VIDEOKNUDEPUNKTET

medcom

HVAD ER VIDEOKNUDEPUNKTET (VDX)?
Video anvendes i stigende grad i sundhedssektoren — også på tværs af sektorer og
ud mod borgeren.

Den tværsektorielle brug af video udfordres ved, at forskellige videoinfrastrukturer
ikke kan snakke sammen. For at løse denne udfordring blev VDX etableret af
MedCom i 2009, som del af et nationalt projekt om implementering af teletolkning.

VDX er nu en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur for stat, regioner og
kommuner (brugerkredsen), som:

•

Skaber bro mellem videoinfrastrukturer, der anvender gængse videostandarder

•

Giver adgang til virtuelle møderum, som kan anvendes til flerpartsvideomøder
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HVAD MÅ VDX BRUGES TIL?
VDX er et supplement til brugerkredsens egen videoinfrastruktur og videostrategi.
VDX har således primært et tværsektorielt sigte og må anvendes til:
•

At it-understøtte samarbejdet i sundhedssektoren og det sammenhængende
patientforløb — herunder med borgeren.
VDX bruges fx til udskrivningskonferencer, virtuel genoptræning, telemedicinsk hjemmemonitorering og konsultationer med borgere.

•

At understøtte brugerkredsens videokommunikation med andre organisationer.
Andre organisationer kan eksempelvis være almen praksis og tolkebureauer.

•

I begrænset omfang og tidsrum at understøtte projekter med videokommunikation

MedComs styregruppe følger udviklingen i anvendelsen af VDX og beslutter kapacitetsjusteringer.

HVAD BESTÅR VDX AF?
VDX består af en videoinfrastruktur og
et administrationssystem.
Som en del af administrationssystemet

er der et bookingmodul med tilhørende
API, som kan bruges til at planlægge og
sende invitationer ud til videomøder –
blandt andet til borgere.
Bookingmodulets API kan anvendes for integration af videobooking i egne systemer.

HVAD KRÆVER DET AT KOMME I GANG MED VDX?
Første skridt er at tage fat i MedCom via vdx@medcom.dk.
Gennem en dialog kan vi sammen afdække bl.a. behovet for video, hvorefter MedCom kan rådgive og informere om muligheder, krav og næste skridt. MedCom tilby-

der endvidere undervisning i forløbet.
Det vil være muligt at afprøve VDX – dog kun i en kortere og tidsbegrænset periode.
For at anvende VDX i drift kræves en konferenceserver, som passer til det forventede
forbrug af video.

HVAD KOSTER DET AT KOMME PÅ VDX?
VDX finansieres via Sundhedsdatanettet. Det vil sige, at der ikke vil være direkte udgifter forbundet med VDX – andet end etableringen og driften af konferenceserveren.

HVIS DU VIL VIDE MERE...
Du kan få mere information om VDX på MedComs hjemmeside under
’Systemforvaltning’, hvor du bl.a. kan finde:
•

Generel beskrivelse af bl.a. anvendelse og formål med VDX

•

Beskrivelse af bl.a. Service Level Agreement (SLA) og servicevinduer

•

Beskrivelse af support- og kontaktinformation

•

Brugervejledninger, tekniske vejledninger og installationsfiler

•

Startpakke med indledende spørgsmål til afklaring, samarbejdsaftale om
decentral konferenceserver samt lidt om VDX’s videoinfrastruktur og støttesystemer

•

Kommissorium, deltagere og dagsordener/referater for VDX-brugergruppen

Du kan læse mere om VDX booking og administration på https://vdxapi.dk
Du kan også kontakte MedCom på vdx@medcom.dk ved spørgsmål og behov for
råd og vejledning.
Link til VDX på MedComs hjemmeside: https://medcom.dk/systemforvaltning/
videoknudepunktet-vdx

Systemfakta
MedCom er fællesoffentlig systemforvalter for VDX. VDX er en del af organisationen for systemforvaltningen af fællesoffentlige sundheds-it-løsninger (FSI).
Den fællesoffentlige systemforvaltning er organiseret med MedComs styregruppe som forretningsstyregruppe. I tilknytning til VDX er der nedsat en
brugergruppe, der ser på forretningsbehov for tværsektoriel videounderstøttelse samt bidrager til at sikre den tekniske og sikkerhedsmæssige udvikling.

Driftsfakta
Driften af VDX varetages af en leverandør efter gennemført offentligt EUudbud.

