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Styregruppemøde for projektet ”Den Digitale Landevej” 
11. Marts 2016 
Regionshuset i Vejle, mødelokale 2 
Kl. 13:00 til 14:30 

   
Deltagere: 
 
Kommunale: 

• Arne Nikolajsen, Esbjerg kommune, 
Sundheds direktør (Medformand)  

• Cecilie Schwartz Førby, Odense Kommune, 
Udbuds- og kontraktchef 

• Ole Aasmoe, 
Velfærdsteknologimedarbejder, Varde 
kommune 

• Sonja Miltersen, Vejen kommune, 
Direktør for Bygningsservice & Beredskab, 
Social & Ældre, Teknik & Miljø 

• Jacob Kyndal, Aabenraa Kommune, 
Direktør for social og sundhed 

 
Regionale:  

• Søren Lindgaard, Region Syddanmark, IT- 
direktør og konst. direktør for Syddansk 
Sundhedsinnovation (Formand) 

• Jan Toft, Sygehus Sønderjylland, 
Udviklingschef 

• Mette Maria Skjøth, OUH, Projektleder 
• Susanne Lauth, Sygeplejefaglig direktør, 

Sydvestjysk Sygehus 
• Erling Pedersen, Sydvestjyst Sygehus, 

Daglig leder Colab Vest 
• Flemming Lauemøller, Psykiatrien Region 

Syddanmark, IT-chef  
• Vera Ibsen, Sygehus Lillebælt, Kvalitets- og 

kommunikationschef 
• Katrine Vedel, Syddansk 

Sundhedsinnovation, Specialkonsulent 
 

Virksomhed: 
• Lisbeth Valther, SE Next Step A/S, Adm. Direktør 

 

 

Deltagere markeret med gråt har meldt afbud til mødet. 

1. Velkomst ved formand for styregruppen, Søren Lindgaard.  

2. Godkendelse af dagsorden  
Beslutning: 

      Dagsorden blev godkendt. Repræsentanter for sygehusene dækker også Colabs. 

3. Information om DDL studiebesøg hos Esbjerg og Vejen kommuner 

Søren Lindgaard fortæller som sit og Susanne Lauths studiebesøg hos Vejen og Esbjerg. Det var en 
meget spændende og udbyttering oplevelse. 



4. Status på projektet 

a) Status på kommunale tilbagemeldinger vedr. engagement fra sygehuse 

Den samtale der var på sidste møde har været udgangspunkt for starten på en god dialog. Og den har skabt 

fremdrift i projektet. Der er nu gode forventninger til fremtidigt samarbejde på tværs. Skulle en eller flere af 

parterne mod forventning opleve udfordringer i den forbindelse opfordres man til at kontakte deltagerne i 

delprojekterne alternativt at tage kontakt til Katrine Vedel.  

b) Plan for afprøvningsprojekter og test af komponenter 

i. Generel status på afprøvninger:  

1. Planskabelon godkendt d.11/12-2015. Udfyldt i januar 2016, men nye projekter 

kommer stadig til. Primært fra Colabs. 

2. De første afprøvninger i produktion starter d.14/3. Der har været foretaget tests i 

produktion pr. 4/3.  

 

ii. Oversigt over status på milepæle for afprøvninger af DDL komponenter: 

 

 
 

 



 
Der var en del drøftelser af udsættelserne af Esbjergs afprøvningsprojekter i forbindelse med test af bl.a. 

datakomponenten og om hvorvidt det vil være muligt dels at nå en ordentlig aftestning på de 2 måneder der 

er tilbage af afprøvningsfasen når projektet begynder at overføre data til landevejen. Der var enighed om at 

det var vigtigt at den del bliver testet grundigt. Esbjerg har længe arbejdet med dataopsamling hos deres 

borgere via Appinux løsningen men har endnu ikke testet DDL data komponenterne ved at sende data ind 

over DDL. Arne vurderer at de på længeres sigt vil have behov for en form for ”app-store” til apps til deres 

borgere og vil gerne arbejde med dette i DDL regi. Der er også interesse for at arbejde med dette i Colab 

Vest. 

OUH har muligvis behov for at udskyde deres milepæl omkring gennemførte videokonsultationer pga. 

udfordringer med Jabber clienten og mangl. Opgradering af netværksinfrastrukturen på OUH.  

Aabenraa har en del erfaringer omkring arbejde med video som de gerne bidrager ind med i DDL regi.  

Det er vigtigt at understrege at de tests der pågår i Varde kommune er POC’er (proof of concept) og der ikke 

er tale om indgåelse af driftsaftaler med lægehuset eller lign.  

Det vil være en fordel med en form for tegning, der viser hvem der tester hvad og på hvilket niveau.  

Arne fortæller at de har nogle udfordringer omkring BYOD idet der er stor forskel hvad der kan lade sig gøre 

under Sundhedsloven og Serviceloven. Dette er ligeledes en stor udfordring i forhold til udbredelse af 

digitale borgerløsninger generelt, idet det er meget vanskeligt at opnå en positiv business case helt uden 

brug for BOYD. Der er i styregruppen forskellige opfattelser af hvad der kan lade sig gøre. 

Beslutninger: 

 Test af datakomponenten mv.: Arne vil undersøge om det er muligt at begynde at sende data ind 

over landevejen (f.eks. fra den løsning man bruger nu) på et tidligere tidspunkt. Søren tager en dialog 

med direktionen på SVS omkring muligheden for at fremskynde deres del i projektet så datadelingen 

med sygehuet også kan påbegyndes tidligere.  

 Videomilepæl – OUH: Katrine taler med netværksmoderniserings projektet Peter W om OUH kan 

hjælpes med at finde en løsning i forhold til milepælen omkring videokonsultationer så den ikke 

udskydes.  

 App-store i DDL regi: Arne og Erling undersøger hvornår de vil være klar til at drøfte mulighederne 

for at arbejde med en app-store i DDL regi og kontakter Katrine mhp. At sætte et ekstraordinært 

styregruppemøde op hertil.  

 Tegning af testniveauer: Peter og Katrine udarbejder en tegning i fællesskab. 



 BYOD: Arne sidder med i den nationale styregruppe omkring KOL udrulningen og tager dette punkt 

med ind i det nationale arbejde omkring KOL udrulning og beder om en afklaring fra national side 

(Sundhedsstyrelsen/DIGST). 

 

 

c) Status på kravsopsamling 

Kravopsamling følger planen. Der er udarbejdet en kravskabelon i regi af arbejdsgruppen for Business Case 

og grundlag for udbud, som bliver brugt til formålet. Morten er i kontakt med de parter, der afprøver de 

forskellige komponenter og samler krav ind via telefoninterviews. Detaljeringsgraden på beskrivelsen af krav 

varierer en del for de forskellige komponenter. Første udkast forventes klar 15/3 og vil blive sendt ud til 

parterne derefter.  

d) Status på møder i samarbejde med Colabs.  

Der har været møder med Colab Vest, Recovery&Rehab samt Colab Odense. Der er møde med Colab syd på 

tirsdag, da daglig leder først er tiltrådt pr.1/3. Møderne har alle været positive og har enten sat gang i dialog 

eller affødt konkrete projekter ind i DDL. 

e) Opdatering af projektbeskrivelse  

Projektbeskrivelsen skal opdateres så den svarer til den forlængelse der blev besluttet på sidste 

styregruppemøde. Desuden har regionens chefjurist foreslået at navnet ændres til ”Bilag 2: 

Projektbeskrivelse, plan og budget” for at svare til navngivningen i allonge til forlængelse af OPI aftalen. 

Derudover benyttes MTV metoden som ramme for Business Casen i stedet for det OPI værktøj, der er nævnt. 

Projektbeskrivelsen er også opdateret med denne information. Og endelig er der opdateret navne forskellige 

steder pga. udskiftninger i projekt organisationen og i styregruppen. 

Der vil desuden blive behov for yderligere opdateringer, da Odense kommune har meddelt at de pga. 

organisationsændringer har behov for at ændre på deres engagement i projektet. Eftersom disse oplysninger 

først er fremkommet efter den version der er i bilaget blev gjort færdig vil styregruppen modtage en 

opdateret version efter mødet.  

Med de forbehold blev opdateringen af projektbeskrivelsen godkendt. 

 

 

5. Underskrivelse af allonge til OPI-aftale  

Der er i samarbejde med regionens chefjurist udarbejdet en allonge til OPI aftalen for at håndtere den 
forlængelse af projektet, der blev aftalt på sidste møde. Den vil blive sendt rundt via mail til 
underskrivelse med separate underskriftsbilag på samme måde som underskrivelsen af OPI aftalen i sin 
tid blev håndteret.  



 

6. Plan for udbud 

Udbudssættelse af DDL komponenterne blev drøftet. Det blev ligeledes drøftet hvad der helt konkret 
skulle leveres i forhold til projektbeskrivelsen. I projektbeskrivelsen er angivet følgende: 

• Beslutningsoplæg med beskrivelse af den samlede infrastruktur og den videre proces 

Projektet vil danne grundlag for beslutning om det videre arbejde frem mod et evt. udbud. 

Der er i dele af styregruppen et klart behov for at de aktiviteter man har i gang ikke afsluttes når DDL 
projektet stopper med udgangen af september.  

I forhold til et udbud af DDL-komponenterne skal samtlige 22 kommuner i regionen tilbydes at deltage i 
det og det er derfor nødvendigt at igangsætte en indsats overfor dem så de ved hvad DDL kan tilbyde 
og kender fordelene ved at være med i et udbud.  

Beslutning: 

Til næste møde forberedes følgende: 

 En beskrivelse af set-up i en interrim fase indtil udbud er gennemført og afsluttet (dvs. indtil 
indkøb er foretaget og løsning implementeret). Hvilke dele af landevejen (komponenter) er der 
behov for og hvad vil det kræve at holde dem kørende? 

 En beskrivelse af hvor tæt vi kan forventes at være på at kunne annoncere et udbud når 
projektet afsluttes d.30/9-2016. Hvor land tid kan den juridiske del forventes at tage før den er 
på plads og hvor lang tid kan det forventes at tage at yderligere detaljere kravsdokumenterne så 
de kan indgå som egentlige kravspecifikationer i et udbud? Beskrivelsen skal desuden tage 
højde for koblingen til det nationale KOL projekt. Det skal understreges, at dette blive bedste 
mands bedste bud, idet projektets mål er: ”Beslutningsoplæg med beskrivelse af den samlede 
infrastruktur og den videre proces. Projektet vil danne grundlag for beslutning om det videre 
arbejde frem mod et evt. udbud.” 

7. Business Case – opfølgning på sidste møde  

Udskydes til næste møde og flyttes længere frem på dagsorden for være sikker på at punktet nås på 
mødet. 

8. Evaluering af projektet – opfølgning fra sidste møde 

Udskydes til næste møde og flyttes længere frem på dagsorden for at være sikker på at punktet nås på 
mødet. 

9. Evt.  

Der var intet til evt.  

   

 


