Referat
Møde i Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin
Tidspunkt: 17. maj 2018 kl. 10.30 – 11.30
Sted: Video
Deltagere: Irene Ravn Rossavik, Inge Bendixen, Kirsten Linding Stabel, Svend Holm
Henriksen, Tine Kongsted Eefsen, Trine Pagaard Clausen
Afbud: Marie Paldam Folker
1) Opfølgning på handleplan vedr. videndeling
DAK besluttede, at der ikke skulle iværksættes særlige initiativer, men at
følgegrupper og SOF’er generelt opfordres til at vedligeholde hjemmesiderne.
I forhold til medarbejderkompetencer skulle der følges op på dette i handleplan for
tværsektoriel anvendelse af video.
Der blev åbnet for muligheden for afholdelse af en temadag.

BESLUTNING I DET ADMINISTRATIVE KONTAKTFORUM DEN 14-05-2018
Det Administrative Kontaktforum godkendte handleplanen for organisatorisk
implementering af videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin. Herunder, at
Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin kan arrangere en temadag med
fokus på videndeling.
Det blev fra regional side bemærket, at med hensyn til arbejdet med Region
Syddanmarks hjemmeside er der begrænsninger i forhold til sidens
anvendelsesmuligheder – både teknisk og ressourcemæssigt.

2) Opfølgning på handleplan vedr. tværsektoriel anvendelse af video
Sporene samles i én arbejdsgruppe med kommunal repræsentation for hvert SOF.
Desuden ønskede PLO at indgå i arbejdsgruppen.
Handleplanen blev i øvrigt godkendt; dog ønsker kommunerne ikke at indgå
klyngesamarbejde omkring supporten.

BESLUTNING I DET ADMINISTRATIVE KONTAKTFORUM DEN 14-05-2018
Det Administrative Kontaktforum godkendte handleplanen for tværsektoriel
anvendelse af videokommunikation med det forbehold, at der kun nedsættes én
arbejdsgruppe, som tager sig af de fire spor. Arbejdsgruppen bør have fokus på at
effektivisere arbejdsprocessen. Der er i andre sammenhænge gjort gode erfaringer
med afholdelse af én workshop i stedet for en møderække.
Praksisplanudvalget har på deres seneste møde indgået en rammeaftale for
telemedicin, som giver de praktiserende læger bedre muligheder for at anvende
videokommunikation i deres samarbejde med kommuner og sygehuse.
Praksisplanudvalget er ved at nedsætte et udvalg, som skal understøtte
implementeringen af tværsektoriel videokommunikation i almen praksis.
Medlemmer fra udvalget kan med fordel inddrages i arbejdet med handleplanen for
tværsektoriel anvendelse af videokommunikation.

3) Opfølgning på dagsordenspunkt vedr. telemedicinsk sårvurdering
DAK besluttede at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin fortsat har
ansvaret for at udarbejde et forslag til regional forvaltningsorganisation samt at
udarbejde en samarbejdsaftale på området. Følgegruppen for behandling og pleje
bidrager til udarbejdelsen af samarbejdsaftalen.
Forslag til forvaltningsorganisation forelægges DAK i september og forslag til
samarbejdsaftale i november.

BESLUTNING I DET ADMINISTRATIVE KONTAKTFORUM DEN 14-05-2018
Det Administrative Kontaktforum besluttede, at der udarbejdes en samarbejdsaftale
for telemedicinsk sårvurdering. Samarbejdsaftalen udarbejdes af Følgegruppen for
telemedicin og velfærdsteknologi med involvering af Følgegruppen for behandling
og pleje. Samme følgegruppe fremlægger på det næste møde i Det Administrative
Kontaktforum forslag til en forvaltningsorganisation.

4) Punkter til næste møde – aftalt til 11/6 i Kolding
Opfølgning på de løbende opgaver
Mødet flyttes efterfølgende til 29. august 2018.

