Referat
Styregruppemøde for projektet ”Den Digitale Landevej”
27. november 2014
Torvehallerne i Vejle
09:00 til 11:00
Deltagere:
Kommunale:
• Arne Nikolajsen, Esbjerg kommune,
Sundheds direktør (Medformand)
• Cecilie Schwartz Førby, Odense Kommune,
Udbudschef
• Jakob Kyndal, Aabenraa kommune,
Direktør for Social & Sundhed
• Thorkild Sloth Pedersen, Varde kommune,
Ældre- og handicapchef
• Carsten V. Lund, Vejen kommune,
Sundheds direktør
• Britta Boel Jürgensen, Esbjerg kommune,
Leder af Projekt & Udvikling
• Bjarne Krab Mortensen, Vejen Kommune,
Velfærdsteknologi Koordinator
(Suppleant)

Deltagere markeret med gråt har meldt afbud til mødet.
Velkomst ved Jacob Stengaard Madsen
Godkendelse af dagsorden
Der var ingen kommentarer til dagsorden.
Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

Regionale:
• Jacob Stengaard Madsen, Regionsdirektør
(konstitueret) (Formand)
• Lisbeth Valther, SE Next Step A/S, Adm.
Direktør
• Diana Arsovic Nielsen, Syddansk
Sundhedsinnovation, Direktør
• Søren Aggestrup, SHS,Direktør
• Claus Thor, OUH, Sektionsleder
• Birthe Mette Pedersen, Sydvestjysk
Sygehus, Sygeplejefaglig Direktør
• Helle Adolfsen, Sygehus Lillebælt,
Sygeplejefaglig Direktør
• Ann Mathilde Furrer (Suppleant), SLB,
Projektleder
• Lisbeth Jørgensen (Suppleant), OUH,
Innovationskonsulent
• Claus Færch, Telepsykiatrisk center,
Afdelingschef
• Katrine Vedel, Syddansk
Sundhedsinnovation, Specialkonsulent
• Trine Egsgård Køhn, Syddansk
Sundhedsinnovation, Projekt medarbejder

Status for projektet
Katrine gav status på projektet –
Kick-off og 2 workshops afviklet, projektet følger planen.
Deadline for indmelding af projekter til fase 2: Ultimo januar 2015
Beslutningsoplæg for fase 2:
 Klar til godkendelse 19 marts 2015
 Godkendelse på styregruppemødet d.9. april 2015
Fra kommunal side bliver der efterspurgt materialer i forbindelse med workshops, som fx en case, som
deltagerne kan få inden workshoppen, så de kan komme bedre forberedt og på den måde byde inde med
mere. Der bliver ligeledes efterspurgt nogle faste resultater efter hver workshop, så man kan se hvad der er
kommet ud af dem.
Det blev aftalt, at kommunerne stiller sig til rådighed i forhold til forberedelse og afholdelsen af workshops
for at sikre et optimalt udbytte af disse.
Der var ønske fra Esbjerg og SHS om at starte tidligere på fase 2.
Det skal koordineres med resten af projektet og den samlede plan. Det er vigtigt at der f.eks. stadig er en
fælles slutdato og at faseovergange i forhold til beslutningsoplæg til fase 2 mv. stadig fastholdes. Det vil
sige at det er vigtigt at fastholde rammerne for fase 2 og for det samlede projekt. Det er også vigtigt at
kravet om åbenhed i forhold til at det er et OPI-projekt kan overholdes. Der skal således ligge en skriftlig
aftale og plan for aktiviteterne inden de igangsættes.
3 indsatsområder:




Video
Bring Your Own Device (BYOD)
Jura - hvem har ansvaret for hvad? For at udstyret virker (hvis man bruger borgerens eget eller
deler på tværs af sektorer) For at forholde sig til måledata - hvis der indsendes en måling med en
værdi langt udenfor normalen. Der er forskel på om man tilbyder en digital borgerløsning som et
tilbud, eller som en etableret del af en behandling.

Det blev pointeret at dette er et infrastruktur projekt og det er den der skal testes – ikke de kliniske
effekter af de løsninger man bruger til at teste med.
Under samme punkt blev der givet status på projektønsker til fase 2. Der er ønske om at der bliver
udsendt en opdateret bruttoliste. Den udsendes efter mødet sammen med referatet.
Med hensyn til projekter i fase 2, blev det pointeret at det ikke nødvendigvis skal være et tværfagligt
projekt, kontakt mellem borger og kommune er også fint.
Hvad har de forskellige kommuner tænkt sig at bidrage med?
Vejen vil gerne have psykiatri på deres liste også

Aabenraa vil gerne have en opdateret liste over hvad de forskellige bidrager med – og vil gerne tilføje
virtuel træning og VIVA evt. også Access-projektet til deres liste.
Det blev påpeget at SVS mangler at byde ind, og det vil være oplagt at inddrage dem.
Godkendelse af vision
Visionen blev godkendt med en kommentar om at: ”Telemedicin” rettes til ”digitale borgerløsninger”
Godkendelse af projektbeskrivelse
Projektbeskrivelsen blev godkendt med en kommentar om at: ”Telemedicin” rettes til ”digitale
borgerløsninger”
Opfølgning på OPI aftale – har alle skrevet under?
Aftalen er godkendt og alle kommunale parter er klar til at underskrive. Den skal dog konsekvensrettes på
baggrund af rettelser i projektbeskrivelse og vision. Herefter rundsendes til underskrift med separate
underskriftsbilag.
Udpegning af suppleanter til styregruppen
Beslutning:
Dem der ikke allerede har udpeget en suppleant bedes sende navn og kontaktinfo til Katrine.
Aftalte møder i 2015
Beslutning:





6. februar 2015 kl. 10-12 i Esbjerg
09. april 2015 kl.9-11 i Vejle
20. august 2015 kl.9-11 i Vejle
20. november 2015 kl.9-11 i Vejle

Evt.
Orientering om EU ansøgninger:




Connected Communities
o Ansøgning indsendt. Placering i gruppe 2, dvs. mulighed for at søge midler og fortrinsret ved
nogle ansøgninger. Muligheder er ved at blive undersøgt nærmere.
Fiber to the Home
o Deltager konsortium med finsk lead-partner. Forventet svar til december.

Ønske om markedsføring/formidlingsplan. Drøftes i forretningsudvalg. Udvalget kommer med et udspil
som resten af styregruppen kan melde tilbage på.

