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Møde i programstyregruppen for ’Fælles Telemedicin i Syd’ 

 

Mødested  Den 20. september 2022 kl. 15.00 – 17.00 

Mødelink:  https://rsyd.webex.com/rsyd/j.php?MTID=m3f7fa0077b1143926ff6f7bfebefbe32 

  

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

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

Inge Bendixen, Vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation 

Charlotte Scheppan, Konstitueret direktør, Odense Kommune 

Frede Christensen, Repræsentant for Lungeforeningen 

Eva Nielsen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Sønderjylland 

Michael Hejmadi, Praktiserende læge, PLO-repræsentant  

Hanne Andersen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Lillebælt 

Louise Thule Christensen, Chef for seniorområdet, Haderslev Kommune 

Mogens Kristensen, Repræsentant for Hjerteforeningen 

Arne Nikolajsen, Direktør, Esbjerg Kommune  

Anna-Marie B. Münster, Direktør, Sydvestjysk Sygehus 

Lise Døj-Bendixen, Programleder, Syddansk Sundhedsinnovation 

Kristina Lagoni Garbøl, Programleder, Odense Kommune 

Sofie Skøtte, Projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation 

Kuno Kudajewski, Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation 

 

Mødeleder René Lorenz, Stabschef, Odense Kommune (Kommunal medformand) 

 

Referent  Sofie Skøtte, Projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation 

 

Afbud  Irene Ravn Rossavik, Direktør, Middelfart Kommune 

 Charlotte Scheppan, Konstitueret direktør, Odense Kommune 

 

https://rsyd.webex.com/rsyd/j.php?MTID=m3f7fa0077b1143926ff6f7bfebefbe32


September 2022 

2 
 

 

 

Dagsorden 

 

1. Velkommen tilbage til programstyregruppen til Michael Hejmadi   

Praktiserende læge Michael Hejmadi vil fremover repræsentere almen praksis i programstyregrup-

pen. På mødet præsenterer Michael Hejmadi kort sig selv.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

2. Oplæg fra Sundhedsfaglig arbejdsgruppe vedr. hjertesvigt ved Maj Hansen og Gitte Prüss 

Fra februar og frem mod november 2022 er der i regi af Fælles Telemedicin i Syd nedsat en tværgå-

ende arbejdsgruppe i forhold til at fastlægge det sundhedsfaglige indhold for den telemedicinske 

indsats i det syddanske landsdelsprogram på hjertesvigtområdet.  

 

Den nedsatte gruppe arbejder blandt andet med udgangspunkt i de nationale sundhedsfaglige an-

befalinger fra sundhedsstyrelsen og det tværsektorielle forløbsprogram for hjertesygdom. Under-

vejs har arbejdsgruppen i hovedtræk drøftet følgende punkter: 

 

- Målgruppen i Syddanmark, herunder inklusion- og eksklusionskriterier 

- Målinger i det telemedicinske tilbud, herunder målehyppighed og varighed af tilbud 

- Rolle- og ansvarsfordeling mellem kommune, sygehus og almen praksis 

- Konkrete sundhedsfaglige opgaver 

- Kompetencekrav og læringsmål for sundhedsfaglige i tilbuddet og borger 

- Uddannelse i relation til tilbuddet 

På mødet vil der være et oplæg fra sygeplejerske Gitte Prüss, Sygehus Sønderjylland og sygeplejer-

ske Maj Hansen, Esbjerg kommune som deltager i arbejdsgruppen.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning 

 

3. Sidste nyt fra Lunge- og Hjerteforeningerne 

Mogens Kristensen, repræsentant fra Hjerteforeningen og Frede Christensen, repræsentant for 

Lungeforeningen, vil hver især give en status på seneste nyt fra deres respektive patientforeninger.  
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Indstilling 

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

4. Status fra programledelsen 

 

På mødet fremlægger programledelsen seneste status på en række punkter: 

 

 Systemforvaltningerne (TELMA og FUT-S) 

 Uddannelseskoncept for KOL-indsats 

 Kommunikation efterår 2022 

 Status på service og support i klyngerne 

 

Indstilling 

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

5. Status fra porteføljestyregruppen, v/formandskabet 

 

Formandsskabet giver en kort status fra porteføljestyregruppemødet d. 8 september.  

Følgende punkter vil især blive fremhævet: 

 

- Inklusion af borgere med KOL 

- Fælles E-læring og kompetenceløft  

- Snitflader mellem PRO og telemedicin til hjerter 

 

Indstilling 

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

6. Drøfte og beslutte mitigerende handlinger ift. identificerede risici  

 

For bedst muligt at imødegå de risici, der kan opstå både internt i vores landsdel og eksternt i sam-

arbejdet med FUT2.0, systemforvaltningerne og de andre landsdele, giver programledelsen fremad-

rettet på programstyregruppemøderne en status på de største risici og herunder beslutning om mi-

tigerende handlinger i forhold til risici. 
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Eksterne risici 

 
Risiko Sandsynlighed Konsekvens Mitigerende handling 

Forsinkelser på løsningerne Middel Høj Vi følger udviklingen både igennem følgegruppen og i 
kommunikationen med FUT2.0. 

Kvaliteten er løsningerne bliver ikke til-
fredsstillende - og mangler understøt-
telse af de gode arbejdsgange, kommu-
nikation og overdragelse af ansvar mel-
lem sektorerne. 

Middel Høj Vi følger og præger udviklingen både igennem følge-
gruppen og i kommunikationen med FUT2.0. 

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 

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. 

Systememforvaltningerne skal kunne 
servicere for mange steder på én gang 
pt (K-PRO, Gateway m.fl.). FUT2.0 er 
sat lavt i prioriteringen. Derfor risikerer 
vi at komme på bagkant op til pilot. 

Middel Høj Vi forsøger at afdække og påvirke løbende i dialogen 
med FUT 2.0 og systemforvaltningerne.  

Risiko for udfordringer mellem infra-
struktur og løsninger. Infrastruktur 
svær at tilgå og endnu umoden.  

Middel Høj Vi forsøger at afdække og påvirke løbende i dialogen 
med FUT 2.0 og systemforvaltningerne. 

 

Interne risici 

 
Risiko Sandsynlig-

hed 
Konsekvens Mitigerende handling 

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

Middel Høj  Vi opsætter et train the trainer-koncept, som gerne 
skal nedbringe sandsynligheden for at det indtræffer. 

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 

Klyngerne lykkes ikke med at etablere 
et samarbejde vedr. SSL 

Middel Høj Vi skærper retningslinjer, som godkendes i programsty-
regruppe, og holder gang i kommunikationen med de 
forskellige klynger. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at programstyregruppen drøfter og beslutter foreslåede mitigerende handlinger. 

 

7. Løbende status for FUT 2.0 

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

 Følgegruppe 

 FUT 2.0 workshop 

 

Indstilling  

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning. 



September 2022 

5 
 

 

8. Eventuelt  

Næste møde i programstyregruppen afholdes som fysisk møde i Middelfart den 1. november 2022. 

 


