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Referat for Styregruppemøde #1 i Innovationsfondsprojektet HealthD360 

 

Tid & sted: 
Mandag d. 18. februar 2019, kl. 10-12. Mødelokale M2.2, Frederik Nielsens vej 4, 8000 Aarhus C 

Dagsorden: 
1. Præsentation af deltagere 

2. Valg af styregruppeformand og næstformand 

3. Valg af referent 

4. Godkendelse af dagsorden, herunder om der er punkter til Eventuelt 

5. Godkendelse af opdatering af roller i forhold til ledelse af projektet 

6. Optagelse af nye partnere i projektet 

7. Status på projektet, herunder præsentation af kommunikationsplan 

8. Input fra Innovationsfonden 

9. Bordet rundt 

10. Opmærksomhedspunkter i forhold til omverdenen 

11. Orientering om plan for kommende styregruppemøder 

12. Eventuelt 

Vedhæftede dokumenter:  
”20190211_Pojektstatus_HealthD360”, ”Healthd360 kommunikation strategi- og handleplan F2019”, ”In-

vestmentAgreement_HealthD360_Signed” og ” Bilag2_HealthD360_Organisation and governance struc-

ture_20190218”. 
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Deltagerliste:  

Styregruppemedlemmer med stemmeret 

• Ole Bækgaard, Head of Department, Department of Public Health, Aarhus University 

• Ole Lehrmann Madsen, CEO, Alexandra Institute 

• Sune Dowler Nygaard, Director of Life Science, The Danish Technological Institute 

• Kirsten Wisborg, Vice director, Bispebjerg Hospital* 

• Lone Winther Jensen, Head of Health, Regional Hospital Randers* 

• Anne Mette Bang, Managing Director Denmark, Cambio* 

• Jacob Hedegaard, Product Director, Novax 

• Thomas Jensen, CEO, Opus Consult 

• Thomas Riisgaard Hansen, CEO, Kite Invent 

• Morten Elbæk Petersen, CEO, Sundhed.dk 

• Jens Winther Jensen, CEO, RKKP 

• Morten Freil, CEO, Danske Patienter* 

Styregruppemedlemmer uden stemmeret 

• Carsten Obel, Department of Public Health, Aarhus University (Overordnet projektansvarlig/pro-

jectleader) 

Styregruppemedlemmer med observationsstatus 

• Birgitte Holm Andersen, Director of Health, Favrskov Kommune 

• Jette Lorentzen, Director of Health, Odder Kommune 

• Claus Friis Lange, Fagchef for Børn og Familie, Ringkøbing-Skjern Kommune* 

• Otto Ohrt, Head of Health, Afdelingen for Sundhedsstrategi og Forebyggelse, Aarhus Kommune 

• Peter Aadal Nielsen, Investment manager, Innovationsfonden 

Øvrige deltagere (observationsstatus, uden stemmeret) 

• Morten Kyng, Head of Health IT Lab, Alexandra Institute * 

• Jakob Uffellmann, Chef for Modning og Innovation, Sundhed.dk 

• Michael Christensen, Principal Software Architect, Alexandra Institute 

• Kaj Grønbæk, Head of department, Department of Computer Science, Aarhus University 

• Trine Rolighed Thomsen, Sektionsleder Bio- og Miljøteknologi, The Danish Technological Institute 

• Signe Herbers Poulsen, AC-fuldmægtig, Department of Public Health, Aarhus University 

• Frederik Mølgaard Thayssen, Senior Project Manager, MedTech Innovation Consortium 

 

* Ikke til stede på mødet 
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Sagsfremstilling & referat 
Forretningsordenen som sætter rammen for styregruppemødet er beskrevet i bilag i 4 i investeringsaftalen. 

Ad1) Præsentation af deltagere 

Ad 2) Valg af styregruppeformand og næstformand. 
For en beskrivelse af Styregruppens rolle og ansvar, herunder formandens og næstformandens, henvises til 

afsnit 8.1 i Investeringsaftalen (”Investment Agreement”) for projektet. Aftalen er vedhæftet dagsordenen. 

Styregruppen bedes vælge formand og næstformand for styregruppen. Det indstilles at Ole Bækgaard væl-

ges som formand og Ole Lehrmann Madsen vælges som næstformand. 

Referat: 
Godkendt. 

Ad 3) Valg af Referent 
Styregruppen bedes godkende, at Frederik Mølgaard Thayssen vælges som referent. 

Referat: 
Godkendt. 

Ad 4) Godkendelse af dagsorden, herunder om der er punkter til Eventuelt 
Styregruppen bedes godkende dagsordenen og melde ind med punkter til eventuelt. 

Referat: 
Godkendt og ingen punkter til eventuelt. 

Ad 5) Godkendelse af opdatering af roller i forhold til ledelse af projektet 
Projektet har i forbindelse med opstarten været i dialog med MedTech Innovation Consortium (MTIC) om 

dels at indtræde som partner i projektet og dels at bistå med tværgående projektledelse (Arbejdspakke 8). 

En opgave som Carsten Obel jf. projektbeskrivelsen har ansvaret for. Carsten ønsker at kunne koncentrere 

sig om at varetage det overordnede strategiske projektansvar, samtidig med at han har ansvaret for Ar-

bejdspakke 5 (”Integrated Mental and Metabolic Health from Early in Life”). Han indstiller derfor til godken-

delse, at MTIC påtager sig ansvaret for Arbejdspakke 8 (”Project Management”). Daily Management Group 

har sammen med de øvrige partnere (Partners) accepteret dette. 

Det indstilles derfor at følgende godkendes af Styregruppen: 

a. Carsten Obel fortsætter som overordnet strategisk projektansvarlig (”Projektleader”). 

b. Frederik Mølgaard Thayssen tilknyttes som ansvarlig for arbejdspakke 8 (”Project Management”). 

Referat: 
Kan godkendes under forudsætning af, at punkt 6 godkendes. Herunder at det tilhørende budget, kan god-

kendes af styregruppen. 

Ad 6) Optagelse af nye partnere i projektet 
Projektet ønsker at udvide deltagerkredsen i projektet med Frederiksberg Kommune, Komiteen for Sund-

hedsoplysning og Medtech Innovation Consortium (MTIC) (se figur 1). 

Frederiksberg Kommune indgår i projektet som Contributor i Arbejdspakke 6 (”Chronic wounds and mental 

and physical function in elderly people”). Frederiksberg kommune indgår med samme forholdsmæssige 
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medfinansiering som de øvrige kommuner. Frederiksberg Kommune arbejder tæt sammen med Bispebjerg 

Hospital om sårbehandling og sårpleje. 

Komiteen for Sundhedsoplysning indgår i projektet som Contributer. Komiteen for Sundhedsoplysning har 

bl.a. ansvaret for drift og udvikling af BørnUngeLiv og vil indgå i arbejdet omkring arbejdspakke 5 (”Integra-

ted Mental and Metabolic Health from Early in Life”). 

MedTech Innovation Consortium (MTIC) indgår i projektet som Partner. MTIC tildeles ansvaret for arbejds-

pakke 8 (”Project Management”) og skal således stå for den tværgående projektledelse i samarbejde med 

Carsten Obel. MTIC deltager i forvejen som partner i et andet Grand Solution Innovationsfondsprojekt (”Cli-

nical Decision Support System” – CDSS) og det vurderes, at der er stor synergi imellem de to projekter, som 

kan komme HealthD360 til gode.  

Styregruppen bedes godkende udvidelsen af deltagerkredsen i projektet med Frederiksberg Kommune, Ko-

miteen for Sundhedsoplysning og Medtech Innovation Consortium (MTIC). 

 

Figur 1: Opdateret organisationsdiagram for projektet 

Referat: 
Kan godkendes under forudsætning af, at det opdaterede budget kan godkendes af styregruppen og af In-

novationsfonden (IFD). Institut for Datalogi og Institut for Folkesundhed afgiver budget for at finansiere 

MTIC’s partnerskab. MTIC medfinansierer med 50 %.  

Projektledelsen sender det revurderede budget til IFD og Styregruppen til godkendelse. Godkendelsen sker 

pr. mail inden næste styregruppemøde.  

MTIC vil som partner indgå med en ledelsesrepræsentant i styregruppen. Tenna Korsbek Andreasen (direk-

tør i MTIC) udpeges som nyt medlem at styregruppen. 
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Ad 7) Status på projektet, herunder præsentation af kommunikationsplan 
Projektledelsen orienterer om status på projektet. Se i øvrigt vedhæftede dokument: ”20190211_Projekt-

status_HealthD360” og ”Healthd360 kommunikation strategi- og handleplan F2019”. 

Referat: 
Carsten, Frederik og Signe præsenterede en status for projektet. Af væsentlige aktiviteter siden opstarten 

den 1. december 2018 blev følgende fremhævet: 

• Afholdelse af workshop med læger og sygeplejersker på Bispebjerg Hospital. Workshoppen var før-

ste skridt på vejen til at identificere brugerbehov og koncepter, som skal lede til udvikling af løsnin-

ger i arbejdspakke 6 (”Chronic wounds and mental and physical function in elderly people”) 

• Opstartsmøde med deltagelse af alle partnere. (se artikel fra dagen her: http://healthd360.dk/for-

ventninger-og-oensker-til-healthd360/) 

• Påbegyndelse af konceptkatalog 

• Teknikerworkshop og workshop med kommuner i kalenderen 

• Strategi- og handleplan for intern og ekstern kommunikation udarbejdet 

• Pressemeddelelse, presseomtale, hjemmeside, sociale medier, cases og animation. 

Diskussionen blandt partnerne kredsede grundlæggende om ambitionsniveau og mål for projektet, og at 

det derfor er vigtigt, at vi løbende bliver forventningsafstemt i forhold til dette. 

Drøftelserne tydeliggjorde, at der er behov for, at projektet tænker langsigtet, når der udvikles koncepter 
og prototyper, så de løsninger som på sigt vil blive udviklet (f.eks. af projektets virksomhedspartnere), er 
implementerbare når de efterfølgende skal sættes i drift. F.eks. ved at holde fokus på af følgende: 
 

• Løsningerne skal være skalerbare og kunne anvendes i stor skala 

• Datagrundlaget for løsningerne skal være tilgængeligt i en driftssituation (brug af forskningsdataba-
ser og personhenførbare data, uden de rette tilladelser f.eks. kan være en hindring for anvendelse i 
drift) 

 
Universitetspartnerne og Alexandra Instituttet henviser til erfaringer fra andre lignende projekter, hvor 

virksomhederne får adgang til forskningsmiljøerne. Virksomhederne bruger viden og nye metodikker til i 

samarbejde med forskningsmiljøerne, at udvikle prototyper i projektet, og ofte vil virksomhederne efterføl-

gende kunne tage en prototype og videreudvikle den til nye løsninger, algoritmer og services, som sættes i 

drift og implementeres. 

 
Styregruppen anbefalede desuden, at der holdes fokus på at levere små løsninger, som kører i pilotdrift 
(proof of concept/implementation) fremfor at bygge store systemer. Det blev samtidig pointeret, at det 
som udvikles, skal have nationalt perspektiv og spredningspotentiale. 
 
Styregruppen pegede på, at den vigtigste værdiskabelse skal være for borgeren. De koncepter som vi priori-
terer at arbejde videre med skal bl.a. udvælges efter en vurdering af om borgere får det bedre, og om de 
sundhedsfaglige kan se en mening med dem. 
 
Vedr. kommunikationsplanen: 

Styregruppen ønsker, at der sættes mål for evaluering af kommunikationen, både internt og eksternt og 

opfordrer til, at der etableres samarbejde med projektpartnernes kommunikationsafdelinger.  
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Der skal i kommunikationsarbejdet samtidigt være fokus på, at målgrupperne er mange, og at der er brug 

for en differentieret tilgang til kommunikation (borgere, sundhedsprofessionelle, politikere, virksomheder 

og forskere). Der blev drøftet forskellige vinkler på kommunikationen, f.eks.: 

• ”Det unikke ved HealthD360 er integration af nye typer sundhedsdata”,  

• ”Data der løser problemer for borgerne”,  

• ”I fht. bekymringer – fremhæv at vi bruger data til innovation og forskning” eller  

• ”Implementerings-fokus er centralt – vi skal levere resultater og vise at det giver mening med in-

vestering i forskning og innovation”. 

Brug af sociale medier, herunder LinkedIn, skal være i fokus.  

Styregruppen ønsker at være med i processen med at prioritere og vælge cases for projektet.  

Videnskabelige artikler skal fremadrettet stå eksplicit i strategi- og handleplaner for kommunikation. 

Ad 8) Input fra Innovationsfonden 
Innovationsfonden v. Peter Aadal Nielsen, rammesætter hvad fonden har fokus på og hvad der er vigtigt for 

fonden i forhold til projektet.  

Referat 
I alt blev I 2018, uddelt 148 mio. til ”Better Health and clinical research”. Det svarer til 15% af det, der blev 

søgt om.  

Grand Solutions er “Complex and high-risk projects”. For Innovationsfonden er det vigtigt, at de projekter 

de støtter leverer resultater og forfølger det, som giver mest værdi. Det er vigtigere end at følge planen. 

Planen skal bruges aktivt og tilpasses hvis nødvendigt. Innovationsfonden stopper gerne et projekt, hvis det 

går i hegnet. Men det er styregruppen, som beslutter det. 

Brug Styregruppen aktivt. Det er vigtigt at styregruppemedlemmerne er aktivt engagerede og også er kriti-

ske over for deres egen deltagelse. Både i forhold til at give flere penge eller i forhold til at trække sig fra 

projektet. 

Lad relevante WP-ledere deltage på styregruppemøderne. De kender detaljerne. 

Ad 9) Bordet rundt 
Alle deltagere i styregruppen byder ind med deres oplevelse af, hvordan projektet performer. 

Referat 
Projektdeltagerne ser frem til at komme i gang med projektet. Da projektet ikke har ressourcer til at lave alt 

man kunne ønske, er det vigtigt at prioritere hårdt og lave små hurtige konkrete afprøvninger, da det hur-

tigt giver konkrete erfaringer at bygge videre på.  

Kommunerne og hospitalerne har en vigtig rolle i forhold til at være en krævende kunde, da de kan være 

den afgørende faktor for, at vi kommer i mål med projektet.  

Projektdeltagerne har brug for noget forskelligt, og derfor skal vi nok kunne rumme forskelligheden i pro-

jektet. 

Sundhed.dk vil sætte projektet (og borgerens data) på dagsorden internt hos dem. 

Tag et punkt med om implementering til næste møde. 
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Ad 10) Opmærksomhedspunkter i forhold til omverdenen 
Under dette punkt kan styregruppemedlemmerne gøre projektledelsen opmærksom på eksterne begiven-

heder, der potentielt kan påvirke projektets økonomi, mulighed for at levere resultater eller lignende. 

Referat 
Ingen yderligere kommentarer under dette punkt. Er dækket ind under de foregående punkter. 

Ad 11) Plan for kommende styregruppemøder 
I henhold til Investeringsaftalen (”Investment Agreement”) skal afholdes styregruppemøder halvårligt. Pro-

jektledelsen foreslår at de kommende styregruppemøder holdes på følgende tidspunkter: 

Dato Klokkeslæt Sted 

Tirsdag d. 25. juni 2019 Kl. 10-12 Aarhus Universitet 

Tirsdag d. 26. november 2019 Kl. 10-12 Aarhus Universitet 

Tirsdag d. 26. maj 2020 Kl. 10-12 Aarhus Universitet 

Tirsdag d. 24. november 2020 Kl. 10-12 Aarhus Universitet 

Tirsdag d. 25. maj 2021 Kl. 10-12 Aarhus Universitet 

Tirsdag d. 23. november 2021 Kl. 10-12 Aarhus Universitet 

 

Styregruppen bedes godkende mødeplanen. 

Referat 
Mødeplanen er godkendt. Det er aftalt at mødeindkaldelserne sendes ud så hurtigt som muligt. Projektle-

delsen er ansvarlig for dette. 

Ad 12) Eventuelt 
Ingen punkter til eventuelt. 


