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KOMMISSORIUM
Bestyrelsen for 4S

Baggrund
Kommissorium for Bestyrelsen for 4S beskriver bestyrelsens rolle og
ansvar i projektet Styrket Governance og Modning af OpenTelesoftwaren. Kommissoriet tager afsæt i projektgrundlaget, som er
godkendt i Styregruppen for Teknisk Modning af National
Infrastruktur til Telemedicin (MaTIS) i marts 2016.
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Organisering
OpenTele er forankret i organisationen 4S1, der omfatter en
bestyrelse, en koordinator, en softwaregruppe samt sundhedsfaglige
fora. Projektet Styrket Governance og Modning af OpenTelesoftwaren bygger på denne organisering.
Projektet og den tilhørende bevilling er forankret i Region Midtjylland,
og Center for Telemedicin er tovholder. Arbejdet ledes via Bestyrelsen
for 4S, der i projektperioden formelt er en projektstyregruppe, som
refererer til MaTIS. MaTIS refererer til den Fællesoffentlige
Porteføljestyregruppe for Landsdækkende Udbredelse af Telemedicin
med formandskab i Sundhedsdatastyrelsen.
Bestyrelsen for 4S betjenes af Region Midtjylland/Center for
Telemedicin i samarbejde med Alexandra Instituttet.
Bestyrelsen er sammensat således, at den er repræsentativ for de
relevante parter i projektet: Regioner (3, inkl. formand), kommuner
(1), stat (1), MedCom (1), Alexandra Instituttet (1) samt PLO (1).
Projektperioden
Perioden for projektet løber fra 1. januar 2016 til 31. december 2016.
Den tidsmæssige ramme er svarende til finansieringshorisonten, og
der er afsat 2 mio. kr. til aktiviteterne.
1

4S står for ”Stiftelsen for Softwarebaserede SundhedsServices”, se www.4S-online.dk.
Organisationen blev etableret d. 6. juni 2013 med regionerne bag OpenTele samt Alexandra
Instituttet som hovedaktører.

Side 1

Sammenhæng til landsdelsprogrammerne
Landsdelsprogrammer, som vælger at anvende OpenTele-softwaren,
vil være afhængige af projektets leverancer, idet projektet sikrer, at
leverandører til landsdelsprogrammerne kan anvende allerede
udviklet og kvalitetssikret open source-kode i udviklingen af
telemedicinske løsninger. Endvidere sikrer projektet, at open sourcekoden forvaltes i relation til modtagelse, udvikling og aflevering af
open source-kode hos 4S.
Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har ansvar for at sikre:


At fremdrift og gennemførsel af projektets leverancer
beskrevet i PID'en sker inden for aftalt tid.



At der træffes beslutninger om handlinger i forhold til
eventuelle afvigelser.



Vurdering af og beslutning om hvilke punkter, der eventuelt
skal behandles og godkendes i MaTIS.



Afrapportering til MaTIS om projektets fremdrift og økonomi.



At Digitaliseringsstyrelsen orienteres om eventuelle
forsinkelser i projektet eller væsentlige ændringer i
forudsætningerne for projektets gennemførsel i relation til
PID'en.



At der udvikles en governance-model, som kan videreføres
efter projektets afslutning ved udgangen af 2016.



Opfølgning i forhold til flerleverandørstrategien og øget
konkurrenceudsættelse af infrastrukturen.

Møder
Der forventes afholdt tre møder i 2. halvår af 2016:


Torsdag d. 11. august 2016 kl. 12-15



Torsdag d. 6. oktober 2016 kl. 13:30-16



Mandag d. 5. december 2016 kl. 12:30-15.

Deltagelse i møderne kan foregå ved fysisk fremmøde og videomøde.
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