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Dagsorden 
 

 

1. FUT-organisationen har meldt forsinkelse/prioritering af funktioner i løsningerne  

På en workshop den 10. januar 2020 mellem FUT-

projektledelsen/gennemførelsesprojektet og de fem landsdelsprogrammer orienterede FUT 

om forsinkelser i levering af visse funktioner i de telemedicinske løsninger.  

Udviklingen af løsningerne er tidsmæssigt udfordret. Det er derfor aftalt mellem 

leverandøren (CGI) og FUT-styregruppen, at visse funktioner desværre ikke bliver færdige 

til pilotafprøvning med opstart den 4. maj 2020. FUT og CGI laver en endelig prioritering 

af, hvilke funktioner, der først kommer senere. Den første udmelding er, at de forventer, at 

det er følgende funktioner som udskydes: 
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• Tabelvisning af målinger på tværs af spørgeskemaer (medarbejderløsning)  

• Videokonsultationer 

• Fremtidig pausering, genoptagelse og overdragelse af ansvar 

• Service-, support- og logistikmodel 

• Offline funktioner i borger- og medarbejderløsningen 

• iPhone app (borgerløsning) 

• Andre mindre væsentlige funktioner 

Programledelsen har endnu ikke modtaget en tidsplan fra FUT-gennemførelsesprojektet 

over, hvornår de overstående funktioner forventes færdigudviklet, ligeledes har 

programledelsen heller ikke modtaget en ny tidsplan over test og afprøvning af disse 

funktioner, såfremt de ikke bliver klar i løbet af pilotafprøvning. FUT har dog garanteret at 

de forsinkede funktioner bliver testet.  

Alt afhængig af, hvor meget af løsningen, der er klar til piloten, kommer det til at have 

konsekvenser for driftsprøven og hermed for landsdelsprogrammet.  

På baggrund af overnævnte forsinkelser udarbejder programledelsen en successiv 

implementeringsplan, hvor kommuner og sygehuse inkluderes løbende, for at sikre en 

succesfuld og stabil implementering. Planen fremlægges på styregruppemødet i maj 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, programstyregruppen drøfter mulige konsekvenser for piloten, samt tager 

punktet til efterretning. 

    

 

2. Nyt fra programledelsen 

a) Status på pilotfase 

b) Information om, hvad der på nuværende tidspunkt rører baglandet.  
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c) Økonomimodel – hvordan håndteres fordelingsnøglen helt praktisk.  

Regionen vil gerne starte op på et udkast til, hvordan vi mest gnidningsfrit kan have penge mellem 

hinanden.  

Der er allerede fastlagt forskellige fordelingsnøgler mellem kommuner og region: 

 

 

 

 

 

 

 

d) Nationalt ophæng er skiftet fra Digitaliseringsstyrelsen til Sundhedsdatastyrelsen.  

e) Orientering fra styregruppemøde i Indkøbsansvarlig Myndighed v. René 

 

Indstilling 

Det indstilles, at programstyregruppen tager punkterne til orientering.  

 

 

3. Drøftelse af et syddansk evalueringsdesign til pilotafprøvning 

 

Pilotafprøvningen af TeleKOL skal evalueres på både det tekniske og det organisatoriske.  

FUT-gennemførelsesprojektet udarbejder et evalueringsdesign, som hovedsageligt 

evaluerer hvorvidt funktionerne virker, deres svartider/oppetid osv.  

 

Det er dog også ønskeligt at have et mere kvalitativt evalueringsdesign, som i højere grad 

fokusere på det organisatoriske set-up, så vi som Landsdelsprogram har mulighed for at 

tilpasse den telemedicinske indsats efter pilotafprøvning.  

Programledelsen arbejder derfor i øjeblikket på et evalueringsdesign til dette, så vi sikrer, at 

det bliver klar til pilotopstart.  

 

På mødet fremlægger Kristina Lagoni Garbøl de foreløbige tanker om evalueringsdesignet.  

 

Element Fordeling region / kommune 

Indkøb af udstyr 65% / 35% 

Indkøb af infrastruktur 70% / 30% 

Drift og fælles systemforvaltning 65% / 35% 

Gennemførselsprojekt (FUT) 65% / 35% 

Indkøb og drift af løsning 65% / 35% 

Support og service (fx aftale med ekstern 

leverandør) 

50% / 50%  

Personaleressourcer (implementering, support 

mm.)  

Dækkes af de enkelte organisationer  
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Vi vil gerne præsentere evalueringsdesignet for et SOF, så klinikken er med til at kvalificere 

materialet. Programledelsen vil snarest sætte gang i processen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at programstyregruppen tager punktet til orientering.  

 

4. Driftsorganisering 

I forbindelse med det årlige review af alle landsdelsprogrammerne er der afsat økonomi til 

fremtidig bistand, som hvert landsdelsprogram har haft mulighed for at benytte. I 

Syddanmark har vi brugt vores bistand til at sparre med PA Consulting om den kommende 

driftsorganisering.   

Den 7. januar deltog programledelsen i en workshop afholdt af PA Consulting, hvor vi 

gennemgik organisering af driftsorganisation samt arbejdsopgaver og ressourcer for 

organiseringen.  

Foreløbig procesplan:  

Opstart på udarbejdelse af driftsorganisation Januar 2020 

Godkendelse af procesplan Februar 2020 

Høring i programstyregruppen April 2020  

Godkendelse i programstyregruppe Maj/juni 2020 

Godkendelse i DAK September 2020 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, programstyregruppen tager punktet til orientering 

 

 

5. Eventuelt 

Styregruppemødet i april rykkes til ultimo maj/primo juni, for at følge pilotstart.  

 

 

 

 


