Referat
Møde i Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin
Tidspunkt: 24. oktober 2018 kl.9.00 – 10.00
Sted: Video
Deltagere: Irene Ravn Rossavik, Inge Bendixen, Kirsten Linding Stabel, Marie Paldam
Folker, Trine Pagaard Clausen, Svend Holm Henriksen og Tine Kongsted Eefsen
Afbud:

1) Udkast til samarbejdsaftale om telemedicinsk Sårvurdering – til godkendelse
•

OBS afsnittet under tabellen i kompetenceafsnittet, her skriver vi i forhold til
kompetenceløft til sygehuslægerne ”at det forudsættes at der fra Den
lægefaglige videreuddannelses side oprettes et kompetenceløft særlig rettet
mod sygehuslæger med ansvar for sårbehandling, samt at læger deltager i et
endags telekommunikationskursus”.

Samarbejdsaftalen rettes til ud fra få kommentarer fra gruppen.
Tine Boesen Larsen fra Den lægefaglige uddannelse kontaktes, mhp. formaliteter og
arbejdsgange for at oprette et kompetenceløft til sygehuslæger med ansvar for
sårbehandling. Tine Boesen har efterfølgende meddelt at Koncern HR, herunder Den
Lægefaglige Videreuddannelse ikke kan godkende den foreslåede formulering.
Afsnittet formuleres derfor som en anbefaling: ”at det anbefales at der fra den lægefaglige
videreuddannelses ….”
Hvis DAK godkender samarbejdsaftalen, kan der efterfølgende igangsættes en proces
med henblik på oprettelse af kurser for sygehuslægerne.
Herefter godkendt.

2) Sagsfremstilling til samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering – til
godkendelse
•

OBS bilag 3: er tidsfrister realistiske?

Godkendt

NB! Sagsfremstillingen konsekvensrettet vedr. oprettelse af kurser for sygehuslæger jf.
foranstående punkt.

3) Sagsfremstilling til organisering af telemedicinsk sårvurdering – til godkendelse
Inge har kommentarer med fra formøde med repræsentanter fra sygehusene, som stiller
spørgsmål til, hvordan opgaverne skal fordeles. Der udtrykkes bekymring for, om
opgaverne falder mellem 2 stole, hvis flere skal have ansvaret.
Det besluttes, at der i sagsfremstillingen skrives ind, at følgegruppen skal udarbejde et
kommissorium med ramme og opgaver til gruppen, hvis mulighed 3 vælges.
Herefter godkendt.
4) Opfølgning på referat
•

Det blev besluttet på DAK møde 27/9-18, at der etableres en regional
erfagruppe, som erstatter eksisterende lokalt forankrede erfagrupper. Plan?

De 2 repræsentanter fra den nationale brugergruppe, samt den fælles forvaltningsresurse
er selvskrevne medlemmer i erfagruppen.
SOF’erne anbefales at tænke den tidligere projektstyregruppe ind, når de udpeger
medlemmer til erfagruppen.
Peder Jest kontaktes omkring beslutningen, og arbejdet med at nedsætte arbejdsgruppen
påbegyndes.
5) Porteføljestyring – til godkendelse
Farverne ændres så:
Grøn = færdig
Gul = igangværende
Rød = ikke påbegyndt
Herefter godkendt.

6) Dagsorden til DAK mødet 19/11-18: her står at vi kommer med et udkast til en ny
organisering af KOL programmet i Syddanmark. Konsensus om at punktet må
flyttes til januar mødet?
Jævnfør referat fra møde i DAK den 27. september 2018, blev det besluttet, at
følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin skal udarbejde et forslag til en ny
organisering for KOL-programmet. Dette for særligt at sikre, at Det Administrative

Kontaktforum kan være tættere på udvikling i projektet, herunder de forskellige parters
valg af løsninger og de muligheder, der kan være i valg af fælles løsninger.
På baggrund af beslutningen i DAK er der et ønske fra Inges side om at indgå i en
nærmere dialog med Kurt Espersen og Peder Jest i forhold til en afklaring i regionen
omkring formålet med reorganiseringen.
En tilbagemelding herom ønskes at foreligge inden gennemførelse af det første
arbejdsgruppemøde, der er planlagt gennemført den 12. november 2018.
Da der i Landsdelsprogrammet efter planen er væsentlige beslutningspunkter i decemberjanuar, er det en udfordring at afvente beslutning om organisering til DAK mødet i januar.
Irene foreslog, at DAK formandsskabet præsenteres for et udkast inden jul, hvorefter en
ændret organisering effektueres. Udkastet præsenteres dermed på DAK til januar 2019.
Der var i øvrigt enighed om, at den gældende organisering af Landsdelsprogrammet må
fortsætte indtil der i DAK-regi er truffet beslutning om en ændring af organiseringen.

7) Fremtidige møder i Følgegruppen
Sekretariatet har indkaldt til møder frem til slutningen af 2019. Der ligges vægt på fra
sekretariatet, at det kan være meget vanskeligt at finde ny tid til følgegruppemøde, når det
aflyses tæt på mødet.
Alle møderne er indkaldt så sekretariatet har et par dage til at arbejde med de emner der
evt. ikke godkendes, så det kan rettes til og sendes ind rettidigt til dagsordenen til
kommende DAK.

