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Dagsorden 
 

 

1. Velkomst og sidste nyt fra formandskabet 

Formandskabet orienterer på mødet. 

 

2. Information om opgaver i forbindelse med FUT herunder bestilling 

af infrastruktur og telemedicinske løsninger 

Projektlederen for FUT og projektlederen fra gennemførselsprojektet 

under Københavns Kommune har inviteret til informationsmøde i 

Vestdanmark. Mødet afholdes 8. maj 2018 i Århus.  

På informationsmødet gives der en status på udbudsproces, hvorefter 

repræsentanter fra udbudsorganisationen gennemgår, hvilke opgaver der 

ligger i landsdelsprogrammerne - både regionalt og kommunalt.  

Programledelsen vil på baggrund af deltagelse i mødet holde et kort oplæg, 

hvor fokus bl.a. vil være på vores opgaver i Syddanmark samt tidsrammer 

set i forhold til implementering til 95 % omkring årsskiftet 2019/2020. 
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FUT styregruppen anbefaler, at der afgives en samlet bestilling af den 

telemedicinske infrastruktur for alle kommuner og regioner i hele landet. 

Desuden anbefaler FUT, at de enkelte landsdelsprogrammer koordinerer 

bestilling(er) af borgerløsninger og medarbejderløsninger. 

 

Med afsæt i anbefalingerne, lægges der op til en drøftelse af koordinering 

og bestilling af medarbejder og borgerløsning i Syddanmark. 

 

Tabellen nedenfor viser processen for bestillinger af borger- og 

medarbejderløsninger. Tidslinjen er koordineret med FUT-

udbudsprocessen og indeholder følgende aktiviteter: 

 

2018 Aktivitet 

Forår  Afklaring af koordination af bestilling, kommunikation til 

kommuner og region samt mandatafklaring i alle 

organisationer. 

Juni – august  Fastlæggelse af kriterier og optioner for valg af 

medarbejderløsninger på rammeaftaler 

September Gennemgang af rammeaftaler på medarbejderløsninger. 

Aftalerne er tilgængelige fra primo september. 

17. september Bestilling af medarbejderløsning muligt. 

September – oktober Udfærdigelse af leveranceaftale i samarbejde med 

leverandør. 

Oktober – november Fastlæggelse af kriterier og optioner for valg af 

borgerløsninger på rammeaftaler. 

December Gennemgang af rammeaftaler på borgerløsninger. 

Aftalerne er tilgængelige fra primo december. 

Primo januar 2019 Bestilling af borgerløsning på baggrund af 

integrationsprøve. 

December og januar 2019 Udfærdigelse af leveranceaftale i samarbejde med 

leverandør. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, 

at programstyregruppen, med afsæt i anbefalingerne fra FUT, drøfter 

bestilling af de telemedicinske løsninger i Syddanmark samt proces for 

eventuelle fælles bestillinger.  

 

Bilag: Power Point fra FUT-informationsmøde i Århus, maj 2018. 
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3. Status på beslutning om fremadrettet nedsættelse af decentrale 

enheder omkring SSL i kommunalt regi – hvordan går det? 

 

• Orientering om hvilke, os bekendte, kommunale 

klyngesamarbejder der allerede er oprettet og som ønsker at bruge 

bestående klynge i arbejdet med Telemedicin til KOL  

• Hvordan kommer vi videre med SSL sporet, overlader vi det til de 

enkelte enheder at oprette samarbejder eller lave egne løsninger?  

• Hvordan sikre vi eventuelle minimumskrav opfyldt (point fra PA 

Consultings oplæg)? 

 

Det indstilles, 

 

at programstyregruppen tager orientering til status og sætter rammen for 

det fremadrettede arbejde i sporet. 

 
 

4. Endelig godkendelse af pixi’er vedrørende kernefortællinger til 

borger/patienter samt til de berørte organisationer 

Formålet med kernefortællingerne er, at kunne give et overskueligt og 

enkelt indblik i KOL-programmet samt fortælle hvad formålet med 

telemedicinsk hjemmemonitorering er, samt hvordan ansvarsfordelingen 

på området er tilrettelagt. 

På sidste møde i programstyregruppen blev der truffet beslutning om, at 

vi på nuværende tidspunkt udgiver to pixi’er målrettet borger/patient samt 

de berørte organisationer omkring indsatsen. 

Det indstilles, 

at programstyregruppen godkendte det to pixi’er til distribution på 

hjemmesiden mv. 

Bilag:  Pixi til borger/patient 

 Pixi til organisationer 

 

 

5. Forandringsledelse, implementering og bæredygtighed 

 

Hvordan får vi skabt den rette ramme for at kommunerne og de regionale 

enheder kan motiveres og arbejde optimalt med Telemedicin til KOL. 

 

Teorien siger om forandring og implementering, at det er vitalt for succes, 

at forandringen giver mening for alle involverede, at der kommunikeres 
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rettidigt og bredt samt at der skabes motivation og involvering hos berørte 

medarbejdere - se desuden bilag 

 

Det første skridt til kommunikation, involvering og motivering er igangsat, 

da der i september 2018 er aftalt besøg hos de syddanske SOF 

organisationer. 

  

Ligeledes er igangsat at de kommuner, der ønsker det, såvel individuelt 

som i klynger, kan få besøg af den kommunale programleder, som går i 

dialog med kommunerne om den forestående opgave. 

 

Det indstilles, 

 

at programstyregruppen godkender at programmet i Syddanmark 

igangsætter forandringsprocessen i forhold til understøttelse af forandring, 

implementering og bæredygtighed 

 

Bilag:    Visualisering af ”Når forandring bliver succesfuld” 

Uddrag af John P. Kotter ”I spidsen for forandring”  

 

 

6. Status fra programledelsen 

I forbindelse med forandring og implementering har programledelsen stor 

fokus på kommunikation, herunder strategi og plan, såvel internt som 

eksternt. 

I programmet er der en del fælles aktivitet som nedenfor illustreret.  

Programledelsen har valgt at arbejde fra samme lokation – Regionshuset i 

Vejle – en dag om ugen. Dette gør at vi for at sikre samarbejde og 

koordinere opgaver. 

Nedenfor en oversigt illustrerende aktiviteter i KOL programmet for 1. og 

2. kvartal 2018. 
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Øvrige aktiviteter i programmet: 

 

• Fælles opgaver mellem landsdelene med deltagelse fra 

Syddanmark: 

 

▪ Tværgående uddannelses- og kompetencegruppe. 

▪ Effekter og gevinstrealisering 

 

• Nyhedsbrev (GDPR påvirkning) 

 

7. Eventuelt 

 

Aktivitet Tid og proces 

Kommunikation og forandringsledelse 

- Kernefortælling 

- Præsentationer 

- Rollefordeling 

Igangsat og vil være i fokus frem til 

implementeringsfasen medio 2019. 

Samlet leveranceplan  

- Aktivitetsplan 

Udarbejdes for 2018 og 2019. 

Implementering 

- Strategi 

- Rollefordeling 

Opstart forår 2018. 

 

Uddannelsesstrategi Opstart sommer 2018. 

Sundhedsfagligt indhold 

- instrukser 

Det sundhedsfaglige indhold og organisering blev 

godkendt primo 2018. 

Forår 2018 op startes arbejdet med instrukser. 

Service, support og logistik PA option er anvendt. 

Drøftelse vedr. organisering af opgaven pågår. 

Gevinstrealisering og økonomi Økonomigruppen har udarbejdet notat til 

budgetprocesser. 

Gevinstrealisering drøftes videre på møde i juni 

2018. 

Udbud Pågår og separat tidsplan ses under punkt 3. 


