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Dagsorden 
 

 

1. Orientering fra formandsskabet 

 

Alle 22 kommuner har underskrevet samarbejdsaftale vedrørende indkøb 

af borgerløsningen. Valg af leverandør til borgerløsningen offentliggøres 

den 1. juli 2019. Der udsendes pressemeddelelse.  

 

Stine, der er ny kommunal programleder, blev præsenteret.  

 

 

2. Nyt fra Lungeforeningen 

 

Klaus Jensen gav en kort orientering vedrørende arbejdet i 

Lungeforeningen, både nationalt og lokalt i Sønderjylland.  
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Lungeforeningen har en god kontakt til både personer med KOL og 

personale, der arbejder indenfor lungeområdet. De vil derfor gerne 

inddrages i arbejdet med rekruttering af borgere til det telemedicinske 

tilbud. Desuden kan Lungeforeningen også fungere som en god 

kommunikationskanal til interessenter i programmet.   

 

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

indsatsen 

Styregruppen præsenteres for det visuelle overbliksbillede af tids- og 

aktivitetsplanen. Der udarbejdes et baggrundsnotat med yderligere 

forklaring til de enkelte milepæle.  

Styregruppen aftalte, at programsekretariatet udsender milepælsplanen til 

kommunerne i forbindelse med mail om udvælgelse af pilotkommuner.  

Styregruppen aftalte, at programsekretariatet tilretter milepælen 

vedrørende målopfyldelse, så formuleringen lyder ”Det er ambitionen, at 

80% af målgruppen er inkluderet i tilbuddet”. 

 

Indstilling 

Punktet blev taget til orientering 

 

 

4. Forslag om udpegning af pilotkommuner og -sygehuse i 

pilotafprøvning  

I Syddanmark skal der findes ca. 200 borgere. Det er vigtigt at sikre bred 

repræsentation blandt de 22 kommuner. De større kommuner skal sikre at 

volumen nås, de mindre kommuner skal sikre at service, support og 

logistik set-uppet fungerer.  

Derudover vil det være godt at inddrage nogle yderkommuner, for at teste 

om netværksforbindelsen kan være problematisk.  

 

Indstilling 

Styregruppen godkendte inklusionskriterierne.  

 

Styregruppen besluttede, at programsekretariatet udsender mail til alle 22 

kommuner vedrørende udvælgelse af pilotkommuner til 

pilotafprøvningen. Sygehuse oplyses om deltagelse i pilotafprøvning, når 

kommunerne er udvalgt.  

 

Styregruppen aftalte, at Klaus modtager mail vedrørende udvælgelse af 

kommuner, som han efterfølgende kan sprede i sit netværk.   
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5. Opfølgning på service, support og logistik  

René Lorenz gav en kort orientering fra SSF møde vedrørende service, 

support og logistik.  

Kommunerne har haft en god drøftelse. Opgaverne vedrørende logistik 

løses decentralt. Service og support løses i klyngesamarbejde, højst 

sandsynlig efter de nuværende SOF’er. 

Styregruppen aftalte, at service, support og logistik løbende skal på 

dagsorden, så styregruppen er orienteret om arbejdet.  

 

Indstilling 

Punktet blev taget til orientering. 

 

6. Drøftelse af involvering af almen praksis  

 

Der var en drøftelse af, hvordan almen praksis bedst involveres i 

programmet, og hvornår de bedst informeres om almen praksis’ opgaver i 

programmet. Der er enighed om, at almen praksis spiller en vigtig rolle i 

det telemedicinske tilbud i kraft af deres opgaver med henvisning til 

tilbuddet og rollen som behandlingsansvarlig læge. Derfor skal 

programsekretariatet have en god og åben dialog med almen praksis, så et 

gensidigt samarbejde opbygges. 

 

Til pilotafprøvning vil programsekretariatet forsøge at finde nogle enkelte 

engagerede praktiserende læger. Herefter kan succeshistorier fra 

pilotafprøvningen deles.  

 

Styregruppen aftalte, at punktet løbende er på dagsorden, så styregruppen 

kontinuerligt har fokus på den vigtige involvering af almen praksis. 

 

 

Indstilling 

 

Punktet blev taget til orientering 

 

7. Orientering om udarbejdelse og udrulning af 

implementeringspakker  

Udarbejdelse af implementeringspakker til kommuner, sygehuse og almen 

praksis er igangsat.  

Programsekretariatet udarbejder også materiale, som kan udleveres til 

borgere med KOL. Lungeforeningen kan inddrages i dette arbejde.  
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Indstilling 

 

Punktet blev taget til orientering 

 

 

8. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppen vedr. 

Uddannelse og kompetenceløft  

Styregruppen drøfter kommissoriet for arbejdsgruppen vedrørende 

uddannelse og kompetenceløft af den monitoreringsansvarlige.  

 

Indstilling 

Styregruppen besluttede, at programsekretariatet tilretter kommissoriet 

med styregruppens bemærkninger.  

Styregruppen godkender efterfølgende kommissoriet pr. mail.  

Styregruppen besluttede, at programsekretariatet kan arbejde videre med 

nedsættelse af arbejdsgruppen før den endelige godkendelse af 

kommissoriet.  

 

 

9. Indledende drøftelse af monitorering af data  

Der er endnu ikke afholdt en national workshop om borgernære effekter. 

Landsdelsprogrammet mangler derfor viden om, hvilke data der 

monitoreres på fra national side.  

Styregruppen besluttede derfor, at punktet ikke er modnet til drøftelse. 

Punktet tages op senere.  

 

 

10. Eventuelt 

 

Michael Hejmadi ønsker fremover at deltage som ekstern 

konsulent/praktiserende læge i stedet for repræsentant for PLO Syd. 

Programsekretariatet undersøger, hvorvidt det kan lade sig gøre.  

 

  


