Sundhed & Omsorg

Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Dato

27. oktober 2015

Referat - følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin
Tidspunkt:
Sted:

Mandag d. 26. oktober 2015 kl. 9.30-13.30
Design Lab, Forskerparken 10H, 5230 Odense M

Velkomst
Irene og Inge bød velkommen til mødet.
Procesplan og status indsendt til DAK
Procesplanen blev præsenteret på mødet. Gruppen var enige om den
overordnede plan. Den skal dog præciseres og alle relevante datoer skal
fremgå af planen. Endvidere skal punkt 12 udgå, da kommunerne
løbende involveres via SSF.
Retrospektivt – tilbageblik på den gamle it-strategi. Hvad virkede, og
hvad virkede ikke?
Det blev besluttet, at arbejdsgruppen på det kommende møde i (d. 9.
november) skaber et overblik med fokus på det, der har virket.
Disposition – hvad skal strategien indeholde?
Gruppens forventninger til det færdige produkt blev drøftet. Under
drøftelserne blev følgende områder berørt:
- Rammen for strategien er givet af sundhedsaftalen
- Strategien skal være en udmøntning af de ting, der er skrevet ind
i sundhedsaftalen
- Strategien skal have et praksisnært fokus. Prioriterede indsatser
fra sundhedsaftalen kan eventuelt suppleres med handleplaner for
at gøre det praksisnært
- Strategien skal være på et overordnet niveau, som de enkelte
aktører kan arbejde indenfor
- Strategien skal danne en ramme for projekter og kunne anvendes
i forhold til finansiering af projekter
- Strategien skal rumme forskelligheden i kommunerne
- Strategien skal have borger-/patientperspektivet i fokus
- I arbejdet mod det færdige produkt er det vigtigt at huske på, at
parterne bag sundhedsaftalen er enige om, hvilke områder der
skal prioriteres – men de er ikke nødvendigvis enige om, hvordan
områderne skal prioriteres
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Arbejdsgruppen arbejder videre med en regulær disposition ud fra
ovenstående.
Forslag til afholdelse af workshop
Formålet med at afholde en workshop er, at:
- Sikre medejerskab til strategien
- Modtage kvalificerede input til strategien
Efter en drøftelse af forskellige målgrupper for workshoppen, blev det
besluttet, at invitationerne skal sendes ud til direktører og
sundhedschefer med en opfordring til, at der blandt deltagerne er
repræsentation fra flere niveauer. Yderligere er sgh/psyk og PLO
relevante målgrupper for workshoppen.
Programmet for dagen fastsættes, når dispositionen for strategien er
færdig. Der skal inden længe fastsættes dato for workshoppen.
Fremtidige mødedatoer i følgegruppen
Tina sender forslag via doodle.dk med forslag til mødedatoer ca. 1 gang
månedligt á 2 timer. Møderne afholdes fortrinsvis som videomøder.
Øvrigt
Inge er forhindret i at deltage i mødet i DAK d. 11. november i Vejle.
Svend deltager sammen med Irene.
Arbejdsgruppe
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal stå for den skriftlige
fremstilling af strategien og det praktiske arbejde, som det i øvrigt
omfatter (indsamling af materiale, kalenderbookinger mv.).
Deltagere i arbejdsgruppen:
- Linda Justi, Syddansk Sundhedsinnovation
- Susanne Pedersen, Syddansk Sundhedsinnovation
- Svend Holm Henriksen, Syddansk Sundhedsinnovation
- Thomas Bjørnestad Platz, Telepsykiatrisk Center
- Irene Rossavik, Esbjerg Kommune
- Tina Riegels-Jakobsen, Esbjerg Kommune
Som udgangspunkt er det Svend og Tina, der deltager i møderne med
Koordinationsgruppen. Hvis en af disse er forhindret, kan Linda og/eller
Thomas deltage i stedet.
I korrespondancen mellem følgegruppe og arbejdsgruppe er alle
umiddelbart på cc ved mails. Irene sørger endvidere for særskilt at
informere Inge, hvis der er noget fra arbejdsgruppen, som hun skal
informeres om.
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