Referat fra
Møde i Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin
Tidspunkt: 5. februar 2019, kl. 9.00-10.30
Sted: Video
Deltagere: Irene Ravn Rossavik, Inge Bendixen, Kirsten Linding Videsen Stabel, Trine
Paagaard Clausen, Svend Holm Henriksen og Tine Kongsted Eefsen
Afbud: Marie Paldam Folker og Carsten Pedersen

1) Referat fra møde i Det Administrative Kontaktforum den 24. januar 2019
Referatet fra mødet i DAK den 24. januar 2019 blev gennemgået af Følgegruppen. Ang.
punkt vedr. opfølgning på handleplan vedrørende tværsektoriel anvendelse af video,
godkendte DAK følgegruppens vejledning og anbefaling, herunder bilag i forhold til
tværsektoriel anvendelse af video. Det blev ligeledes godkendt, at der kan afholdes en
temadag i april 2019, som optakt til implementering via de lokale samordningsfora. I den
forbindelse blev det fremlagte budget for dagen også godkendt.
Følgegruppen har i den forbindelse modtaget en henvendelse fra Allan Vittrup, sekretær i
SOF OUH, omhandlende vigtige opmærksomhedspunkter vedrørende den kommende
proces med implementeringen. I Følgegruppen blev det besluttet, at der arbejdes videre
med et skriv til formandsskabet vedr. forespørgsel om nedsættelse af en arbejdsgruppe,
hvori indgår repræsentanter fra samtlige SOF’er. Der er enighed om, at det mest optimale
ville være at have repræsentanter med, der arbejder med videoløsninger til daglig.
Følgegruppens indstillinger på DAK til support til borgere og pårørende via Hotline
Syddanmark, oprettelsen af en fælles supportfunktion samt den foreslåede model 1 til
support til medarbejdere i Syddanmark blev ikke godkendt. Den nødvendige support af
såvel borgere, pårørende og medarbejdere vil således fremadrettet foretages af den
enkelte kommune
I forhold til punkt omhandlende temadrøftelsen vedr. ”Digital service i verdensklasse”, blev
det besluttet at udsætte drøftelsen til DAK mødet i april 2019. I forbindelse med drøftelsen
ønskes der fra DAK’s side også en inddragelse af Strategi for digital sundhed 2018-2022
”Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle”, herunder fokus på konkrete
opgaver, der peger ind i Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin. Opgaven
vedr. udarbejdelse af oplæg til drøftelse, varetages i samarbejde med
koordinationsgruppen.

2) Opgaveportefølje
Strategi for digital sundhed indeholder fem indsatsområder, herunder 1) borgeren som
aktiv partner, 2) Viden til tiden, 3) Forebyggelse, 4) Tillid og sikkerhed om data og 5)
Fremdrift og fælles byggeblokke. I strategien indgår en række konkrete forslag, som

følgegruppesekretærerne vil kigge nærmere på i forbindelse med udarbejdelse af et mere
detaljeret oplæg til katalog med indsatser for gruppens arbejde fremadrettet. Kataloget vil
blive fremlagt for Følgegruppen ved næste møde i marts måned.
Ligeledes vil der til næste følgegruppemøde blive udarbejdet et forslag til nærmere
beskrivelse af temadagens indhold og en nærmere dato for, hvornår temadagen afholdes.
Endelig vil der blive udarbejdet et nyt oplæg til temadrøftelsen og der vil blive arbejdet
videre med følgegruppens organisering i forhold til de andre følgegrupper.

