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1. Velkomst og præsentation v. MedCom
– Godkendelse af referat fra OSG6

2. Kort status fra pilotdeltagerne (bordet rundt)
– Region Hovedstaden
– PLSP
– Herlev/KMD
– MedCom

3. Tidsplan v. MedCom
– MedComs anbefaling til tidsplan
– Afvikling af Connectathon
– Evaluering

4. Økonomi v. MedCom
– Orientering om kontrakter og økonomi

5. Evt.

Dagsorden OSG7, 09.12.21



3

Revideret tidsplan for pilotprojektet
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MedCom anbefaler, at alle parter fastholder deres klargøringsprocesser ift. meddelelseskommunikation ud fra den 
oprindelige tidsplan, da opgaver allerede er planlagt og ressourcer afsat i arbejdskalendere. Dokumentdelingsaktiviteterne 
for PLSP kan afvikles efter særskilt plan.

1. Uge 2: Afprøvning af SBDH-meddelelser skal være udført senest d. 11. januar 2022
2. Uge 2: OAG møde torsdag d. 13. januar 2022 (Status på fremdrift)

3. Uge 3-8: Gennemførte meddelelseskommunikationsopgaver kan sættes på standby indtil uge 8, mens KMD kører 
videre med intern klargøringsproces

4. Uge 6: Tirsdag d. 8. februar 2022 skal alle parter give en klarmelding på deres opgaver mhp. Connectathon

5. Uge 6: OSG møde torsdag d. 10. februar kl. 14.00-15.00 (tentativt møde - afhænger af projektets fremdrift, og aflyses 
hvis alt kører planmæssigt)

6. Uge 8: OAG møde d. 22. februar (endelig koordinering af Connectathon)

7. Uge 9: Afholdelse af Connectathon (mandag d. 28. februar eller 2. marts 2022)

8. Uge 10: Udkast til evalueringsrapport (før MedCom Styregruppemøde d. 9/3)

– Uge 11: Endelig evalueringsrapport

9. Uge 13: Afsluttende OSG møde torsdag d. 31. Marts kl. 13.00-15.00

– Behandling af evalueringsrapport

MedCom vil gerne have styregruppens tilbagemeldinger på ovenstående forslag til tidsplan

MedComs anbefaling til revideret tidsplan



Afholdelse af Connectathon

Plan A – fysisk fremmøde (MedComs anbefaling)

- 3 projektrum til projektdeltagerne (RH, MultiMed, KMD/Herlev)

- MedCom Torvet som center med overblik over diverse central løsninger

Plan B – hybrid

- 1-3 projektrum/virtuelle rum til projektdeltagerne (RH, MultiMed, KMD/Herlev)

- MedCom Torvet som center med overblik over diverse central løsninger

Plan C – virtuel

MedCom vil gerne have styregruppens tilbagemeldinger på ovenstående forslag til 
afholdelse af Connectathon


