
Drøftelse af én fælles løsning for samarbejde omkring Service, 
Support og Logistik for Telemedicin

RESUMÉ
Flere sundhedsklynger har ønsket, at mulighederne for at lave en fælles løsning i Syddanmark for 
samarbejde omkring Service, Support og Logistik for Telemedicin afsøges. Programstyregruppen 
har derfor adspurgt alle kommuner i Syddanmark, om de vil være interesseret i sådan en fælles 
løsning. 20 ud af 22 kommuner har tilkendegivet, at de er interesseret i en fælles løsning for hele 
Syddanmark.

Punktet vil på mødet blive præsenteret af René Lorenz, stabschef i Odense Kommune, der er 
kommunal formand for Programstyregruppen for Telemedicin i Syd.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen bringer pointerne fra drøftelsen med videres til det 
efterfølgende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe.

INDSTILLING
Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen indstiller, at Sundhedsdirektørkredsen 

 drøfter, hvordan kommunerne forholder sig til forslaget om at lave én fælles løsning for 
samarbejde omkring Service, Support og Logistik i Syddanmark 

SAGSFREMSTILLING
Baggrund
SSL-samarbejdet

Service, Support og Logistik (SSL) er en vigtig del af det telemedicinske arbejde. 

Som det fremgår af tabel 1, omhandler SSL-opgaverne det praktiske omkring at få telemedicinsk 
hardware, som fx tablets, indkøbt og klargjort til borgeren. Det indebærer også sikring af, at softwa-
ren virker, og at der ydes support til borgere og sundhedsfaglige medarbejdere.



Tabel 1: SSL-opgaver ift. telemedicin

Opgaver SSL Support Service Logistik Andet
Borger henvises X
Indkøb af udstyr X
Installation af app X
Udlevering af udstyr X
Opsætning af udstyr X
Support X
Udskiftning af udstyr X
Reparation af udstyr X
Opdateringer X
Nedtagning af udstyr X
Rengøring af udstyr X
Lagerstyring X

FTS og Sundhedsstrategisk Forum (SSF) har tidligere besluttet, at opgaverne vedrørende SSL 
skulle løses i de 4 Samordningsfora – nu svarende til sundhedsklyngerne. 

Figur 1: Overlæggende SPOC-funktion og sammenhæng til enten de fire SSL-enheder eller én fælles SSL-enhed

 

Mange faktorer har ændret sig siden beslutningen, og der er derfor fra flere sundhedsklynger ud-
trykt ønske om at undersøge, om det fortsat er den rigtige beslutning.

Programstyregruppen har behandlet punktet den 1. november 2022, og der var enighed om, at et 
fælles SSL kan være den rigtige løsning. 

Pilotorganisationerne bør dog som planlagt starte op fra primo 2023 med de allerede aftalte SSL-
set-up for pilotdrift, uanset udfaldet af en beslutning om fremtidigt SSL-samarbejde.

Følgende er blevet overvejet af Programstyregruppen ift. fælles SSL:

- Enighed blandt kommunerne om fælles SSL: I tilbagemeldingerne fra kommunerne er 
der kun 2 kommuner, der har udtrykt, at de ikke ønsker SSL-arbejdet samlet i én enhed. 

- Region Syddanmark ønsker fælles SSL: Fra Region Syddanmark har der fra start været 
interesse i at løse SSL-opgaverne i fællesskab i landsdelen. 

- Volumen er lav i landsdelen, og derfor endnu lavere i klyngerne: Der vil i hver sund-
hedsklynge være lille volumen, dvs. relativt få borgere, ift. at opbygge ekspertise omkring 
SSL.



- Hensyn til ”grænsekommuner”: Der er flere kommuner, hvis borgere orienterer sig mod 
forskellige hospitaler, og både borgere og medarbejdere risikerer at komme i klemme, hvis 
ikke der er fokus på fælles løsninger og samarbejde. 

- Flere diagnoser på vej: Tilbuddet til borgere med KOL vil snart blive fulgt af et tilbud ift. 
borgere med hjertesvigt, der vil stille krav om ny specialistviden, også ift. SSL. 

- SPOC-samarbejdet: Såfremt der er 4 SSL-enheder, skal de hver især have et set-up, der 
understøtter samarbejdet med en fælles landsdels-SPOC. 

- Jura og økonomi: Der er behov for juridiske og økonomiske afklaringer ift. samarbejds-
konstruktionen uanset hvilken retning Strategisk Sundhedsstyregruppe vælger for det frem-
tidige SSL-samarbejde. Disse afklaringer kan dog være igangsat eller afsluttede ift. KOL-
indsatsen i de enkelte klynger, hvorimod de ikke er det i forhold til et landsdelssamarbejde 
eller ift. til kommende diagnoser som fx hjertesvigt, diabetes m.m..

Løsning og konsekvenser
SSL-samarbejdet
Der foreligger ikke en beskrivelse af konsekvenserne ved henholdsvis fælles SSL og et klynge-ba-
seret SSL, men FTS vurderer, at der kan være flere fordele ved et fælles SSL fremfor 4 klynge-
baserede SSL-enheder – jf. overvejelserne ovenfor.
Programstyregruppen for FTS ønsker derfor at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for at 
etablere et fælles SSL for hele Syddanmark. Alternativet er at fastholde, at SSL-samarbejdet skal 
etableres i de 4 sundhedsklynger. 
Den ønskede undersøgelse vil bl.a. omfatte undersøgelse af de juridiske muligheder, fx ift. udbud, 
og fastsættelse af en finansieringsmodel.  

SPOC for hele Syddanmark
Der er behov for en SPOC-funktion for hele landsdelen. SPOC’en er bindeleddet til bl.a. system-
forvaltningerne i det nationale samarbejde, og handler derfor om medarbejder- og borgerløsnin-
gerne (dvs. de nationale apps). Odense Kommune har påtaget sig varetagelsen af SPOC’en, men 
kun i etablerings- og pilotfasen. 

Programstyregruppen for FTS ønsker at undersøge placering og finansiering af SPOC-funktionen 
som en del af arbejdet med at undersøge mulighederne for en fælles SSL-enhed.
Hvis Strategisk Sundhedsstyregruppe beslutter, at der skal være 4 SSL-enheder, ønsker Pro-
gramstyregruppen mandat til at undersøge, om der er en eksisterende organisation, der kan vare-
tage SPOC-funktionen for landsdelen.
   
Det forventes ikke at have forskellige økonomiske konsekvenser, hvilken løsning der vælges ift. 
SPOC-funktion. Økonomien omkring SPOC’en forventes i begge løsninger at være 0,60-0,75 mio. 
kroner for 2023. For 2024 og frem forventes dette at stige ifm. understøttelse af flere diagnoser.

Proces
Processen ift. SSL-samarbejdet
Programstyregruppen foreslår følgende proces:

o Strategisk Sundhedsstyregruppe giver FTS mandat til at nedsætte en arbejdsgrup-
pe og udarbejde et oplæg til fælles SSL-enhed.

o FTS udarbejder et oplæg på udformning og finansiering af SSL-enheden.
o Oplægget udformes som et beslutningsoplæg til Strategisk Sundhedsstyregruppe til 

møde primo 2023. 



Hvis Strategisk Sundhedsstyregruppe alternativt ønsker at fastholde, at der etableres SSL-enheder 
i hver sundhedsklynge, melder Programstyregruppen tilbage til klyngerne, at arbejdet med udform-
ning af SSL-enhederne fortsat er deres.

Processen ift. SPOC for hele Syddanmark
Programstyregruppen for FTS foreslår i forlængelse af forslaget om en undersøgelse af en fælles 
SSL-enhed denne proces ift. SPOC for hele Syddanmark:

o FTS indarbejder forslag omkring placering og finansiering af SPOC-funktion i op-
lægget omkring fælles SSL-enhed.

o Forslag omkring SPOC besluttes af Strategisk Sundhedsstyregruppe.

Hvis SSS vælger SOF ift. SSL-arbejdet, er der behov for at placere SPOC-funktionen hos en orga-
nisation. FTS foreslår i denne situation denne proces:

o FTS vil undersøge, hvilken organisation og udarbejde forslag til finansiering.
o Undersøgelsen udformes som et beslutningsoplæg til SSS.


