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REFERAT
Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

RESUMÉ
Det Administrative Kontaktforum behandlede i marts 2021 en sag vedr. udarbejdelse af en imple-
menteringsvejledning om tværsektoriel anvendelse af video samt implementeringsvejledning vedr. 
telemedicinsk udskrivningspakke. Der gives en status på arbejdet og den videre proces med vej-
ledningerne. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Tager orienteringen til efterretning

INDSTILLING
Kompetencegruppen for sundhedsteknologi indstiller, at Strategisk Sundhedsstyregruppe:

 Tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Det Administrative Kontaktforum behandlede på mødet den 4. marts 2021 en sag vedr. udarbej-
delse af en implementeringsvejledning om. tværsektoriel anvendelse af video samt implemente-
ringsvejledning vedr. telemedicinsk udskrivningspakke. Følgegruppen for behandling og pleje hav-
de på mødet indstillet, at:

 Kompetencegruppen for sundhedsteknologi udarbejder en implementeringsvejledning vedr. 
tværsektoriel anvendelse af video, samt at opgaven forankres i Kompetencegruppen for 
sundhedsteknologi jf. kommissorium for kompetencegrupperne og sundhedsaftalen. 

 Kompetencegruppen for sundhedsteknologi får til opgave at skabe sammenhæng mellem 
udviklingen af en implementeringsvejledning vedr. tværsektoriel anvendelse af video og 
den viden, materiale og erfaringer, der er indsamlet i analyseprojektet vedr. telemedicinsk 
udskrivningspakke. Videre skal kompetencegruppen komme med en vurdering af, hvordan 
den tværsektorielle implementeringsproces kan planlægges, både for en implementerings-
vejledning vedr. tværsektoriel anvendelse af video og en evt. tværsektoriel telemedicinsk 



udskrivningspakke.

 Der sker en udvidelse af anvendelsesområdet for en implementeringsvejledning vedr. 
tværsektoriel anvendelse af video til at inkludere alle strategiske tværsektorielle fora under 
sundhedsaftalen, herunder også tværsektorielle fora på klinisk niveau – såsom telemedi-
cinske udskrivningskonferencer. 

Det Administrative Kontaktforum godkendte indstillingerne i sagen.

Kompetencegruppen for sundhedsteknologi har i forlængelse af beslutningen ønsket at nedsætte 
en arbejdsgruppe med relevante medarbejdere, der ville påtage sig det videre arbejde med opga-
ven. Ifølge kommissoriet for kompetencegrupper er der mulighed for at udpege og involvere rele-
vante fagpersoner fra egen organisation ad hoc, som led i løsningen af de opgaver følgegrupperne 
eller Det Administrative Kontaktforum har besluttet. 

Grundet flere forskellige årsager, herunder coronapandemien, sygeplejestrejke m.m., har der ikke 
været den ønskede opbakning til at deltage i arbejdsgruppen. Sekretariatet har afventet, at situa-
tionen skulle ændre sig for dermed at få en ny mulighed for at invitere medlemmer ind i gruppen. 

I den mellemliggende periode har sekretariatet genbesøgt det tidligere udarbejdede materiale vedr. 
telemedicinsk udskrivningspakke. Ligeledes er sygehusenes hjemmesider blev besøgt og flere 
steder foreligger der vejledninger i forbindelse med brugen af videoudstyr samt opmærksomheds-
punkter i forhold til den nye arbejdsgang med video. Desuden flere steder tilbud om kurser til oplæ-
ring i løsninger og udstyr. Dette er dog ikke koordineret på tværs i regionen. Der er i regionens nye 
digitaliseringsstrategi indskrevet et mål om udvikling af en fast praksis og indgåelse af samar-
bejdsaftaler mellem kommuner, region og praksis.

Sekretariatet er samtidig blevet bekendt med, at de fynske kommuner i samarbejde med OUH og 
Svendborg Sygehus har udarbejdet et ”rammepapir for virtuel udskrivningskonference”. Ramme-
papiret er forankret i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på Fyn og øerne og har til 
formål at understøtte udbredelsen af virtuelle udskrivningskonferencer til kommunerne på Fyn og 
øerne samt afdelingerne på OUH.

Videre proces
Der er ultimo april 2022 afholdt møde mellem formandsskabet og sekretariatet i Kompetencegrup-
pen for sundhedsteknologi. Her blev det besluttet, at forespørgsel om nedsættelse af en ny ar-
bejdsgruppe først skal finde sted efter sommerferien 2022. Dette skyldes, at der pt. er fokus på 
den nye organisering med sundhedsklynger, der træder i kraft den 1. juli 2022. Formandsskabet 
har i den forbindelse ønsket, at der i den videre proces tages kontakt til og gennemføres besøg i 
de enkelte sundhedsklynger i Syddanmark for dermed at opnå en større forståelse for behov og 
ønsker.


