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Styregruppemøde for projektet ”Den Digitale Landevej” 
14. oktober 2016 
Regionshuset i Vejle, mødelokale 6 
Kl. 11:00 til 13:00 

   
Deltagere: 
 
Kommunale: 

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

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

• Thorkild Petersen, Varde kommune, 
Ældre- handicapchef 

• Ole Aasmoe, 
Velfærdsteknologimedarbejder, Varde 
kommune (suppleant) 

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

• Jacob Kyndal, Aabenraa Kommune, 
Direktør for social og sundhed – deltog 
kun til kl.12 

• Anne K. Pagh Kold, Aabenraa Kommune, 
Velfærdsteknologikonsulent – deltog kun 
til kl.12 

 
Regionale:  

• Inge Bendixen, Region Syddanmark, konst. 
Vicedirektør for Syddansk 
Sundhedsinnovation (Formand) 

• Jan Toft, Sygehus Sønderjylland, 
Udviklingschef 

• Tessa Gjødesen, OUH, Innovationschef 
• Christian Tvede, OUH, 

Innovationskonsulent (Suppleant) – deltog 
kun kl.11:30-12-00 

• Susanne Lauth, Sygeplejefaglig direktør, 
Sydvestjysk Sygehus 

• Erling Pedersen, Sydvestjysk Sygehus, 
Daglig leder Colab Vest 

• Søren Aggestrup, Sygehus Sønderjylland, 
Lægelig direktør 

• Flemming Lauemøller, Psykiatrien Region 
Syddanmark, IT-chef  

• Jens S. Knudsen, Sygehus Lillebælt, konst. 
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 og introduktion af ny formand for styregruppen: Inge Bendixen  

2. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden og rækkefølgen af punkter blev drøftet. Det blev drøftet hvad der var vigtigst. På den 
baggrund blev man enige om følgende punkter.  
 



Beslutning 
      De vigtigste punkter er følgende:  

1. Proces for udbud, herunder drøftelse af Business Case 
2. Interim drift 
3. Evaluerings rapport 

 
Herefter gennemgås de øvrige punkter på den fremsendte dagsorden i den rækkefølge de fremgår 
der.  

3. Proces for udbud, herunder Business Case (se bilag) 

Drøftelserne tog udgangspunkt i beslutningen fra sidste styregruppemøde 16. juni 2016, hvor parterne 
var enige om at gå videre med udbud. Situationen taget i betragtning med ØA om KOL udrulning, 
usikkerheden om den nationale IT infrastruktur, var parterne enige om, at det ikke giver mening at gå i 
udbud med komponenterne i Den Digitale Landevej. De beskrevne komponenter, kravsmaterialet og de 
mange indhøstede erfaringer fra projekterne er nyttigt materiale, som særligt landsdelsprogrammet for 
KOL vil have gavn af, og som vil kunne være med til at accelerere en igangsætning. 

Business Casen blev drøftet og hvilket indhold den skulle have og hvordan det skulle vægtes. Parterne 
var enige om at det er meget vanskeligt at udarbejde en business case for ren infrastruktur.  

Beslutning: 

Business case revideres og sendes ud til kommentering igen. Denne gang i højere grad som en form for 
mini-MTV. Afsnit 9 tages ud og erstattes med en perspektivering. Først sendes den ud til 
arbejdsgruppen til kommentering og herefter sendes den ud til styregruppen igen til endelig 
godkendelse. 

Parterne er enige om ikke at gå i udbud med komponenterne i Den Digitale Landevej, men i stedet 
overdrage kravsmaterialet samt øvrige erfaringer og resultater fra projektet til landsdelsprogrammet 
for KOL i Region Syddanmark. 

 

4. Interim drift 

Lisbeth Valther fra Next Step forlod mødet under dette punkt. 

Eftersom at man i styregruppen er enige om ikke at gå videre med et udbud er der ikke længere tale om 
en interim drift periode. Vejen, Esbjerg og Aabenraa kommuner har alle løsninger kørende på Den 
Digitale Landevej, som skal føres videre på en ordentlig både, ikke mindst i forhold til de patienter og 
borgere der er koblet på. Nøgleordet er hvordan man sikrer overgangen til drift. De regionale 
sygehusrepræsentanter på mødet tilkendegav, at der fortsat bør være et tæt samspil omkring de 
telemedicinske løsninger der fortsætter i en driftsfase, endvidere en samfinasiering. I forhold til 
infrastrukturen lagres patientdata i dag i en regional database. Kommunerne var interesseret i at 
fortsætte med en regional opsætning af datalagring. I forhold til økonomien vil de resterende 
projektmidler kunne anvendes til de nødvendige aktiviteter i den afsluttende projektfase herunder 
driften af de eksisterende løsninger. Når projektet er afsluttet, vil der skulle findes driftsmidler hertil. 

Beslutning 

Så længe der kører projektaktiviteter kan der benyttes projektmidler til at understøtte driften af de 
løsninger der kører nu. Projektledelsen forbereder en sagsfremstilling omkring videreførelse af drift 



efter endelig afslutning af projektet. Sagen forventes forelagt direktionen i RSD men heblik på en 
eventuel finasiering af samdriften på de 3 løsninger, der efter projektafslutningen vil overgå til en 
driftsfase: projekterne i Vejen, Aabenraa og Esbjerg. Sidstnævnte kræver hurtig tilbagemelding til de 
involverede kommuner. 

 

Som nævnt under punkt 3 er parterne enige om ikke at gå i udbud med komponenterne i Den Digitale 
Landevej men i stedet overdrage resultater og erfaringer til Landsdelsprogrammet for KOL i Region 
Syddanmark. 

 

5. Godkendelse af projektbeskrivelse (se bilag) 

6. Projektbeskrivelsen er blevet opdateret fsva ny formand og et enkelt bilag, bilag 2 om økonomien. 

Beslutning 

Projektbeskrivelsen er godkendt 

7. Godkendelse af kravsmateriale (bilag) 

Kravsmaterialet er en af projektets leverancer, men er også meget teknisk. Det er pt. i review ved en 
digitaliseringskonsulent fra Esbjerg kommune og en IT-arkitekt fra Odense kommune. Grundet 
materialets tekniske karakter har styregruppen vanskeligt ved at tage stilling til det og materialet blev 
derfor ikke præsenteret på mødet. 

Beslutning 

Kravsmaterialet sendes ud til godkendelse ved projekt arbejdsgruppen og kan efter indarbejdelse af 
evt. kommentarer herfra betragtes som godkendt og kan offentliggøres på projektets hjemmeside. 

Materialet vil blive videregivet til styregruppen i KOL landsdelsprogrammet. 

8.  Godkendelse af evalueringsrapport 

Rapporten blev drøftet. Der mangler nogle erfaringer. Blandt andet om BOYD. Der skal tilføjes et afsnit 
om dette. Erfaringerne fra Vejen viser, at det giver øget mestring for den enkelte, at man bruger deres 
eget udstyr. Afsnittet omkring hvorvidt det bliver billigere at udvikle med DDL, revideres og tilpasses 
den reviderede udgave af Business Casen.  

Beslutning: 

Evalueringsrapporten udvides med et afsnit om BYOD og tilpasses den reviderede udgave at business 
casen. Der læses korrektur igen. Den reviderede rapport sendes ud til kontaktpersonerne til 
kommentering herefter til endelig godkendelse ved styregruppen. 

 

9.  Kommunikation: 

Der er væsentlige læringspunkter fra projektet, bl.a. omkring egenmestring og brugernes eget udstyr. 
Endvidere hvordan både beskrivelserne af komponenterne, kravsmaterialer og de indhøstede 
erfaringer, vil blive anvendt i både i landsdelsprogrammet for KOL og i PROM arbejdet. Det er vigtigt at 



der er fælles fodslag omkring udmeldinger af projektets resultater, og at styregruppen melder ud i en 
fælles kommunikation 

Beslutning 

Projektlederen udarbejder et forslag til en fælles udmelding , som drøftes i forretningsudvalget . Da 
projektet er et OPI projekt vil både kommunernes, regionen og leverandørens erfaringer i projektet 
skulle fremgå.  

Herefter sende forslaget til godkendelse i styregruppen, hvorefter den fælles udmelding kan 
offentliggøres. 

Da et af budskaberne i en fælles udmelding vil være en eventuel fælles drift af den digitale landevej 
efter projektafslutning, vil den fælles udmelding afvente endelig stillingtagen hertil.  

 

10. Evt.  

Der har været nogle udfordringer med at få de sidste tilføjelser fra SLB som blev vedtaget på sidste 
styregruppemøde ind i videoerfadokumentet og Katrine ønsker derfor at kunne offentliggøre det i løbet 
af næste uge sådan som det er nu.  

Beslutning 

Dokumentet kan offentliggøres. 

Formanden takkede for alles bidrag i Den Digitale Landevej.  

 


