Temadag om VDX,
fællesoffentlig og tværsektoriel
videoinfrastruktur

TID

27.10.2020 kl. 13.00 - 15.15

STED

Virtuelt: Information om tilgang til mødet
eftersendes

Invitation > VDX-temadag

Baggrund og formål
Som følge af Covid-19 er behovet for og anvendelsen af video steget markant – ikke kun til videomøder fra hjemmearbejdspladsen men også til konsultationer med patienter/borgere og mellem fagpersonale på tværs af kommuner, sygehuse og almen praksis.
Kommunerne har mulighed for at anvende VDX (videoknudepunktet), som er en fællesoffentlig og tværsektoriel
videoplatform til den tværsektorielle og borgerrettede videoanvendelse. Kommunerne kan anvende VDX inden
for områder som sundhed, ældrepleje og social-psykiatri.
VDX blev etableret i 2009 under det national videotolkeprojekt for at løse den udfordring, der fortsat består i, at
brug af video over sektorgrænser udfordres ved, at forskellige videoinfrastrukturer ikke kan snakke sammen.
VDX er del af finansierings- og styringsmodellen for fællesoffentlige it-infrastruktur på sundhedsområdet – og
finansieringen fra kommuner og regioner kommer via bloktilskud (ØA).
For den praktiske anvendelse af VDX stilles værktøjer til rådighed for administration, planlægning og booking af
videomøder, herunder flerpartsmøder med borgere/patienter og sundhedspersonale i fx lægepraksis og på sygehuse. MedCom stiller også værktøjer til rådighed for integration af VDX til egne fagsystemer inkl. brugerføderering. Eksempler på fagsystemer og apps, der anvender VDX som videomotor er; Min Læge app, Kontakt Læge
app, Sundhedsplatformen og Mit sygehus.

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
Medarbejdere i kommunerne, som enten allerede bruger video eller står overfor at skulle i gang med at anvende video i det daglige arbejde.
Tilmelding
Deltagelse er gratis men tilmelding nødvendig – og efter først til mølle-princippet. Tilmelding kan ske på:
https://medcom.nemtilmeld.dk/32/

Læs mere
Læs mere om VDX og muligheder for anvendelse her: www.medcom.dk/systemforvaltning/
videoknudepunktet-vdx
MedCom hjælper gerne kommunerne i gang med VDX og Kontaktlæge – og kan kontaktes på
vdx@medcom.dk.
På MedComs hjemmeside kan findes praktiske oplysninger for VDX om bl.a. support og startpakke her:
www.medcom.dk/systemforvaltning/videoknudepunktet-vdx – og for Kontakt Læge her: www.medcom.dk/
opslag/support/videokonsultation-i-kontakt-laege

Invitation > Program

Program
13.00-13.20

Velkomst v/Peder Illum og Lars Hulbæk, MedCom
• Hvad er VDX og hvad må VDX bruges til?
• Statistik på brugen af video
• Support og VDX

13.20-13.40

Præsentation af Kontakt Lægen app v/Lone Høiberg, MedCom og Claus Terkelsen,
Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
• Med Kontakt Læge app’en kan sundhedspersonale hjælpe borgere uden NemID med at
starte en videokonsultation med egen læge

13.40-13.55

Anvendelse af video mellem praktiserende læge og plejehjem i Nyborg kommune
v/Eilif Hedemann, Lægerne Enghavevej, Region Syddanmark
• Hvordan er samarbejdet etableret, og hvordan fungerer det nu?

13.55-14.10

Virtuelle konsultationer i det tværsektorielle samarbejde
v/Hasse Petersen, Det Fælles kommunale Sundhedssekretariat – Sjælland
• Strategisk arbejde med udbredelse af virtuelle konsultationer i det tværsektorielle samarbejde i perioden oktober 2019—oktober 2020.

14.10-14.30

FUT og anvendelsen i kommunerne v/Christian Poulsen, Aarhus Kommune
• Hvordan skal anvendelsen ske i kommunerne?

14.30-15.00

Den praktiske anvendelse af VDX og VDX-værktøjer v/Jesper Søderberg Knudsen,
MedCom
• VDX-administrationsmodulet
En gennemgang af VDX administrationsværktøjet med fokus på organisationsstyring, log
funktioner og fejlfinding på møder.

15.00-15.15

•

Outlook-plugin
En visuel demo af VDX Outlook booking-plugin, koncept forklaring og tidsplan.

•

Planer for brugerføderering
Hvad er det, hvor kan det bruges ,og hvor dan kommer man i gang med det?

Tak for i dag v/Peder Illum og Lars Hulbæk, MedCom

