Følgegruppen for
velfærdsteknologi
og telemedicin

Navn på indsats

Beskrivelse af indsatsen

Begrundelse for om indsatsen skal Hvornår i aftaleperioden forventes Beskrivelse af hvilke ressourcer
videreføres eller afvikles
indsatsen at kræve et særligt fokus det forventes, at en videreførelse
(periode)
kræver (eksempelvis behov for
arbejdsgruppe, temadag eller
workshops)

Understøttelse af Behov for IT-understøttelse
de
øvrige
følgegruppers
arbejde

Videreføres
Det afhænger
Der er en forventning om en øget følgegrupper
digitalisering afspejlet i den
kommende sundhedsaftale

Videndeling
tværs af SOF'er

Videreføres
En gang om året, når det giver
Implementering af digitalisering mening. Det er ikke sikkert der er
kræver ofte lidt ekstra, da det kan behov for det hvert år.
ramme en kulturændring. Derfor
bør der være et skærpet fokus så vi
kommer hele vejen rundt.

på Afholdelse af en årlig
temadag (når det giver
mening), mhp at styrke
implementeringsarbejdet
i
forhold til tiltag omkring
velfærdsteknologi
og
telemedicin

af

de

øvrige Følgegruppen kunne forestille sig
en stående arbejdsgruppe, som
kan deltage mere aktivt i de øvrige
følgegruppers arbejde, når der
nedsættes arbejdsgrupper. Dette
med formål om, at identificere
digitaliseringsbehov
meget
tidligere i forløbet.

Temadagen
kan
indeholde
workshops.
Temadagen
vil
primært
være
SOF
og
implementeringsgrupperne under
SOF, men afhængig af emne, kan
der være andre interessenter

Telemedicinsk
sårvurdering

Der
vil
være
løbende
evaluering
af
indsatsen,
afrapportering på inklusion
samt opfølgning i forhold til
den lokale forvaltning

Tværsektoriel
Der er lavet en handleplan
anvendelse af video vedrørende
tværsektoriel
anvendelse
af
video
indeholdende en vejledning,
som indeholder fire spor: Best
practice, infrastruktur og
udstyr, kompetenceudvikling
og vedligeholdelse samt
support.

Videreføres
Løbende
Telemedicinsk sårvurdering er et
område med fokus fremadrettet,
hvorfor det må prioriteres som en
fast opgave i gruppen

Videreføres
Vejledningen for anvendelse af
video er til godkendelse på DAK
den 24. januar 2019. Vejledningen
lægger op til, at der skal arbejdes
videre med fælles support,
kompetenceudvikling
og
implementering i SOF´erne, og
anbefalingerne er endnu ikke
implementeret.

Vil være et samarbejde med den
lokale forvaltning, som kan
defineres
som
en
stående
arbejdsgruppe for emnet.

Der planlægges en temadag i Afhænger af beslutninger omkring
foråret 2019, hvor fokus er på det videre arbejde på mødet i DAK
implementering af tværsektoriel den 24. januar 2019.
anvendelse af video. Arbejdet vil
derfor formodentligt kræve ekstra
opmærksomhed i 2019.

