
 

 

Dagsorden   

  

Dagsorden til 9. møde i den regionale programstyregruppe for KOL-
programmet i Syddanmark 

Mødet afholdes 9. april 2018, Kokholm 3B, 6000 Kolding, mødelokale K2 

indgang A 

 

 

Deltagere: Peder Jest, direktør, OUH (Regional formand) 
Arne Nikolajsen, direktør, Esbjerg Kommune (Kommunal formand) 
Eva Nielsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland  
Inge Bendixen, vicedirektør Syddansk Sundhedsinnovation 
Gitte Østergaard, adm. direktør, Odense Kommune   
Klaus Jensen, repræsentant for Lungeforeningen 
Jacob Kyndal, direktør Aabenraa Kommune  
Rolf Johansen, Haderslev Kommune (nyt medlem) 
Annemarie Zacho-Broe, direktør Fredericia Kommune  
Alan Kimper-Karl, lægelig direktør, Sydvestjysk Sygehus    
Anne Mette Rottwitt, alm. prak.. læge, PLO Syddanmark 
Lise Døj-Bendixen, programleder, Syddansk Sundhedsinnovation  
Bodil Hylleberg, programleder, Esbjerg Kommune 

 
 

 

Mødeleder: Peder Jest  
 

Afbud:   Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt  

 

Dagsorden 
 

 

1. Præsentation af FUT arbejdet, hvor er vi nu og hvor er vi på vej hen? 

a. Arne Nikolajsen præsenterer de væsentligste pointer fra FUT 

informationsmødet den 8. februar, hvor kommuner og regioner 

var inviterede til at høre om udviklingen i FUT arbejdet, om 

prækvalifikationen og de konsekvenser dette afføder 

Bilag: Materiale fra FUT- informationsmøde den 8. februar 2018. 

 

2. Klargøring til valg af henholdsvis borger- og medarbejder løsning i 

september 2018  

a. Drøftelse af indkøbsvalg: Centralt, decentralt eller i klynger? 

i. Kan der være forskel på valgtyperne. Kan man f.eks. lave 

centralt valg på borgerløsningen og decentralt eller 

klyngebaserede valg på medarbejderløsningen? 
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b. Hvordan sikres at valg træffes på et oplyst grundlag 

i. Forslag: Der kan nedsættes en arbejdsgruppe der 

udarbejder scenarier og laver konsekvensberegninger på 

scenarierne i forhold til allerede kendt viden fra FUT 

Beslutning på området er nødvendig i forhold til at programledelsen og 

organisationerne kan arbejde videre med at klargøre organisationerne til at 

træffe valg i september 2018.  

Opmærksomhedspunkt her er, at organisationerne kun har ca. 10 dage fra 

tilbuddene bliver kendte frem til valg skal træffes. 

 

3. Service, support og logistik optionen i Syddanmark 

Formandskabet og programledere har afholdt møde med PA Consulting 

primo januar 2018 for at drøfte anvendelsen af option. 

  

På mødet var der enighed om at afholde to workshops med deltagere fra 

kommuner og region. De to workshops afholdes 5. februar 2018 og 19. 

marts 2018.  

 

På baggrund af den akkumulerede viden fra det beskrevne arbejde, bliver 

udarbejdet et beslutningsoplæg, indeholdende to eller flere forslag, som 

fremsendes til programstyregruppen så snart det foreligger fra PA 

Consulting.  

 

Troels Andersen fra PA Consulting vil på mødet fremlægge de 

fremkomne forslag til drøftelse og beslutning i programstyregruppen 

 

Der indstilles til, at programstyregruppen på nærværende møde kan træffe 

beslutning om det videre forløb i forhold til den syddanske model for 

organisering og styring af service, support og logistik. 

 

Bilag: Oplæg af 19. december 2017, fra PA Consulting  

Bilag: Beslutningsoplæg af DATO fra PA Consulting  

 

 

4. Status vedr. arbejdsgruppen for økonomi i det syddanske program  

Arbejdsgruppen skal bl.a. udarbejder et oplæg til økonomifordeling ift. 
fælles indkøb og afholdelse af omkostninger; 
 

• Fordelingsnøgle mellem region og kommuner 

• Fordelingsnøgle mellem kommuner 
 

Desuden skal arbejdsgruppen udarbejde den lokale business case og drøfte 
gevinstopfølgning. 
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Arbejdsgruppen under følgegruppen for effekt, kvalitet og økonomi er 
bemandet og har udarbejdet såvel leveranceplan samt notatudkast til 
godkendelse i programstyregruppen. 
 
Arbejdsgruppen er afhængig af at kende udfald i forhold til FUT samt 
beslutninger i forhold til Service, support og logistik, for at kunne 
udarbejde et mere konkret oplæg i forhold til fordelingsnøgler, business 
case og gevinstrealisering. 
 
Opmærksomhed: KL udsender i nærmeste fremtid en budgetvejledning på 
området til alle kommuner i DK 
 

 
Bilag:  
Notat fra Økonomigruppen er fremsendt den 8. marts 2018. 
 
 

5. Grundfortælling om KOL-programmet i syd til både borgere, 

sundhedsfagligt personale, kommune, sygehuse og almen praksis. 

Formålet med grundfortællingerne 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. 

Programstyregruppen skal på baggrund af de tre bilag, drøfte indholdet af 

de forskellige oplæg til grundfortællingerne samt godkende den videre 

proces ift. test og kvalificering af grundfortællingen hos relevant 

fagpersonale.  

Grundfortællingerne retter sig mod 

 

• Sundhedsfagligt personale 

• Kommuner, sygehuse og almen praksis 

• Borgere og patienter 

 

De tre forskellige målgrupper er valgt, da det er nødvendigt for 

forståelsen, at tilpasse indholdet, samt måden det bliver formidlet på, til 

den enkelte målgruppe 

 

Såfremt indholdet skal kvalificeres yderligere, vil det evt. være 

hensigtsmæssigt at det er fagpersoner med indblik i området der inddrages 

i arbejdet 

 

Grundfortællingerne kvalificeres af relevante personer inden for disse 

områder: 

• Sundhedsfagligt personale  

• Borger/patient  

• Almen praksis  
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Grundfortællingerne udarbejdes i PIXI format.  

Det indstilles, at styregruppen 

• Drøfter indholdet af oplæggene til grundfortællingerne herunder 
også hvordan programmets papir- og digitale materiale skal 
distribueres og genkendes, programledelsen ønsker en 
stillingtagen til, hvorvidt logo fra samtlige aktører skal påsættes 
eller om programmet skal udarbejde eget logo.  

• Afgør og godkender den videre proces   

Bilag 

Oplæg til grundfortælling til borger 

Oplæg til grundfortælling til kommuner, sygehuse og almen praksis 

Oplæg til grundfortælling til sundhedsfagligt personale 
 

 

 

6. Status fra programledelsen 

 

Der gives en kort status på øvrige aktiviteter i programmet.  

 

• Opgaver igangsat siden sidste programtyregruppemøde 

• Det videre arbejde i programledelsen 

 

7. Eventuelt 

 
1) Kommunikation 

 


