Sundhedsaftalen 2015-2018
Porteføljestyringsværktøj
Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Milepæle 1

Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin
Understøttelse af de
øvrige følgegruppers
arbejde
Tværsektoriel
anvendelse af video
DAK besluttede på
mødet d. 22/6, at der
skal udarbejdes en
handleplan for
indsatsområdet:
tværsektoriel
anvendelse af video

1

Der er på nuværende
tidspunkt ikke identificeret
et behov for it-understøttelse.
Følgegruppen for
Velfærdsteknologi og
Telemedicin har igangsat
en afdækning af
tilgængelige tekniske
løsninger i kommunerne.
Der er nedsat en
arbejdsgruppe, hvor alle
tekniske løsninger er
repræsenteret, som har til
opgave at beskrive
løsninger til identificerede
udfordringer.

Forventes at være klar Forventes at være klar Øvrige bemærkninger/
til fremlæggelse for
til implementering i
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
SKU/DAK
(P)SOF’erne
kan ses

Afventer de øvrige
følgegrupper

Afventer de øvrige
følgegrupper

1. Afdækning af tekniske
løsninger i kommunerne
(gennemført).

14. maj 2018

2. Nedsættelse af
arbejdsgruppe
(gennemført)
3. Der er afholdt 3
workshops i
arbejdsgruppen.
4. Forslag til handleplan

Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder

Afventer de øvrige
følgegrupper

Afventer de øvrige
følgegrupper

Indsats/opgave/
projekt

Videndeling
DAK besluttede på
mødet d. 22/6, at der
skal udarbejdes en
handleplan for
indsatsområdet:
organisatorisk
implementering og
videndeling.
Indsatsen deles i et
spor for implementering, som varetages af
SOF’erne og et spor for
videndeling, som
varetages af
Følgegruppen for
Velfærdsteknologi og
Telemedicin.

Telemedicinsk
sårvurdering.

Status på indsatsen

Milepæle 1

Forslag til handleplan
udarbejdet.
forelægges DAK under
selvstændigt punkt.
Følgegruppen for
Velfærdsteknologi og
Telemedicin har
gennemført 3 interviews
med repræsentanter for
SOF’erne. Med afsæt i de
gennemført interviews
udarbejdes et
spørgeskema, som
besvares af de resterende
SOF’er.

Forventes at være klar Forventes at være klar Øvrige bemærkninger/
til fremlæggelse for
til implementering i
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
SKU/DAK
(P)SOF’erne
kan ses

14. maj 2018

Forslag til handleplan
udarbejdet og forelægges
DAK under selvstændigt
punkt

Forslag til forlængelse af
projektperioden med

September 2018

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

På mødet i Det
Administrative
kontaktforum 22.
september 2017 blev
det besluttet, at
telemedicinsk
sårvurdering
fremadrettet forankres
i Følgegruppen for
velfærdsteknologi og
telemedicin.

regional finansiering
godkendt på mødet 25.
januar 2018.
Beslutningsoplæg om
fælles forvaltning med
virkning fra 2019
udarbejdes.

Milepæle 1

Forventes at være klar Forventes at være klar Øvrige bemærkninger/
til fremlæggelse for
til implementering i
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
SKU/DAK
(P)SOF’erne
kan ses

