvis kan få vejledning i at vælge den rigtige (telemedicinske) løsning – 
herunder tilbydes uddannelse af sundhedsproffer i telemedicinske løsninger.  

Ovenstående værditilbud kan konkretiseres i følgende produkter/services/ydelser: 
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• Teknisk logistik og support – herunder opstilling og installation hos hospitalet og hjemme 
hos borgeren 

• Platform, der kan skabe overblik og understøtte kommunikation imellem hospital, kom-
mune, praksislæge og andre sundhedsproffer, så man på tværs af sektorer bl.a. kan føl-
ge borgerforløbet – herunder adgang til telemonitorering og triage  

• Opsamling og formidling af best-practice og uddannelse af sundhedsproffer 

For at kunne levere ovenstående produkter/services/ydelser til hospitalet skal Fælles Service-
centeret indeholde bl.a. tekniske og kliniske kompetencer, hvor aktiviteterne består i at drive et 
teknisk supportcenter. Derudover skal der telemonitoreres med henblik på at videreformidle da-
ta/dokumentation på tværs af sundhedssektoren. Uddannelse af sundhedsprofessionelle er og-
så en ’key activity’ som skal udføres af centerets kompetenceprofiler.    

 

Forretningsmodel lag #4 Fælles Servicecenter – Praktiserende Læge  

 
Figur	  5	  -‐	  Fælles	  Servicecenter	  –	  Praktiserende	  Læge	  

 

Denne forretningsmodel viser hvilke værditilbud Fælles Servicecenteret tilbyder de praktiseren-
de læger. Her tilbydes en platform, der understøtter koordination imellem partnerne i sundheds-
trekanten. Der er brug for at kunne få indsigt i borgerens forløb igennem sundhedssystemet. 
Samtidigt tilbydes en fælles videndelingsservice imellem behandlere, hvor man eksempelvis 
kan dele kritisk viden om den pågældende patient.  
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Patienter inddeles i forhold til en patient trekant  

 

Centeret tilbyder en ’specialist hotline’ (læge-til-læge og/eller ’bagvagt central’), hvor den prakti-
serende læge hurtigt kan få en specialist vurdering af en patient og dermed give et bedre kvali-
ficeret bud på diagnosen. Servicecenteret tilbyder også en sekretærfunktion, så der kan spares 
tid og ressourcer på den daglige rundringning – herunder en patient aftalekalender (et booking-
system), som går på tværs af sundhedssektoren. Ligeledes er der mulighed for at lave shared-
care aftaler.  

Nogle praktiserende læger anvender i dag telemedicin til lette patienter (f.eks. patienter med en 
let kronisk sygdom). Mange af opgaverne hertil kan varetages af sygeplejersker og lægen får 
mulighed for at konsultere flere patienter, der kan være på forskellige geografiske lokationer. 
Man kan forestille sig, at et servicecenter vil kunne håndtere nogle af de opgaver, der er ved 
sådanne telemedicinske ydelser. 

Ovenstående værditilbud kan konkretiseres i følgende produkter/services/ydelser: 

• Kommunikations- og koordineringsplatform på tværs af sundhedssektoren 

• Teknisk logistik og support – herunder opstilling og installation hos hospitalet og hjemme 
hos borgeren 

• Opsamling og formidling af best-practice og uddannelse af sundhedsproffer 

For at kunne levere og vedlige en kommunikations- og koordineringsplatform skal centeret have 
tekniske og kliniske kompetencer. 

 

Svære patienter 
(hospitalet styrer 
borgernes forløb) 

Mellem patienter (samarbejde 
omkring borgernes forløb mellem 

praktiserende læger og 
hospitalet) 

Lette patienter (praktiserende læger styrer 
forløbet) 
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Forretningsmodel lag #5 Fælles Servicecenter – Virksomheder    

 
Figur	  6	  -‐	  Fælles	  Servicecenter	  -‐	  Virksomheder	  

 

Denne forretningsmodel retter sig imod virksomheder, der på den ene side ønsker at levere ek-
sempelvis it-infrastruktur til sundhedssektoren, men også gerne vil udvikle produkter i samar-
bejde med sektoren. Derfor kan Fælles Servicecenteret agere som test facilitet, hvor virksom-
heder kan teste udstyr, få indblik i sundhedssektorens best-practice og kliniske processer. Fæl-
les Servicecenteret kan også være projektmodner og/eller opstarter og dermed være en decide-
ret innovationspartner. 

Hvis virksomhederne kan få adgang til borgernes præferencer f.eks. gennem et servicecenter 
og deres opsamlede data, har de mulighed for at udvikle produkter med udgangspunkt i borger-
nes behov. Man kan forestille sig en delfinansiering af centeret ved at private virksomheder ek-
sempelvis køber sig adgang til logdata. 
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