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Referat 

1. Status fra programledelsen samt bemanding af programstyregruppe  

 

Bemanding i programstyregruppen 

Mogens Kristensen blev budt velkommen i styregruppen. 

 

Repræsentant fra de praktiserende læger er under afklaring med PLO formand Birgitte Riis Møller. 

Efter mødet har der været en dialog med PLO vedrørende udpegning af repræsentant til program-

styregruppen. Det er afklaret, at Michael Hejmadi igen indtræder.  

 

Status på udpegning af piloter til hjertesvigt 

Programsekretariatet har modtaget tilbagemelding fra Varde, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Odense, 

Sydvestjysk Sygehus og OUH, at de gerne vil deltage som piloter på hjertesvigt. Esbjerg Kommune 

har takket nej.  

På mødet meldte Sygehus Lillebælt og Middelfart Kommune, at de overvejer, om de også skal være 

piloter på hjertesvigt. Der følges op på denne tilkendegivelse efter sommerferien. Der var en kort 

drøftelse omkring, at der ikke inkluderes yderligere piloter for KOL, da der ligger en masse forbere-

delsesaktiviteter for organisationerne, som allerede starter til september 2022.  

 

Borger- og medarbejderløsninger 

FUT-organisationen havde givet lov til at vise enkelte skærmbilleder af medarbejder- og borgerløs-

ningerne. Der vil fremadrettet løbende på programstyregruppemøderne blive orienteret om udvik-

lingen af løsningerne. Løsningerne bliver i første omgang udviklet til at kunne vises på tablet, og 

ikke via mobilen. Programstyregruppen havde en drøftelse omkring, at løsningerne også bør kunne 

vises på mobilen især til den kommende indsats for hjertesvigtspatienter. Det må afklares i løbet af 

pilotperioden og evalueringen, om det er en funktion, vi skal efterspørge udvikling af.  

 

Indstilling 

Programstyregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

2. Drøftelse og beslutning vedrørende Service, Support og Logistik (SSL)  

Der var en kort introduktion til tidligere beslutninger vedrørende SSL. De ønskede retningslinjer for 

SSL til TeleKOL blev godkendt af programstyregruppen. Der var dog først en drøftelse af brug af 

borgernes egne tablets og hvorvidt dette skal afprøves i pilotfasen. Med baggrund i behovet for sik-

ker drift og datasikkerhed, samt at det er vanskeligere at supportere borgernes egne tablets, blev 

det aftalt at fastholde kravet om ikke at bruge borgernes egne tablets i pilotfasen. Programsekreta-

riatet vil tage kontakt til mulige organisation(er), og høre om de vil være ansvarlige for at teste bru-

gen af borgernes egne tablets i en senere implementeringsfase og evt. på indsatsen til hjertesvigt. 
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Det ønskes desuden, at programsekretariatet har en særlig opmærksomhed ift. borgernes egne 

tablets og den fremtidige udvikling på området herunder juridiske aspekter.  

 
Området for måleudstyr er under løbende udvikling, og programsekretariatet holder løbende øje 
med dette. 

 

Der var desuden en drøftelse omkring igangsættelse af opgaven ift. SSL i det nye klyngesamar-

bejde/SOF’er, og processen ift. opbygning af det nye klyngesamarbejde. Det blev påpeget, at klyn-

gerne først er ved at finde deres ståsted, og at opgaven med SSL skal genopfriske hos de fire klyn-

ger, så der er opmærksomhed på opgaven og ansvaret. Programsekretariatet har tidligere været på 

besøg i klyngerne og fortalt om arbejdet med SSL. Vi aftalte, at programsekretariatet tager kontakt 

til formandskabet i de enkelte klynger og beskriver opgaven med SSL, samt tilbyder at holde et 

møde, hvor udvalgte medlemmer af de enkelte klynger kan blive klædt på til at genoptage arbejdet 

med en fælles service- og supportenhed.   

 

Indstilling 

Programstyregruppen godkendte de præsenteret retningslinjer ift. SSL på KOL-indsatsen. 
 
 

3. Orientering fra arbejdsgruppen for uddannelse og kompetencer i KOL-indsatsen samt beslutning 

vedr. god implementering af uddannelseskoncept til SOF´er/klyngerne  

 

Der var en kort gennemgang af konceptet for uddannelse- og kompetenceløft for de monitorerings-

ansvarlige i KOL-indsatsen, som er opdelt i tre aktiviteter:  

 

 e-læringsmateriale,  

 teknisk undervisning og  

 tilstedeværelsesundervisning i to dage.  

 

Efter undervisning af pilotorganisationerne bliver konceptet evalueret før det overleveres til 

SOF´erne/klyngerne.  

 

Pilotundervisningen er planlagt til afholdelse i januar 2023 i henholdsvis Odense og Kolding, hvor 

undervisere fra OUH og Faaborg-Midtfyn Kommune vil undervise. Programstyregruppen drøftede, 

at det kan være meget sårbart, at tilstedeværelsesundervisningen i første omgang kun omfavner 

piloterne. I den forbindelse blev det foreslået, at der ud over pilotundervisningen også afholdes en 

undervisningsdag, hvor de klyngnerne har mulighed for at deltage med de fremtidige undervisere. 

Altså opbygning af et ’train the trainer’-koncept, så alle klynger bliver klædt på til opgaven. Denne 

løsning kræver, at det lille hold fra arbejdsgruppen kan undervise yderligere en dag i foråret 2023. 

Programsekretariatet vil undersøge, om det kan være en mulig løsning i forhold til ressourcer. 
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Det blev påpeget, at der pt. er en udfordring ift. rekruttering af sygeplejersker, og vi drøftede, om 

det kan være en idé at social- og sundhedsassistenter også skal kunne inddrages til at varetage mo-

nitoreringsrollen. Det kræver dog en revidering af den sundhedsfaglige indsats for landdelspro-

grammet, hvor der står, at det er en erfaren KOL-sygeplejerske, som skal varetage monitoreringen 

af borgeren.  

 

Indstilling  

Programstyregruppen tog orienteringen til efterretning og besluttede at de fire SOF’er/klynger skal 

kontaktes for at udpege repræsentanter til ’train-the-trainer’ koncept.  

 

4. Status for arbejdsgruppen vedr. hjertesvigt 

Arbejdsgruppen for hjertesvigt har de sidste måneder arbejdet på indhold til indsatsen til hjerte-

svigtspatienter i Syddanmark. 

 

På nuværende tidspunkt har de arbejdet på inklusions- og eksklusionskriterier. Herudover er ar-

bejdsgruppen blevet enige om, at borgerne i indsatsen bør foretage måling af puls, blodtryk og 

vægt. Desuden bør der spørges ind til sygdomsspecifikke spørgsmål blandt andet i forhold til ånde-

nød, træthed, svimmelhed og væskeophobning.  

 

Data viser, at der er omtrent 1200-1400 nyhenviste med hjertesvigt hvert år, hvor en andel af disse 

kan være relevant at tilbyde indsatsen. På programstyregruppemødet til september 2022 vil en re-

præsentant fra arbejdsgruppen fortælle yderligere om arbejdet. 

 

Indstilling 

Programstyregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

5. Drøfte og beslutte mitigerende handlinger ift. identificerede risici   

Nedenstående risici blev gennemgåede. Der var bl.a. en drøftelse omkring, at det vil være hensigts-

mæssigt, at opsætning af spørgeskemaerne i KAM ikke ligges ud til de enkelte kommuner jf. risiko 2 

under eksterne risici. I stedet godkendes og varetages det centralt fra, for ikke at skabe uorden i 

systemet.  

 

Eksterne risici 

 
Risiko Sandsynlighed Konsekvens Mitigerende handling 

Løsningernes 'basis hjerte'-funktionali-
tet er ikke tilstrækkelig til at vi kan 
starte pilot på hjertesvigt som planlagt. 

Middel Høj Vi har repræsentanter med i FUT-følgegruppe. 
Vi sikrer sammenhæng mellem FUT-følgegruppe og 
arbejdsgruppe for hjertesvigt. 
 

KAM'en bliver for kompleks og belastet 
af mange nye indsatsområder (K-PRO 
etc.) 

Middel Middel Vi forsøger at påvirke FUT-S (midt). 
Vi forsøger at arbejde for principper for fx navngiv-
ning.  

Vi kommer på bagkant og får ikke de 
rette godkendelser på plads ift. 
MDR/CE på det samlede system 

Høj Middel Vi forsøger at skaffe viden fra relevante parter i egen 
organisering. 
Vi afventer tilbagemelding fra arbejdsgruppe i FUT-S 
18/5. 
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Interne risici 

 
Risiko Sandsynlig-

hed 
Konsekvens Mitigerende handling 

Klyngerne lykkes ikke med at etablere 
et samarbejde vedr. uddannelse i KOL-
indsats 

Middel Middel Vi drøfter det med DAK sekretariatet 8/6. 

Vi kommer på bagkant og får ikke de 
rette godkendelser på plads ift. MDR 
på vores spørgeskemaer. 

Høj Høj Vi forsøger at skaffe viden fra relevante parter i egen 
organisering. 
Vi afventer tilbagemelding fra arbejdsgruppe i FUT-S 
18/5. 

Klyngerne lykkes ikke med at etablere 
et samarbejde vedr. SSL 

Høj Høj Vi skærper retningslinjer, som godkendes i programsty-
regruppe. 

Usikkerhed om fremadrettede SOF or-
ganisering pba. ny sundhedklynger 

Høj Høj Vi følger udvikling i ny governance omkring sundheds-
klynger i forhold til afhængighed vedrørende opgave-
portefølje i eksisterende klynger (uddannelse og SSL)  
 

 

 

Indstilling 

Programstyregruppen drøftede og besluttede foreslåede mitigerende handlinger med en enkelt 

opmærksomhed vedr. KAM-modulet. 

 

6. Effektmål og gevinstrealisering for KOL-indsatsen set fra et landsdels- samt nationalt perspektiv 

Der er på nuværende tidspunkt planlagt tre aktiviteter i forbindelse med realisering af måltal på KOL-

indsatsen. I den forbindelse blev det foreslået, at opdelte de tre aktiviteter i;  

1) Faglige mål  

2) Patient/borgernære mål  

3) Økonomiske mål  

Hvor der i dagsordenspunktet til sagen er anvendt formuleringen ’organisatorisk set-up’ for de fag-

lige mål. Dette vil blive ændret, så de tre nævnte formuleringer anvendes. 

Indstilling 

Programstyregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

7. Løbende status for FUT 2.0  

Programledelsen præsenterede sidste nye status på arbejdet i FUT 2.0, herunder; 

 Ny projektleder til FUT 2.0 er et kendt ansigt  

 Ny sammensætning af FUT 2.0 styregruppen 

 Følgegruppen har for første gang fået et glimt af løsningerne 

 Der planlægges en fremskudt afprøvning i nogle af de andre landsdele 
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 KAM er overleveret til FUT-S 

 Systemforvaltning på løsningerne i Nord er under opbygning 

 

Indstilling  

Programstyregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

8. Eventuelt 

Næste møde i programstyregruppen afholdes som virtuelt møde den 20. september 2022. 

 


