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Dagsorden 
 

 

1. Velkomst og sidste nyt fra formandskabet 

Formandskabet orienterer på mødet. 

 

Orientering fra seneste porteføljestyregruppemøde den 18. juni 2018  

 

Orientering fra FUT omkring tidsforskydning 

o FUT anbefaler fælles medarbejderløsning for hver landsdel 

▪ Kriterier sættes i samarbejde mellem de 22 

kommuner og regionen, mandat skal tilkendegives 

fra region og kommuner 

▪ Forslag om at der laves en organisation og en 

proces, der kan håndtere valget for landsdelen 

o Borgerløsninger bestilles mere individuelt da der allerede 

eksisterer forskellige løsninger i kommunerne 
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▪ Det er et krav at alle borgerløsninger taler ind i 

infrastrukturen 

▪ Regionen ønsker samme medarbejderløsning og i 

det omfang det er muligt sammen borgerløsning 

 

o Økonomisk fordelingsnøgle mellem region og kommune 

kan evt. følgeberegninger fra den genberegnede business 

case. Dette kigges der nærmere på, når vi kender 

udbuddet.  

 

Orientering om fremdriftsmonitoreringen 

• Det er ønskeligt at vores landsdel melder lidt mere ind til 

fremdriftsmonitoreringen 

• Fremdriftsmonitoreringen pågår i fremtiden tre, i stedet for fire, 

gange årligt. 

 

Orientering om arbejdet i de tværgående grupper  

• Kompetenceudviklingsgruppen 

o Der har være afholdt en workshop den 19. juni 2018. Der 

blev på workshoppen nedsat en arbejdsgruppe, som 

arbejder videre med at skabe et koncept for ensartet 

landsdækkende kompetenceudvikling. Arbejdsgruppen 

udarbejder et kommissorium indeholdende formål, mål og 

opgaver for gruppen. 

• Kommunikationsgruppen 

o PIXI udarbejdet i vores landsdel bliver rost i gruppen.  

o Det er vedtaget at vores landsdel, sammen med landsdel 

Sjælland skal udarbejde manus og optage en film omkring 

telemedicin til KOL 

 

Orientering om dynamisk indkøb  

• Muligheder for dynamisk indkøb blev drøftet og der var enighed 

om ikke p.t. at arbejde videre med dette, dog kan det tages op igen, 

såfremt der opskaleres på målgruppen til andre KOL typer eller 

andre sygdomsgrupper.  

 

Anden orientering 
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• Kommunerne mødes den 30. august for at se på mulighederne for 

fælles indkøb af telemedicinske løsninger og tilrettelæggelsen af 

service, support og logistik i landsdelen 

 

Bilag: FUT materiale fra porteføljestyregruppemødet den 18. juni 2018 

 

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. 

Da der, efter den 8. maj 2018, er sket forandringer i udbuddet blev 

punktet gennemgået under punkt 1. 

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.  

 

Beslutning 

Efter ovenstående orientering fra formandskabet, vedtages det at tilrette 

ovenstående aktivitetsplan for 2018, således at denne bliver svarende til 

det tidsudsættelser der forekommer i FUT. 

Der var herefter ikke mere til punktet, da ændringerne fra FUT blev 

gennemgået, og mulighederne for fælles indkøb af medarbejderløsning 

blev drøftet under punkt 1. 

 

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. 
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Beslutning 

Da punktet medtages på mødet blandt forvaltningsdirektørerne i de 

Syddanske kommuner den 30. august, besluttedes ikke yderligere, da evt. 

beslutninger er afhængige af drøftelserne mellem de 22 kommuner og 

herefter af drøftelsen mellem kommunerne og regionen 

 
 

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. 
 
 
Beslutning 

Begge PIXI’er blev godkendt. I Pixi til borgerne tilføjes en sætning 

vedrørende målehyppighed. Det er vigtigt at der holdes momentum i 

udleveringen af materialet, hvorfor det blev vedtaget at borgerudgaven 

skal afvente tryk og distribution frem til at Telemedicin til KOL går i test 

og drift ud mod borgerne, hvorfor et nyt review af borgerudgaven kan 

komme på tale inden folderen udleveres offentlig. 

 

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. 

 

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 
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at programstyregruppen godkender at programmet i Syddanmark 

igangsætter forandringsprocessen i forhold til understøttelse af forandring, 

implementering og bæredygtighed 

 

Beslutning 

Programledelsen fortsætter arbejdet med dialogmøder, og sikrer at 

momentum holdes, sådan at kommuner og regionen, til enhver tid, er 

informeret i forhold til den opgave der ligger i implementeringen af 

Telemedicin til KOL 

 

 

6. Status fra programledelsen 

 

Status blev givet på de i dagsordenen beskrevne punkter, se endvidere 

ovenstående punkter som også indeholder flere af statuspunkterne. 

 

7. Eventuelt 

Det blev kort drøftet, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde 

en implementeringsguide, til brug for alle organisationer i landsdelen. 

Programstyregruppen vil tage dette op til overvejelse, når vi kender 

udbuddet på såvel medarbejder- som borgerløsningerne. 

 


