
Referat 

 

 

 

Styregruppemøde for projektet ”Den Digitale Landevej” 
6. februar 2015 
Spangsbjerg Kirkevej 51, 6700 Esbjerg 
10:00 til 12:00 

   
Deltagere: 
 
Kommunale: 

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

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

• Anne Katrine Pagh (suppleant), Aabenraa 
kommune, Velfærdsteknologikoordinator 

• Thorkild S. Pedersen, Varde kommune, 
Ældre- og handicapchef 

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

• Irene Rossavik, Esbjerg kommune, Leder 
af Afklaringsteam & Carecenter 

• Thea Valbjørn, Esbjerg kommune, 
Projektleder 

Regionale:  
• Jacob Stengaard Madsen, Regionsdirektør 

(konstitueret) (Formand) 
• Diana Arsovic Nielsen, Syddansk 

Sundhedsinnovation, Direktør 
• Søren Aggestrup, SHS,Direktør 
• Claus Thor, OUH, Sektionsleder  
• Birthe Mette Pedersen, Sydvestjysk 

Sygehus, Sygeplejefaglig Direktør 
• Ann Mathilde Furrer (suppleant), Sygehus 

Lillebælt, Projektleder 
• Claus Færch, Telepsykiatrisk center, 

Afdelingschef 
• Katrine Vedel, Syddansk 

Sundhedsinnovation, Specialkonsulent 

 

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

 

 

Deltagere markeret med gråt har meldt afbud til mødet. 

Velkomst ved Sundhedsdirektør, Arne Nikolajsen   

Godkendelse af dagsorden 
Punktet ”Formidling” er ændret til ”Kommunikation”.  
Beslutning: 
Dagsorden blev godkendt.  

Status på OPI aftale 
Alle kommuner har skrevet under, bortset fra Odense, som er på vej. Sygehusene er ved at være klar til at 
skrive under på fase 1 og 2. De første underskrifter vil være på plads inden månedens udgang.  
Der bliver laver et notat på maks. 2 sider, der beskriver projektet.  



Ansøgninger og medfinansiering 
Ansøgningen til Digitaliseringsstyrelsen er sendt ud 
Der er mulighed for at sende ind til 2. runde til mulige projektmidler i EU. Ansøgningsfrist og 
finansieringsmuligheder er endnu uafklarede. 

Status på projektet 
Status på projektet og projektønsker til fase 2 blev gennemgået 
Beslutning om governance:  
Ændringer i de overordnede navne og definitioner på tegningen (navne på services mv.) skal godkendes af 
styregruppe eller forretningsudvalg. Ændringer på elementer i services kan besluttes i arbejdsgrupper. 
Beslutning om ændringer af navne: 
Styregruppen godkender at ”Brugerstyring” ændrer navn til ”Sikkerhed” og at ”Oplysningen” ændrer navn 
til ”Stamkort” 

Mulig udvidelse af partnerkredsen  
Styregruppen er positiv overfor udvidelse af partnerkredsen.  

 

Kommunikation 

Fælles profilering. Den overordnede kommunikation skal ind over forretningsudvalget. Alle må udtale sig 
og forpligter sig til at nævne alle parter og at det er et tværsektorielt projekt. Dette beskrives i et kort 
fælles notat.  

Det vil være godt med en fælles event i forbindelse med fase 2. Det skal koordineres med andre events i 
samme periode, som partnerne også er involverede i.  

Forretningsudvalget arbejder videre formulering af det fælles notat, logo mv.  

Evt. 

Der var ingen kommentarer til eventuelt.  

  

   

 


