Referat
Møde i Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin
Tidspunkt: 12. december 2018 kl.14.30 – 16.00
Sted: Videomøde
Deltagere: Irene Ravn Rossavik, Inge Bendixen, Kirsten Linding Stabel, Svend Holm
Henriksen, Tine Kongsted Eefsen, Trine Pagaard Clausen
Afbud: Marie Paldam Folker
1) Godkendelse af kommissorium vedr. lokal forvaltning til telemedicinsk
sårvurdering i Region Syddanmark
Kommissorium godkendt i følgegruppen med en enkelt justering i forhold til
udviklingspotentiale. Kommissoriet fremsendes til formandskabet til endelig
godkendelse.
2) Tværsektoriel anvendelse af video
Godkendelse af:
-

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling godkendt med en enkelt justering. Sammenhæng til PA-rapport
om analyse af skærmbesøg og virtuelle konsultationer blev drøftet. Link til
rapporten eftersendes, når den er offentliggjort på DIGST hjemmeside.
-

Vejledning og anbefaling - Godkendt

-

Bilagene:
o Anbefalinger kom godt i gang med et videomøde - Godkendt
o Anbefalinger til teknisk udstyr – Godkendt
o Gode råd når du holder videomøde - Godkendt
o Gode råd til dig som mødedeltager - Godkendt
o Gode råd til dig som mødeleder - Godkendt
o Gode råd til dig som borger - Godkendt
o Visuel visning af et videomøde - Godkendt

3) Tværsektoriel vidensdeling
Godkendelse af sagsfremstilling med budget for temadag
Sagsfremstilling godkendt med efterfølgende justering af budget for temadagen.

4) Drøftelse af Regeringens udspil ”Digital service i verdensklasse”
Drøftelse ud fra mindmap – hvad skal præsenteres på DAK og med hvilken vinkel.
Der er lagt op til at følgegruppen holder et oplæg på 5-10 min som danner rammen
for en 15-10 min drøftelse (i alt 20 min) på det kommende DAK møde.
Sekretærerne har et forslag om at koble det op mod den politiske aftale omkring
sundhedsaftalen 2019-2023. Høringsudkastet er vedhæftet – OBS denne først
offentliggøres på mandag d.10. december, og derfor er fortrolig.
Udspillet ”Digital service i verdensklasse” kan findes på dette link:
https://www.fm.dk/publikationer/2018/digital-service-i-verdensklasse
På baggrund af drøftelsen i følgegruppen udarbejdes et oplæg med spørgsmål til
drøftelse som sendes ud med dagsordenen, samt en præsentation til selve dagen
24. januar 2019.
Oplægget til indhold og struktur for temadrøftelsen blev gennemgået, og det blev
aftalt, at sekretariatet udarbejder en præsentation til brug for Irene, som forventes at
fremlægge oplæg til temadrøftelsen på mødet.
5) Opgaveportefølje
-

-

Drøftelse af nuværende opgaver der skal videreføres
o Understøttelse af de øvrige følgegruppers arbejde
o Tværsektoriel videndeling vedr. velfærdsteknologi og telemedicin –
afholdelse af 1 årlig temadag med præsentation i SOF regi
o Telemedicinsk sårvurdering – evaluering og afrapportering
Godkendelse af nuværende porteføljestyring Godkendt

6) Status for organisering af KOL programmet
Der blev kort orienteret om status samt formandskabets dialog om den videre
organisering af KOL-programmet.

7) Mail fra følgegruppen for behandling og pleje
Mailen er vedhæftet. Følgegruppen for behandling og pleje skal have et svar senest
31. januar 2019, spørgsmålet er, om der skal indkaldes til et ekstra
følgegruppemøde i januar?
Henvendelsen blev drøftet, og det blev aftalt at afholde nyt møde mandag d. 21.
januar.
8) Eventuelt
Ingen kommentarer

