Temadag om
VDX—videoknudepunktet
Et tværsektorielt og fællesoffentligt videotilbud
TID & STED

20.06.2019 kl. 9.30 - 15.30

Syddansk Sundhedsinnovation—Region Syddanmark
Forskerparken 10
5230 Odense M

Invitation > VDX-temadag

Formål
Video anvendes i stigende grad i sundhedssektoren — også på tværs af sektorer og med borgere og patienter. Brug af video over sektorgrænser udfordres midlertidigt ved, at forskellige videoinfrastrukturer ikke kan
snakke sammen.
For at løse denne udfordring blev det besluttet at videreføre den videoinfrastruktur (VDX), som blev etableret
af MedCom i 2009 under det nationale videotolkeprojekt.
VDX er nu en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur på sundhedsområdet, som stilles til rådighed
for stat, regioner og kommuner.
Formålet med temadagen er at præsentere VDX, de forskellige muligheder og værktøjer i VDX – og hvordan
du kan komme i gang. Endvidere vil du på dagen få præsenteret eksempler og erfaringer med VDX.
Målgruppe
Teknikere, projektledere, kundeansvarlige og digitaliseringskonsulenter i kommuner, regioner og stat med
tilknytning til sundhedssektoren – og som arbejder med eller har interesse for tværsektoriel og borgerrettet
video.
Arrangører af temadagen
Temadagen er et samarbejde mellem MedCom, VDX-brugergruppen og Syddansk Sundhedsinnovation—
Region Syddanmark.
Læs mere
Om VDX her: https://www.medcom.dk/systemforvaltning/videoknudepunktet-vdx
Om MedCom her: www.medcom.dk
Om Syddansk Sundhedsinnovation her: http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/

Invitation > Program

09.30-10.00

Registrering og morgenmad

10.00-10.15

Velkomst v/ Direktør Lars Hulbæk, MedCom

10.15-10.30

VDX i overskrifter v/ Konsulent Peder Illum, MedCom
Oplægget er en kort indflyvning til VDX. Hvad er VDX? Hvem kan anvende VDX – og hvad
består VDX af?

10.30-12.00

Erfaringer med video og VDX
Der demonstreres og præsenteres praktiske erfaringer med og anvendelse af video med brug
af værktøjskassen i VDX. Der vil være fokus på projekter med borgerrettet video.

10.30-11.00

MedCom 11-projektet om video i almen praksis
v/ konsulent Claus Terkelsen, Syddansk Sundhedsinnovation - Region Syddanmark
og konsulent Lone Høiberg, MedCom

11.00-11.30

Mit sygehus - videokonsultationer med borgere og patienter
v/ Product managere Jesper Hollegaard og Lisbeth Jørgensen, OUH - Region Syddanmark

11.30-12.00

Tværsektorielle videokonsultationer
v/ professor og overlæge Karen Andersen-Ranberg, OUH - Region Syddanmark

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.15

Driften af VDX – og hvordan med supporten?
v/ teamleder Troels Werner Christensen, Region Sjælland ,
specialkonsulent Trine Helverskov, Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark og
konsulent Peder Illum, MedCom,
Hvordan er driften af VDX, og hvordan er supporten organiseret? Hør også om overvejelser
om organisering samt praktiske erfaringer med brugersupporten af video .

13.15-13.45

Nærmere om VDX
v/ konsulent Per Abildgaard, MedCom
Hvordan spiller VDX sammen med og kan anvendes fra og i eget videoudstyr og infrastruktur?
Og hvad med sikkerheden i VDX?

13.45-14.00

Kaffe og kage

14.00-14.45

VDX og integration til egne systemer
v/ konsulent Jesper S. Knudsen, MedCom
Som en del af værktøjskassen i VDX er udviklet et API, som gør det muligt at integrere VDX i
egne apps og systemer. Hør om og se eksempler på anvendelsen – og hvad der kræves for at
udnytte API’et.

14.45-15.15

Hvordan kommer du i gang med VDX
v/ konsulent Peder Illum og Jesper S. Knudsen, MedCom
Hvad er forudsætninger og de praktiske trin for at komme i gang med VDX?

15.15-15.30

Afrunding v/ direktør Lars Hulbæk, MedCom

15.30

Tak for i dag

