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Referat 
 

Mødet starter med en kort præsentationsrunde af de nye medlemmer 

Anna-Marie Bloch Münster, direktør SVS og Michael Hejmadi, 

praktiserende læge og repræsentant for PLO.  
 

1. KOL organisering bibeholdes 

Punktet er taget til orientering.  

 
 

2. Fælles udbud af telemedicin (FUT) 

 

a. Orientering om vinder af udbuddet på infrastruktur, samt videre proces med 
leverandør 

 
Punktet er taget til orientering. Det bemærkes at option 

vedrørende service, support og logistik er indkøbt med 

infrastrukturen.  
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b. Status på valg af medarbejderløsning på FUT rammeaftalen 

 
I samarbejde med Landsdelsprogrammerne Nord- og Midtjylland 
har vi indkøbt fælles medarbejderløsning. Efter fælles evaluering af 
de tre tilbud er CGI udpeget som leverandør. Landsdelsprogram 
Nordjylland har som indkøbsansvarligmyndighed kontaktet CGI 
torsdag den 14. februar. I Østdanmark (Landsdelsprogram 
Sjælland og Hovedstaden) er CGI ligeledes udpeget som 
leverandør til medarbejderløsningen.   
 
FUT organisationen, som er ansvarlig for rammeaftalen, har 
modtaget en aktindsigtssag fra Ewii/Tunstall på baggrund af 
manglende tilladelse til at ændre listepriser, som skyldes 
fusionering af deres firmaer. Det kan desuden forventes, at FUT 
organisationen modtager en klagesag fra Ewii/Tunstall . Denne 
håndteres af FUT organisationen.  

 
 

c. Drøfte valg af borgerløsning – skal vi gå sammen? 
 
 

Punktet drøftes med afsæt i sagsfremstilling.   
 
Styregruppen anbefaler, at Syddanmark indkøber en fælles 
borgerløsning. Styregruppen anbefaler samtidig at 
Landsdelsprogram Syddanmark indgår i samarbejde med 
Landsdelsprogrammer Nord- og Midtjylland vedrørende indkøb af 
borgerløsningen.  
 
Styregruppen anbefaler desuden, at i vægtning og evaluering af 
leverandøre af borgerløsning lægges stor vægt på fleksibilitet i 
borgerløsning, særligt når det gælder tilknytning og brug af devices 
til løsningen. Dette sikrer at kommuner og regionen stadig har en 
vis portion selvbestemmelse og plads til individualitet.   

 
 

d. Orientering om FUT gennemførselsprojekt (FUT-G) og Fælles 
Systemforvaltning i Midtjylland 
 
Punktet er taget til orientering. 
 

 

3. Økonomi  

a. National fordelingsnøgle på fælles udgifter i forbindelse med KOL indsatsen 

Punktet er taget til orientering 

 

b. Beslutning om fordelingsnøgle i det syddanske program 
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Punktet drøftes med afsæt i sagsfremstillingen.  

Styregruppen beslutter, at fordelingsnøglen for Landsdelsprogram 

Syddanmark er 65/35 for regioner og kommuner. 

Styregruppen igangsætter på ny økonomigruppen. Der skal 

udarbejdes et estimat for udgifterne i de enkelte kommuner ud fra 

den valgte fordelingsnøgle og indbyggertal. 

 

4. Koncept for uddannelse og kompetenceløft 

Ansøgning til Sundheds- og ældreministeriet er gået igennem og 

landsdelsprogrammerne har samlet fået bevilliget 1 mio. kr. Der er 

egenfinansiering på det tilsvarende beløb, der skal betales i form af 

medarbejdertimer.  

Det bemærkes, at materialet for uddannelse og kompetenceløft også skal 

henvende sig til almen praksis, hvis det ikke allerede er tænkt ind. Dette 

medtages på det næstkommende møde i den nationale arbejdsgruppe.   

Region Syddanmark har stor erfaring med e-læring og vil gerne hjælpe til, 

hvis der er brug for det.   

Det besluttes, at punktet tages op igen på næste møde den 30. april 2019 

 
5. Status fra programledelsen 

 

a. Opstart på implementeringsindsats 

Programledelsen har besøgt to SOF’er . Besøg med de næste to er 

fastlagt. Når alle SOF’er er besøgt, skal der udarbejdes en plan for 

det videre arbejde.  

 

b. Instrukser 

Først udkast af instrukserne er færdig. Det videre arbejde med 

instrukser bringes over i arbejdsgruppen. Instrukser skal nu i 

hørring og medtages som punkt på næste styregruppemøde.  

  

c. Produktion af nationale KOL film 

Arbejdet er resulteret i fem små film. Filmene er målrettet 

forskellige grupper. Filmene distribueres til styregruppen, så snart 

de er officielle.   
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6. Eventuelt 

 

Service, support og logistik bliver tema på næste styregruppemøde. 

 

Der udtrykkes ønske om et bedre overblik over indsatsens målgruppe ift. 

KOL. 

 

  


