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Referat fra 1. møde i kompetencegruppen vedr. sundhedsteknologi 

 

Tidspunkt: 9. oktober 2020, kl. 12.00-13.30 

Sted: Video - grundet corona restriktioner  

 

Deltagere:  

Irene Ravn Rossavik, Middelfart Kommune (tovholder i kompetencegruppen) 

Inge Bendixen, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark (tovholder i kompetencegruppen) 

Jacob Slot Schmidt, Nyborg Kommune 

Kirsten Linding Videsen Stabel, Kolding Kommune 

Stine Damsgaard Frandsen, Faaborg-Midtfyn Kommune 

Mads Ruben Michelsen, Vejen Kommune 

Lotte Damsgaard Thomsen, Fredericia Kommune 

Theresa Bahnsen Jepsen, Aabenraa Kommune 

Caroline Thrane, Regional IT, Region Syddanmark 

Jan Toft, Sygehus Sønderjylland, Region Syddanmark 

Annette Vestergaard Weng, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark 

Tina Holmgaard Juul, Fælleskommunalt sundhedssekretariat 

Tine Kongsted Eefsen, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark (regional sekretær i 

kompetencegruppen) 

 

Afbud: 

Kristian Kidholm, OUH, Region Syddanmark 

Mathias Lars Hornbæk, Middelfart Kommune (kommunal sekretær i kompetencegruppen) 

 

1. Præsentation af medlemmerne i kompetencegruppen for sundhedsteknologi 

Tovholderne, Inge Bendixen og Irene R. Rossavik, bød deltagerne velkommen til mødet, hvorefter der var 

en kort præsentation af de enkelte medlemmer i gruppen: 

 

Irene Ravn Rossavik er social- og sundhedsdirektør i Middelfart Kommune. 

Inge Bendixen er vicedirektør i Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark. 

Jacob Slot Schmidt er leder af Fællessekretariatet i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Nyborg Kommune. 

Kirsten Linding Videsen Stabel er leder af Velfærdsteknologi og Digitalisering, Kvalitet og Læring og leder af 

Senior- og Sundhedsrådgivningen i Kolding Kommune. Kirsten har været medlem af den tidligere nedsatte 

Følgegruppe for velfærdsteknologi og telemedicin. 

Stine Damsgaard Frandsen er teknologikonsulent i Sundhed og Omsorg i Faaborg Midtfyn Kommune. 

Mads Ruben Michelsen er akademisk medarbejder i Ældre og Rehabilitering i Vejen Kommune. 

Lotte Damsgaard Thomsen er udviklingskonsulent i Senior og Handicap i Fredericia Kommune. 

Theresa Bahnsen Jepsen er udviklingskonsulent i LivingTech Aabenraa, Digital sundhed og 

velfærdsteknologi, Aabenraa Kommune. 

Caroline Thrane er afdelingschef i Planlægning og implementering i Regional IT i Region Syddanmark. 

Jan Toft er udviklingschef på Sygehus Sønderjylland, Region Syddanmark. 

Tine Kongsted Eefsen er specialkonsulent og teamkoordinator i Digital Innovation, Syddansk 
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Sundhedsinnovation, Region Syddanmark. 

 

Annette Vestergaard Weng er konsulent i Tværsektorielt samarbejde i Region Syddanmark og Tina 

Holmgaard Juul er konsulent i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat. Tina og Annette deltager kun på 

dette første møde i kompetencegruppen grundet deres oplæg vedr. governance i Sundhedsaftalen. 

 

Derudover indgår Mathias Lars Hornbæk, der er afdelingsleder i Strategi og Udvikling, Social og 

Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune og Kristian Kidholm, der er innovationsprofessor på Klinisk 

Institut på SDU og OUH og forskningsleder i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT).  

  

2. Introduktion til governance for Sundhedsaftalen 2019-2023 

Annette Vestergaard Weng, der sidder med i koordinationsgruppen under Det Administrative 

Kontaktforum (DAK), holdt oplæg omkring Sundhedsaftalen. Hun indledte med at redegøre for den 

tværsektorielle organisering, der videreføres fra den tidligere sundhedsaftale.  

I den nye aftale er dog sket en ændring i forhold til antallet af følgegrupper, der i dag omfatter 4 frem fra de 

tidligere 7 følgegrupper. Således er der i dag følgegrupperne; behandling og pleje, genoptræning og 

rehabilitering, uddannelse og arbejde og forebyggelse. Herudover er nedsat 3 kompetencegrupper under 

overskrifterne monitorering, opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi. 

 

Følgegrupperne refererer til DAK og kan i deres arbejde med indsatserne i Sundhedsaftalen nedsætte 

arbejdsgrupper og trække på de kompetencer, der er tilstede i de nedsatte kompetencegrupper. 

Følgegrupperne har, som det er gældende for kompetencegrupperne, tilknyttet et sekretariat med en 

repræsentant fra både kommunal og regional side. 

 

Formålet med organiseringen af de tre kompetencegrupper er at sikre synergi i arbejdet med monitorering, 

opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi og dermed sikre en koordinering af opgaveløsningen på tværs af 

de fire følgegrupper. Kompetencegrupperne skal dermed være med til at belyse eller afdække viden inden 

for det enkelte område. 

 

Kompetencegruppen vedr. sundhedsteknologi synes ikke at være meget forskellig fra den tidligere 

Følgegruppe for velfærdsteknologi og telemedicin. I kompetencegruppen indgår dog et langt større antal 

medlemmer, herunder både flere repræsentanter fra kommunal og regional side. Medlemmerne vil kunne 

gå tilbage i egen organisation og inddrage yderligere ressourcer ad hoc, hvis opgaven nødvendiggør dette. 

 

Der er et ønske om, at følgegrupperne involverer kompetencegrupperne så tidligt i forløbet som muligt. De 

opgaver, der stilles kompetencegruppen vil have karakter af løse afgrænsede opgaver, der kræver 

specialistviden. Der kan ligeledes modtages opgaver direkte fra DAK. 

 

På møde i DAK den 17. september 2020 (https://www.regionsyddanmark.dk/wm527149#punktnavn8) blev 

punkt vedr. ”Godkendelse af notat om generelle principper for sundhedsaftalesamarbejdet” behandlet. 

Bilag til punktet er vedhæftet i den fremsendte mail med udkast til referat fra 1. møde i 

https://www.regionsyddanmark.dk/wm527149#punktnavn8
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kompetencegruppen vedr. sundhedsteknologi. 

 

3. Forventningsafstemning i forhold til deltagelse i kompetencegruppen 

Der blev taget hul på drøftelsen vedr. forventningsafstemning i forhold til deltagelse i kompetencegruppen 

allerede under punkt 2. I forlængelse heraf blev det understreget, at der ikke pt. foreligger en lang række 

opgaver, som kompetencegruppen skal løse.  

 

Inge redegjorde for, at der i det fremsendte materiale vedr. opgaver i følgegrupperne (der har været 

behandlet på det seneste møde i DAK) fremgår, at der under Følgegruppen for behandling og pleje, punkt 

31 står beskrevet, at Sundhedskoordinationsudvalget den 5. december 2019 besluttede, efter indstilling fra 

DAK, at der skal udarbejdes en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video til brug i 

SOF (Samordningsfora) og implementeringsgrupperne. Opgaven forankres i Følgegruppen for behandling 

og pleje med støtte fra de stående kompetencegrupper for sundhedsteknologi og monitorering. Således 

kan forventes en forespørgsel fra følgegruppen vedr. denne opgave. 

 

Der foregår pt. et arbejde i regionalt regi vedr. et analyseprojekt omhandlende telemedicinsk 

udskrivningspakke, hvor der skabes nyttige erfaringer, herunder fra eksempelvis Sygehus Sønderjylland. 

Analysens resultater vil blive forelagt for DAK i slutningen af året. 

 

Der efterspørges i gruppen et skriv vedr. det arbejde, der tidligere har været gennemført i Følgegruppen for 

velfærdsteknologi og telemedicin angående tværsektoriel anvendelse af video. Der vil på denne baggrund 

blive udarbejdet et sådan til medlemmerne i kompetencegruppen, som sekretariatet vil sørge for. Med 

udgangspunkt heri – og med input fra medlemmerne i gruppen, vil der på det kommende møde kunne 

være en drøftelse af, hvilke behov der gør sig gældende i dag – og dermed en afklaring af, hvad 

kompetencegruppen skal fokusere på til en start. 

Sekretariatet sørger for at indkalde kompetencegruppen til de kommende møder, herunder et møde inden 

årets udgang og møder i løbet af 2021. Det kommende møde vil omhandle de overordnede emner; en 

skitsering af hvad status er pt. vedr. tværsektoriel anvendelse af video, herunder tidligere udarbejdet 

materiale i følgegruppen og hvilke behov gør sig gældende.  

 

4. Evt. 

Irene og Inge takkede for deltagelsen ved mødet og ser frem til, at kompetencegruppen forhåbentligt kan 

mødes fysisk ved det næste møde. 


