
Beslutning vedrørende fremtidig fælles organisering af SSL-enhed i 
Fælles Telemedicin i Syd (SSS)

RESUMÉ
Programstyregruppen for Fælles Telemedicin i Syd har, på baggrund af en gennemført analyse, 
besluttet at anbefale en model for den fremtidige organisering af SSL-indsatsen i Syddanmark, der 
samler både SSL samt den tilhørende SPOC-funktion i et organiseret samarbejde og samtidig 
gennemføre et udbud af logistikopgaven. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Efter godkendelse i Strategisk Sundhedsstyregruppe af den foreslåede model 2, skal der udarbej-
des et udkast til en samarbejdsaftale, der efterfølgende skal godkendes i Programstyregruppen og 
herefter i Strategisk Sundhedsstyregruppe. Efterfølgende skal samarbejdsaftalen underskrives af 
de implicerede organisationer. 

Sekretariatet arbejder på at finde en fra Programstyregruppen som kan deltage på mødet i Sund-
hedsdirektørkredsen for at svare på eventuelle spørgsmål. 

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Drøfter og godkender Programstyregruppens anbefaling af Model 2 for den fremtidige pla-
cering og organisering af SSL

INDSTILLING
Programstyregruppen for Fælles Telemedicin i Syd indstiller, at den Strategiske Sundhedsstyre-
gruppe

 Godkender Programstyregruppens anbefaling af Model 2 for den fremtidige placering og 
organisering af SSL

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
I forbindelse med implementeringen af TeleKOL, og efterfølgende Telehjerte samt kommende di-
agnoseområder, er det essentielt at have en plan for de service-, support- og logistikopgaver 
(SSL), der knytter sig til de telemedicinske indsatser i det Syddanske Landsdelsprogram. Den op-
rindelige aftale fra 2018 vedr. SSL var, at logistik skulle løses decentralt, og service og support 
skulle løses i klyngesamarbejdet. Efterfølgende er der blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt det er 
en mulighed at orientere sig mod Region Midt og deres Fælles Servicecenter eller at etablere en 
ny fælles organisation i Syd. Da kun 18 kommuner har tilkendegivet, at de ønsker mulighed for at 
deltage i udbuddet vedrørende service og logistik hos Fælles Servicecenter Midt, er den første 
mulighed dog på forhånd udelukket i et fælles syddansk samarbejde.



På Strategisk Sundhedsstyregruppemøde den 17. november 2022 blev det besluttet, at der skal 
arbejdes frem mod en fælles løsning for SSL for Syddanmark, dog har Esbjerg og Fanø kommuner 
valgt at stå uden for dette samarbejde. Fælles Telemedicin i Syd fik til opgave at analysere mulig-
hederne for en kommende fælles organisering i Syddanmark. 

Endvidere blev det besluttet af Strategisk Sundhedsstyregruppe, at Programstyregruppen fik man-
dat til at afklare placering og finansiering af en fælles Single Point Of Contact-funktion (SPOC-
funktion), der har kontakten til Telma (forvaltning for medarbejder- og borgerløsning) for hele Syd-
danmark. 

Programstyregruppen for Telemedicin i Syd har, på baggrund af den gennemførte analyse, 
enstemmigt besluttet, at anbefale en model for den fremtidige organisering af SSL-indsatsen i 
Syddanmark, der samler både SSL samt den tilhørende SPOC-funktion i et organiseret samarbej-
de og samtidig gennemfører et udbud af logistikopgaven. Det er hensynet til de forventede syner-
gieffekter, der ligger til grund for at placere SSL-enheden og SPOC-funktionen samme sted. 

I pilotfasen for KOL fastholdes, som tidligere aftalt, det allerede besluttede klynge set-up ift. SSL, 
for at skabe ro om piloten og den efterfølgende implementering.

I pilotfasen for KOL fastholdes samtidigt det tidligere besluttede set-up ift. SPOC, hvor Odense 
Kommune håndterer opgaven i en midlertidig overgangsfase.

Løsning og konsekvenser
Arbejdsgruppen har i analysefasen undersøgt forskellige muligheder for en samarbejdsstruktur i 
Syddanmark, der er beskrevet i 3 nedenstående modeller: 

Model 1: SS(L)-enhed + decentral logistik: Der indgås en samarbejdsaftale ift. service- og 
supportopgaver, og én organisation påtager sig rollen som "SS(L)-enhed". Logistik 
håndteres individuelt af kommunerne og regionen.

Model 2: SS(L)-enhed + logistikudbud: Der indgås en samarbejdsaftale ift. service- og sup-
portopgaver, og én organisation påtager sig rollen som "SS(L)-enhed". S(SL)-enhe-
den foretager et udbud af logistikopgaver og indgår samarbejdskontrakt for fælles-
skabet.

Model 3: Fælles Service Center SYD: Kommunerne og regionen i Syddanmark etablerer en 
forening, der foretager et udbud af service, support og logistik.

Alle de 3 ovenstående modeller anses for mulige, dog med forskellige implikationer og meget for-
skelligt tidsperspektiv. Programsekretariatet har undervejs i analysefasen løbende været i kontakt 
med jurister fra både Odense Kommune og fra regionen, der bekræfter, at alle 3 modeller rent juri-
disk er gangbare. Det er dog en forudsætning for både model 1 og 2, at organiseringen og økono-
mien skal hvile i sig selv, forstået sådan at den organisation, der påtager sig opgaven, ikke må 
profitere økonomisk på opgaven i forhold til fællesskabet.  

I forbindelse med afholdelse af et ekstraordinært programstyregruppemøde i Programstyregruppen 
for Fælles Telemedicin i Syd den 2. marts 2023, blev det enstemmigt besluttet at anbefale Model 
2. 

Programstyregruppen anbefaler desuden, at samarbejdsaftalen og de økonomiske forudsætninger, 
der skal regulere arbejdet, godkendes i Strategisk Sundhedsstyregruppe, inden aftalen sendes til 
underskrift hos de implicerede parter. Det anbefales endvidere, at samarbejdsaftalen evalueres 
løbende.  



Regionen har påtaget sig rollen som værtsorganisation for den kommende SSL-enhed efter aftale i 
Programstyregruppen. 


