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Møde i programstyregruppen for Fælles Telemedicin i Syd 

 

Lokation:  Byrådssalen i Middelfart kommune 

Nytorv 9, 5300 Middelfart 

 den 2. februar 2022 kl. 15.00 – 17.00 

 

Deltagere:  René Lorenz, Stabschef, Odense Kommune (Kommunal medformand) 

Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH (Regional medformand) 

Inge Bendixen, Vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation 

Gitte Østergaard, Adm. Direktør, Odense Kommune 

Frede Christensen, Repræsentant for Lungeforeningen 

Anna-Marie B. Münster, Direktør, Sydvestjysk Sygehus 

Eva Nielsen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Sønderjylland 

Louise Thule Christensen, Chef for seniorområdet, Haderslev Kommune 

Hanne Andersen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Lillebælt  

Irene Ravn Rossavik, Direktør, Middelfart Kommune 

Lise Døj-Bendixen, Programleder, Syddansk Sundhedsinnovation 

Kristina Lagoni Garbøl, Programleder, Odense Kommune 

Kuno Kudajewski, Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation 

 

Mødeleder:  Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH 

Referent:  Programsekretariatet 

Afbud:  Michael Hejmadi, Almen praktiserende læge  

Sofie Skøtte, Projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation 

Arne Nikolajsen, Direktør, Esbjerg Kommune 
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Dagsorden:  

 

1. Inspirationsoplæg/Ole Hejlesen 

Oplæg af professor Ole Hejlesen ansat ved Aalborg Universitet.   

 

 

2. Fremdrift i FUT 2.0, v/programledelsen  

Det er nu officielt, at Trifork har vundet udbuddet for udvikling af medarbejder- og borgervendte 

løsninger. Trifork har stort kendskab til Sundheds-it og national infrastruktur og har desuden været 

underleverandør til FUT-infrastrukturen. Landsdelene får mulighed for at få lidt mere at vide om 

det kommende samarbejde ved et fælles kickoff for landsdelene i starten af februar 2022. I løbet af 

januar 2022 fastlægges tidsplanen for udvikling af løsningerne. Forventningen er, at pilot kan starte 

op slut 2022 eller start 2023.  

 

Udviklingen af KAM forløber efter planen og forventes at være klar fra april 2022. I den forbindelse 

har der været afholdt demo og workshop for FUT-Følgegruppen, hvor tilbagemeldingen har været 

positiv. For landdelsprogrammet i Syddanmark sidder programleder Kristina Lagoni Garbøl med 

som repræsentant i FUT-Følgegruppen fremadrettet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

3. Status på samarbejdet med implementeringsansvarlige, v/programledelsen  

Nu hvor der begynder at være fremdrift igen, skruer vi op for informationen og involveringen af de 

implementeringsansvarlige. Der er planlagt tre aktiviteter i denne henseende over det første halve 

år af 2022: 

1) Møde med de implementeringsansvarlige to dage i januar 2022, hvor programsekretariatet har 

givet status på projektet, og der var mulighed for at stille spørgsmål.  

2) Forventning om, at vi kan holde møder med piloterne og informere dem om en nærmere tids-

plan i februar 2022. 

3) De øvrige organisationer forventer vi at komme rundt til i løbet af 2022. 

Derudover er vi netop i proces med at afdække, om de personer der er udpeget som implemente-

ringsansvarlige på KOL-området også er det for hjertesvigt.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning. 
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4. Re-planlægning af indsatsen omkring hjemmemonitorering til mennesker med KOL, v/programle-

delsen 

På baggrund af de nyeste udmeldinger om løsningsleverancerne vil programledelsen gennemgå en 

grov skitse af den forventede tidshorisont for det syddanske arbejde med hjemmemonitorering til 

mennesker med KOL.  

 

Tabel 1 – Tidshorisont for indsatsen omkring hjemmemonitorering til mennesker med KOL 

 
 

Indstilling 

Det indstilles, at programstyregruppen godkender den foreløbige tidshorisont for pilotafprøvning 

og implementering af KOL-indsatsen.  

 

 

5. Hjemmemonitorering for mennesker med hjertesvigt, v/programledelsen 

Alle fem landsdelsprogrammer indsendte tilbage i marts 2021 implementeringsplaner for arbejdet 
med hjertesvigt, som porteføljestyregruppen har ansvar for at følge fremdrift på. Første fremdrifts-
status for de forberedende aktiviteter forventes gennemført marts 2022.  
 
Fremdriftsstatus vil for 2022 omhandle de nedenstående fire milepæle. 

 

Tabel 2 – Milepæle for forberedende aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Milepæl 

Milepæl 1 – Programbeskrivelse af det telemedicinske tilbud udarbejdet 

Milepæl 2 -  Indgåelse af aftale mellem region og kommuner i regi af Sund-

hedsaftalerne om telemedicin til borgere med hjertesvigt, herunder om or-

ganisering 

Milepæl 3 – Udarbejdelse af praksisplan og underliggende aftaler mellem 

region og almen praksis vedr. roller og ansvarsfordeling m.v. i forbindelse 

med det telemedicinske tilbud (fx henvisning, identifikation af patient, op-

følgning på måledata)  

Milepæl 4 – Udarbejdelse og godkendelse af sundhedsfagligt indhold i det 

telemedicinske tilbud, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det indebærer 

ansvarsfordeling, retningslinjer og instrukser til den konkrete opgave ml. re-

gion og kommune  
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På baggrund af ovenstående præsenterer programledelsen den overordnet plan for igangsættelse 
af de forberedende aktiviteter for hjertesvigtsindsatsen i Syddanmark. 
Aktuelt forventes det, at arbejdsgruppen vedr. sundhedsfagligt indhold og organisering bemandes 
medio februar 2022 med repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis. Første møde af-
holdes 8. marts 2022.  
 
Indstilling  
Det indstilles, at programstyregruppen: 

- tager orienteringen til efterretning  
- godkender igangsættelse af de forberedende aktiviteter i Syddanmark. 

 

 

6. Pilotafprøvningerne, v/programledelsen 

Når vi får leveret løsningerne, forventeligt i start 2023, står vi samtidig klar med to diagnoseområ-

der. Pilotafprøvningen på KOL startes op lige herefter. 

For at sikre, at driften og programsekretariatet har ressourcer nok til at arbejde med både pilot og 

implementering, og for at få erfaringer med fra pilot og implementering af KOL-indsatsen, ønskes 

det at opstarte pilot på hjertesvigt efter sommerferien 2023.  

 

Dette vil give plads til at nå at omsætte det godkendte indhold på hjertesvigt til løsningerne.  

 

Der skal udpeges piloter til hjertesvigt.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at programstyregruppen godkender plan for pilotafprøvningerne.  

 

 

7. Governance – organisering af landdelsprogrammet i Syd v/programledelsen 

Programledelsen skitserer organiseringen af programkontoret for den samlede opgaveløsning på 

hjemmemonitorering i Syddanmark – Fælles Telemedicin i Syd.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

8. Revision af kommissorium for programstyregruppen v/Mathilde Schmidt-Petersen 

Eftersom programstyregruppens ansvarsfelt nu dækker over både KOL og hjertesvigt, er det rele-

vant med en gennemskrivning af det oprindelige kommissorium for at sikre, at det svarer til den 

nye virkelighed. Programledelsen har gennemskrevet kommissoriet og har fremsendt dette forud 

for programstyregruppemødet.  

 

I og med programstyregruppen begynder at arbejde mere med telemedicin på tværs af flere for-

skellige diagnoseområder, kan det være relevant at se på, om den nuværende sammensætning af 

programstyregruppen er dækkende, eksempelvis ift. patientrepræsentation. 
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Indstilling 

Det indstilles at programstyregruppen: 

- drøfter programstyregruppens bemanding ift. hjertesvigt 

- godkender det opdaterede kommissorium for programstyregruppen (evt. med tilrettelser fra 

programstyregruppens møde)  

 

Bilag 

Kommissorium for programstyregruppen 

 

 

9. Drøftelse vedrørende mødeforum i 2022 v/Mathilde Schmidt-Petersen  

 

Møderækken for 2022: 

- 2. februar 2022, kl.15.00 – 17.00 (fysisk i Middelfart) 

- 6. april 2022, kl.15.00 – 17.00 

- 7. juni 2022, kl.14.00 – 16 

- 20 september 2022, kl.15.00 – 17.00 

- 1. november 2022, kl.15.00 – 17.00 

 

Med erfaring fra covid-tiden hvor alle møder har været afholdt online, har vi behov for at drøfte 

hvordan programstyregruppen fremadrettet ønsker at afvikle møder.  

 

Punkter til drøftelse: 

1) Vekselvirke mellem diagnoserne (opbygning af dagsorden) 

2) Er to-timers møder nok, når vi har flere diagnoser 

3) Fysiske eller virtuelle møder 

 

Indstilling 

Det indstilles at programstyregruppen: 

- godkender møderækken  

- drøfter mødeformen fremadrettet 

 

10. Eventuelt 

 


