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Dagsorden 
 

 

1. Orientering fra formandsskabet 

 

2. Nyt fra Lungeforeningen 

Klaus Jensen, Lokalformand for den Sønderjyske lokalafdeling af Lungeforening, 

vil orientere om senest nyt fra Lungeforeningen  

 

 
3. Fremlæggelse af tids- og aktivitetsplan for implementering af KOL 

indsatsen 

På seneste styregruppemøde blev der efterspurgt en tids- og aktivitetsplan 

for resten af KOL programmet, for at synliggøre kommende leverancer 

milepæle i det syddanske program, samt vise hvordan 

landsdelsprogrammet i Syddanmark lever op til de nationale strategiske 

målsætninger. 
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I bilag 1 findes en opdateret milepælsplan 

 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen tager punktet til orientering.  

 

 

4. Forslag om udpegning af pilotkommuner og -sygehuse i 

pilotafprøvning  

I perioden 1. marts - 30. april 2020 forløber pilotafprøvningen af den 

telemedicinske løsning til borgere med KOL. På nationalt plan må der 

testes op til 1000 borgere på infrastrukturen, hvilket betyder ca. 200 

borgere i hvert landsdelsprogram.  

Landsdelsprogram Syddanmark skal udpege pilotkommuner og -sygehuse 

senest i august 2019.   

Der lægges op til følgende inklusionskriterier: 

• Kommunen skal have erfaring med telemedicinske indsatser – 

gerne på KOL-området  

• Kommunen har et passende setup i form af udstyr, organisering 

og kompetenceniveau, der gør det muligt at indgå i afprøvningen 

Når pilotkommuner og herefter følgende sygehuse er udpeget vil 

programsekretariatet kontakte de praktiserende læger, som bliver 

involveret i pilotafprøvningen, da de har til opgave at henvise borgere. 

Samt meddele FUT gennemførelsesprojektet om hvilke kommuner og 

sygehuse der deltager i pilotafprøvningen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen: 

1. Godkender inklusionskriterierne for at være en del af 

pilotafprøvningen 

2. At der senest 26. august findes de kommuner, der skal indgå i 

pilotafprøvningen  

3. At de respektive sygehuse i de valgte pilotkommuner oplyses om 

deres deltagelse i pilotafprøvningen  

 

 

5. Opfølgning på service, support og logistik  

Kommunerne har drøftet service, support og logistik på seneste SSF 

møde, herunder hvordan opgaven varetages bedst i landsdelsprogrammet.  
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Den kommunale medformand giver en kort orientering om deres 

drøftelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen tager punktet til orientering 

 

6. Drøftelse af involvering af almen praksis  

 

Almen praksis spiller en afgørende rolle i det telemedicinske samarbejde, 

som behandlingsansvarlig læge. Michael Hejmadi holder et kort oplæg om 

KOL-programmet set fra almen praksis, og hvordan vi bedst involverer 

og samarbejdet med almen praksis.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at styregruppen drøfter involveringen og samarbejdet med 

almen praksis i relation til KOL-programmet. 

 

7. Orientering om udarbejdelse og udrulning af 

implementeringspakker  

Programsekretariatet arbejder på at udvikle implementeringspakker til  

kommuner, sygehuse og praktiserende læger, der blandt andet skal 

indeholde instrukser, kommunikationsmateriale, kompetenceprofiler m.m. 

Udviklingen af implementeringspakkerne vil ske i samarbejde med 

kommuner, sygehuse og praktiserende læger, så det sikres, at det er 

relevant og efterspurgt materiale.   

 

Programsekretariatet har allerede haft kontakt med sygehuse, kommuner 

og praktiserende læger i form af præsentation af KOL programmet på de 

enkelte SOF-møder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen tager punktet til orientering 

 

 

8. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppen vedr. 

Uddannelse og kompetenceløft  

Programstyregruppen har besluttet, at der skal nedsættes en 

arbejdsgruppe, som arbejder med udformning af materiale til den 

monitoreringsansvarlige i landsdelsprogram Syddanmark. Derudover skal 

gruppen vurdere hvorvidt, der er behov for at udarbejde supplerende 
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materiale til sundhedsfaglige i Syddanmark i forhold til det materiale, der 

produceres nationalt. På den baggrund har programsekretariatet 

udarbejdet et udkast til kommissorium for arbejdsgruppen, se bilag.  

  

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen godkender kommissorium for 

arbejdsgruppen. 

 

9. Indledende drøftelse af monitorering af data  

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvorvidt der er behov 

for en form for fælles monitorering i landsdelsprogrammet i Syddanmark, 

som eksempelvis kan anvendes til datadrevet kvalitetsudvikling af 

indsatsen.  

Fra national side er der nedsat en arbejdsgruppe for borgernære effekter fx 

tryghed og livskvalitet.  

Derudover er monitorering medtænkt i den kommende review i efteråret 

2019, da der ønskes udarbejdet en gevinstrealisering med fokus på både 

borgernære- og sundhedsøkonomiske effekter samt træk på kommunale 

indsatser. I den forbindelse er opgaven beslægtet med den opgave 

styregruppen har givet til økonomigruppen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen drøfter, hvorvidt der ønskes en fælles 

monitorering af data fra indsatsen. 

 

 

10. Eventuelt 

 

 


