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KOMMISSORIUM 

Basisinformation 
 

Titel Brugergruppe for Telemedicinsk Sårvurdering 

Dato + version 05.09.2022 version 0.8 

Godkendelse Godkendt d. 05.09.2022 

 

Ansvarlige 
 

Deltagere Brugergruppens sammensætning besluttes af forretningsstyregruppen. 
 
Brugergruppen sammensættes af medlemmer, der har erfaring med at 
anvende Telemedicinsk Sårvurdering i relation til en klinisk hverdag eller 
har en baggrund med interesse og kompetencer inden for det kliniske 
felt. 
 
Brugergruppen sammensættes af: 

• 5 regionale repræsentanter 

• 5 kommunale repræsentanter 

• Klinisk repræsentant fra Dansk Selskab For Sårheling 
 
Der vælges en formand samt næstformand af brugergruppen selv, og 
formanden er automatisk medlem af forretningsstyregruppen for Tele-
medicinsk Sårvurdering. Valgperioden for formand og næstformand er 2 
år, regnet fra datoen hvor brugergruppen godkender en indstilling af et 
medlem til posterne. Formand og næstformand kan genvælges, såfremt 
brugergruppen godkender dette efter endt valgperiode. 
 
Det tilstræbes at formandskabet vælges med en repræsentant for hen-
holdsvis region og kommune.  
 
Ved uenighed om indstilling eller valg af formand samt næstformand, 
eskaleres problemstillingen til forretningsstyregruppen for Telemedicinsk 
Sårvurdering. 
 
I tilfælde af mødeforfald kan der sendes en suppleant. Brugergruppe-
medlemmet er selv ansvarlig for at forberede suppleanten på dagsorden 
og verserende sager. 
 

 

Formand  Formand: 
Jane Hampton 
Sårkonsulent 
Aarhus Kommune 
Valgt 05.09.2022 
 

Næstformand: 
Ane L. Jørgensen 
Sygeplejerske 
OUH, Region Syd 
Valgt 05.09.2022 
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Sekretariat  Region Nordjylland sekretariatsbetjener Telemedicinsk Sårvurdering.  
 
Kontakt (sekretariat):  
Helle Bering Jensen 
Region Nordjylland 
Email: h.bering@rn.dk  
Tlf: +45 22421631 

 
 

Rammer - Brugergruppe 
 

Formål Formålet er i praksis at fungere som repræsentant for det sundhedsfag-

lige arbejde - altså den kliniske og sundheds-it-mæssige faglighed i sy-

stemforvaltningen af Telemedicinsk Sårvurdering.  

 

Brugergruppen rådgiver forretningsstyregruppen i forhold til at udøve 

hensigtsmæssig forvaltning af den telemedicinske sårdatabase, Teleme-

dicinsk Sårvurdering.  

Opgaver Brugergruppens kommissorium og opgaver fastsættes af forretningssty-
regruppen for Telemedicinsk Sårvurdering, der arbejder inden for ram-
merne af den fællesoffentlige systemforvaltning af sundheds-it (FSI).  
 
Brugergruppen har følgende opgaver og ansvar:  

- At bidrage til en samlet vedligeholdelses- og releaseplan 

- Opsamle og beskrive opståede udfordringer, muligheder og øn-
sker samt give forslag til løsninger og prioritering af disse til For-
retningsstyregruppen 

- Kvalitetssikre dokumentation i forhold til nye tiltag 

- Kvalificering af brugervejledninger og andet brugervendt materi-
ale, om nødvendigt 

- Medvirke til test at ny funktionalitet før release 

- Medvirke som referencegruppe ved udbudsprojekter 

- Bidrage til udvikling af nye KPI´er 

- Repræsentere og orientere sin organisation for den respektive 
landsdel  

 

Reference Brugergruppen refererer til forretningsstyregruppen for Telemedicinsk 
Sårvurdering. 
 
Rollefordelingen mellem brugergruppen, forretningsstyregruppen og den 
systemansvarlige fastlægges af FSIs governancemodel. 
 

Mødestruktur Brugergruppen mødes 4 gange årligt. Dagsorden udsendes senest 14 
kalenderdage før mødedato med relevant materiale. Ethvert medlem kan 
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senest 21 kalenderdage før udsendelse af dagsorden ønske en sag eller 
et emne på dagsordenen. Forslagsstiller udarbejder selv sagsfremstilling 
til sagen/emnet. 
 
Der udarbejdes beslutningsreferater, der opsummerer konklusionerne fra 
hvert punkt. Referatet udsendes senest 7 kalenderdage efter mødet og 
eventuelle indsigelser skal være indsendt til sekretariatet senest 7 kalen-
derdage efter udsendelsen. 
 

Ændringer til kommis-
sorium 

Ændringer i og tillæg til kommissoriet vil blive forelagt forretningsstyre-
gruppen for Telemedicinsk Sårvurdering. 
 

 


