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Referat fra programstyregruppemøde for ’Fælles Telemedicin i Syd’ 

 

Mødetid  Den 1. november 2022 kl. 15.00 – 16.30 

Mødested Middelfart Rådhus, Byrådssalen, Nytorv 9, 5500 Middelfart 

 

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

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

Inge Bendixen, Vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation 

Frede Christensen, Repræsentant for Lungeforeningen 

Eva Nielsen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Sønderjylland 

Hanne Andersen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Lillebælt 

Louise Thule Christensen, Chef for seniorområdet, Haderslev Kommune 

Mogens Kristensen, Repræsentant for Hjerteforeningen 

Anna-Marie B. Münster, Direktør, Sydvestjysk Sygehus 

Lise Døj-Bendixen, Programleder, Syddansk Sundhedsinnovation 

Kristina Lagoni Garbøl, Programleder, Odense Kommune 

Kuno Kudajewski, Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation 

 

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

Referent  Kristina Lagoni Garbøl, Programleder, Odense Kommune 

 

Afbud  Charlotte Scheppan, Konstitueret direktør, Odense Kommune 

Arne Nikolajsen, Direktør, Esbjerg Kommune  

Irene Ravn Rossavik, Direktør, Middelfart Kommune  

Michael Hejmadi, Praktiserende læge, PLO-repræsentant  

Sofie Skøtte, Projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation 
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Dagsorden 

1. Velkommen tilbage til programstyregruppen til Michael Hejmadi   

Punktet udgik, da Michael Hejmadi havde afbud til mødet.  

 

2. Godkendelse af sundhedsfagligt indhold og organisering for hjertesvigt  

Det sundhedsfaglige indhold for den kommende hjertesvigtsindsats blev præsenteret for program-

styregruppen. 

Under præsentationen blev et par emner drøftet: 

 

a. Opstramning af inklusions- og eksklusionskriterier 

Der var en god drøftelse omkring kriterierne for inklusion og eksklusion i indsatsen. Nogle 

af de opstillede kriterier kunne opfattes som modsatrettede, og dette vil der blive stram-

met op på inden udsendelse til endelig godkendelse.  

Kriterierne er derudover noget af det, der evalueres på i løbet af piloten. 

b. Drøftelse omkring, hvorvidt tilbuddet bør være livslangt 

Der var i oplægget lagt op til, at indsatsen som udgangspunkt er livslang, men samtidig 

også, at der årligt evalueres ift. inklusions- og eksklusionskriterier, om tilbuddet fortsat gi-

ver mening for den enkelte borger.  

Bekymringen fra programstyregruppen gik bl.a. på, at ved livslangt tilbud, så vil vi potentielt 

få rigtig mange borgere i tilbuddet, hvilket vil betyde færre ressourcer til andre grupper af 

patienter/borgere. Programstyregruppen efterspurgte forskning, hvor lang tid tilbuddet 

giver mening for patienterne (ud over den tryghed det måske giver). 

Sekretariatet tager drøftelsen med tilbage til den sundhedsfaglige arbejdsgruppe, der har 

lavet oplægget til det sundhedsfaglige indhold, og retter til.  

c. Det er altid den tilknyttede læge (sygehus eller AP), der har behandlingsansvaret.  

d. Triageringen på målinger og spørgsmål udløser ikke en handling som sådan. Det er udeluk-

kende de monitoreringsansvarlige, der kontakter borgeren, hvis de kan se, at en måling el-

ler et svar er udenfor grænseværdierne.  

e. Kommunerne efterspørger en klar melding ift. økonomien omkring hjertesvigt, da de ikke 

på nuværende tidspunkt har en opgave, der ligner den der tegnes i hjertesvigt. Derfor skal 

de kende økonomien så hurtigt som muligt. Programsekretariatet tager fat på KL og Danske 

Regioner og gør opmærksom på, at det er vigtigt, at få afklaret de økonomiske aspekter. 

Det sundhedsfaglige indhold til hjertesvigtsindsatsen skrives igennem ift. ovenstående drøftelser 

og sendes ud, så programstyregruppen kan læse det igennem. Godkendelse sendes senest 21. 

november 2022 til Kuno på ksk@rsyd.dk  

mailto:ksk@rsyd.dk
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3. Pilotfase og implementering af KOL-indsatsen frem mod drift 

En detaljeret tidsplan blev gennemgået, og der blev lavet nedslag på forskellige områder. Et af disse 

områder er den tekniske pilot, som sekretariatet i øjeblikket arbejder på et set-up for. Her ønskes 

det, at et lille antal borgere og monitoreringsansvarlige er med til at afprøve løsningen og de tekni-

ske opsætninger, inden den reelle pilot opstartes i uge 9 2023.  

 

Sekretariatet aftalte med Frede, at de kontakter ham med henblik på drøftelse af Lungeforeningens 

deltagelse i den tekniske pilot.  

 

Programstyregruppen tog punktet til efterretning.  

 

4. Status fra programledelsen 

På mødet fremlagde programledelsen seneste status på en række punkter; herunder seneste nyt 

ift. løsningerne. Løsningerne demonstreres en sidste gang for følgegruppen den 10. november 

2022, og er herefter klar til overtagelsesprøven.  

Der efterspørges mulighed for at kunne benytte saturationsmålere uden bluetooth, hvilket går 

imod de principper, der tidligere er besluttet på programstyregruppen. Sekretariatet sender en 

særskilt mail ud, hvor der efterspørges formel godkendelse om dette. 

SSL-samarbejdet blev drøftet på et separat møde mellem regionen og kommunerne efter det ordi-

nære programstyregruppemøde.   

Programstyregruppen tog punktet til efterretning.  

 

5. Godkendelse af mødeplan for 2023 

Mødeplanen blev godkendt med følgende datoer:  

 

Tirsdag den 8. februar (virtuelt) 

Tirsdag den 27. marts (fysisk) 

Tirsdag den 8. maj (1 time – ekstra ordinært grundet pilot) (virtuelt) 

Tirsdag den 20. juni (fysisk) 

Tirsdag den 26. september (virtuelt) 

Tirsdag den 21. november (fysisk) 

 

6. Eventuelt  

Ingen punktet til eventuelt. 


