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Kommissorium	  for	  styregruppen	  i	  FSC	  	  

Formål	  	  
Formålet med styregruppen for FSC er at sikre, at visionen for FSC er i overensstemmelse med Region Midtjyllands og de 19 kommuners strategiske 
målsætninger. Styregruppen skal derudover fremme integrationen og samarbejdet med regionens forretningsenheder, kommunerne og evt. andre aktører, 
der er relevante for at sikre projektets succes. Desuden er formålet med styregruppen at skabe den nødvendige forankring i regionen og kommunerne, 
således målsætningen for FSC kan realiseres.  

Opgaver	  	  
Nedenstående punkter er styregruppens overordnede opgaver:   

• Agere ambassadører for FSC i regionen og i kommunerne, samt sikre kommunikation af projektet til relevante myndigheder og fora 
• Agere bindeled mellem FSC og de strategiske beslutninger, der tages lokalt på hospitalerne og i kommunerne vedrørende telesundhed  
• Sikre at FSC er i overensstemmelse med den kommende offentlige strategi for telesundhed i Region Midtjylland   
• Fjernelse af barrierer, herunder agere forum for løsning af interessekonflikter omkring projektet 
• Vurdere, hvilke informationer der skal forelægges i Sundhedsstyregruppen  
• Træffe strategiske og principielle beslutninger, der ligger uden for projektledelsens beføjelser 
• Løbende ledelse af projektets strategiske, organisatoriske og økonomiske rammer 
• Kvalitetssikre projektet ved at godkende/afvise planer og ændringer til projektet  
• Tæt samarbejde med projektledelsen for at sikre, at projektet har det rette omfang og fokus 
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Sammensætning	  
Styregruppens	  medlemmer	  er	  repræsentanter	  fra	  de	  offentlige aktører,	  som	  er	  involveret i projektet både økonomisk og ressourcemæssigt, samt interessenter i 
forhold til fremdrift og fremtidig governance.  

Styregruppens	  kommunale	  medlemmer	  repræsenterer	  alle	  19	  kommuner	  i	  regionen.	  Ligeledes	  repræsenterer	  styregruppens	  regionale	  medlemmer	  hele	  regionen	  samt	  
de	  fem	  hospitalsenheder.	  Sammensætningen baseres på, at medlemmerne har den nødvendige beslutningskompetence ift. varetagelse af styregruppens 
opgaver. 	  

Styregruppens	  medlemmer	  er:	  	  
• Lars	  Ole	  Dybdal,	  IT	  Direktør,	  Region	  Midtjylland	  (Medformand)	  	  
• Karin	  Holland,	  Direktør,	  Velfærd	  og	  Sundhed,	  Horsens	  Kommune	  (Medformand)	  
• Frank	  Neidhardt,	  Afdelingschef,	  Indkøb	  og	  Medicoteknik,	  Region	  Midtjylland	  	  
• Kjeld	  Martinussen,	  Vicedirektør,	  Nære	  Sundhedstilbud,	  Region	  Midtjylland	  
• Jørgen	  Schøler	  Kristensen,	  Lægefaglig	  direktør,	  Hospitalsenheden	  Horsens	  
• Ivan	  Kjær	  Lauridsen,	  Velfærdsteknologichef,	  Center	  for	  Frihedsteknologi,	  Aarhus	  Kommune	  
• Jette	  Laumann,	  Områdeleder,	  Område	  Øst,	  Silkeborg	  Kommune	  
• Anders	  Kjærulf,	  Direktør,	  kultur	  og	  Sundhed,	  Holstebro	  Kommune	  
• Trine	  Winterø,	  Direktør,	  MTIC	  

Formalia	  	  
Styregruppen fastlægger selv sin forretningsorden. Det anbefales, at styregruppen mødes hver 2. eller hver 3. måned i gennem hele projektforløbet, samt 
at møderne fastlægges, så de falder sammen med de faseskift, som ligger i projekts tidsplan.  

Projektledelsen fungerer som sekretariat for styregruppen, og der udarbejdes et beslutningsreferat fra hvert styregruppemøde. 

Såfremt projektledelsen eller mindst to af styregruppens medlemmer fremsætter ønske om et ekstraordinært møde, skal dette ønske efterkommes.     

Styregruppen fungerer frem til 30. april 2017, som er afslutningen på proof-of-concept fasen for FSC projektet.  



 

 
3 

Baggrund	  	  
Der eksisterer et stort antal projekter inden for telesundhed i kommuner og regioner. Tiden er kommet til at få projekterne operationaliseret, så de kan 
integreres, sættes i drift og skaleres op. Fælles Servicecenter (FSC) vil gøre dette muligt, men for at nå hertil skal det testes, om konceptet for FSC er 
bæredygtigt.  
 
Konceptet består af fire servicekategorier, som ved deres indbyrdes samspil imødekommer usikkerhed og behov ved telesundhed hos både borgere og 
sundhedsfagligt personale. Konceptet er udviklet til at understøtte telesundhed på tværs af sundhedsvæsenet, hvorved det kan ’løftes’ fra at være et isole-
ret servicetilbud i hjemmet fra den enkelte kommune eller hospitalsafdeling til at være værdiskabende og skabe økonomisk effektivt på tværs af sundheds-
væsenet med borgeren og borgerens hverdag i centrum. 

De fire servicekategorier, der udgør FSC er:  
• Teknisk support og logistik 
• Selvbetjening og personlig agent 
• Udviklings– og videnscenter 
• Information og koordination 

Bæredygtigheden af FSC skal testes ud fra følgende tre spørgsmål: 

• Gør FSC det mere enkelt, let og trygt for borgerne og de sundhedsfaglige at anvende telesundhed?  
• Gør FSC det mere effektivt at anvende telesundhed?  
• Gør FSC det lettere at arbejde tværsektorielt med telesundhed? 

I Maj 2015 er proof-of-concept fasen for FSC projektet i gangsat. Målet for denne fase er at undersøge konceptets bæredygtighed gennem bl.a. tests og 
prøvehandlinger. Herefter vil der foreligge kravspecifikation til udbudsmateriale, en redegørelse af økonomien fremstillet i en Business case, et afprøvet 
koncept for FSC, samt et forslag til hvordan implementering skal igangsættes og idriftsættes1.  

                                                        
1	  For	  mere	  detaljeret	  beskrivelse	  af	  FSC	  projektet	  samt	  indholdet	  i	  de	  fire	  servicekategorier,	  henvises	  til	  ”Projektbeskrivelse	  for	  Fælles	  Servicecenter”	  (23.	  okto-‐
ber	  2014).	  
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