Bilag 1: Lokal forvaltningsressource/fællesfunktion
I forhold til videreførelse af aktiviteter, herunder undervisning, der skal være med til at understøtte den lokale
implementering og anvendelse af telemedicinsk sårvurdering fremadrettet, foreslås det, at der afsættes finansiering
til en fælles ressource svarende til 2/3 fuldtidsmedarbejder.
Funktionen varetages i dag af en konsulent tilknyttet SDSI. I forhold til den videre finansiering af funktionen, er der i
nedenstående opgjort et overslag på udgifter i forhold til, hvilken medarbejder, der påtager sig funktionen:
•
•
•

Projektleder niveau (svarende til nuværende) ca. 400.000 kr. + 25.000 kr. til overhead = 425.000 kr.
Sygeplejerske højt niveau ca. 325.000 kr. + 25.000 kr. til overhead = 350.000 kr.
Sygeplejerske alm. niveau ca. 275.000 kr. + 25.000 kr. til overhead = 300.000 kr.

Foruden midler til løn foreslås afsat en ramme på kr. 25.000 til transport og afholdelse af møder i erfa-gruppen.
Gennemførte og kommende aktiviteter, som er varetaget af projektsekretariatet i 2018, fremgår af nedenstående
oversigt:
Kommunikationskampagne, herunder borgerrettede plakater, der er blevet distribueret til kommunerne
(sundhedsklinikker), sårcentre, m.fl., pjecer indeholdende information til borgere og pårørende, der er distribueret i
august 2018, artikel om telemedicinsk sårvurdering på LinkedIn og Sund i Syd bragt i 2. udgave 2018.
• Information til Praksis om uddannelse i sårbehandling (kurser og aktiviteter efterår 2018) samt artikel til
Praksisnyt nr. 5
• Samarbejde:
o Møde med OUH sårambulatorium og fynske kommuner gennemført i maj 2018 (næste møde 8.
november 2018).
o Erfa-gruppemøde, der er gennemført i august 2018 på Sygehus Lillebælt, Kolding.
• Undervisning:
o Kursus i oktober og november 2017 i sårbehandling og Pleje.net, Middelfart (25 deltagere)
o Kursus maj og juni 2018 i sårbehandling og Pleje.net, Middelfart (15 deltagere)
o Kursus desuden planlagt 1. og 2. oktober + 29., 30. og 31. oktober 2018
o Alle kommuner og sygehuse har fået tilbudt undervisning i Pleje.net vinter/forår 2018 v/ Dansk
Telemedicin, 10 kommuner og 4 sygehuse har taget imod. Tilbuddet er løbende.
•

Afholdelse af møder i den regionale erfa-gruppe (tidligere regionale styregruppe for det nationale
udrulningsprojekt. Seneste møde er afholdt den 28. august 2018.

