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Workshop

Implementering
på tværs af sektorer
• vores erfaringer og fif!

Lea Nørgaard Bek, Center for Telemedicin
Anders Horst Petersen, Nære Sundhedstilbud

Nøgleord og agenda
 Nøgleord:
 Vellykket implementering
 Telemedicin og velfærdsteknologi
 ”På tværs” af sektorer

 Agenda:
 Filmklip og oplæg (20 min.)
 Tip en 5’er og gruppearbejde (15 min.)
 Præsentation af ”Top 5” (15 min.)
 Opsummering af ”fif” og afrunding (10 min.)
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Casen: Telemedicinsk sårvurdering
 Filmklip om samarbejdet mellem Horsens
Kommune og sår-ambulatoriet på Horsens
Sygehus
 Filmklip
 OBS! vedr. casen:





Nationalt initiativ
Moden teknologi
Best practice / gode erfaringer
Opskalering

Hvorfor er implementeringsprocessen vigtig?
 ”It takes nine years, on average, for
interventions……to be fully implemented”
(Green et al. 2009)

 Struktureret anvendelse af
implementeringsmetoder og redskaber har en
positiv effekt på, hvor hurtig implementeringen
forløber (Fixen et al. 2001)
 Ikke megen evidens for, hvad der præcist virker
og ikke virker, men mange undersøgelser viser,
at mange faktorer har betydning!
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Implementering af telemedicin og
velfærdsteknologi
 Fascination af ”So ein Ding”
 Hvad med behovet? Gør det en forskel?

 Ildsjælenes domæne
 Hvad med involvering af brugerne?

 Pilotprojekter afløses af pilotprojekter
 Pilotitis? Hvem vil være pilot på driften?

 Overgang til drift kræver
organisationstilpasning
 Alle vil gerne udvikling
(men helst uden forandring ☺)

Hvordan skaber vi mening på tværs?
Behandlingen ændres ikke, måden
den leveres på gør.

Tværsektorielt samarbejde i fokus
Tættere kontakt mellem
kommunale sygeplejersker til
lægelige og sygeplejefaglige
eksperter på sygehusene
Der er tale om nye roller og
flytning af kompetence.
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Hvordan skaber vi mening på tværs?

Samarbejdet i Region Midtjylland

Fælles
Netværksgruppe
- videndeling

Regional
implementeringsgruppe

Lokal
implementeringsgruppe
Lokal
implementeringsgruppe

Lokal
Implementeringsgruppe
Horsens
Hospital
Odder

Lokal
implementeringsgruppe

Lokal
implementeringsgruppe

Horsens

Hedensted

Skanderborg

Almen
praksis

Sygepleje-distrikter

4

15-09-2014

Status og fremdrift lokalt
Aktiviteter i implementeringsprocessen

1

2

3
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Noter

Implementering af telemedicinsk sårvurdering har været på
dagsordenen i klyngestyregruppen

Lokal implementerings- eller arbejdsgruppe er nedsat og
lokale tovholdere udpeget

Der er udarbejdet samarbejdsaftaler mellem alle kommuner
og sårklinik/hospital og almen praksis

Behovet for indkøb af teknisk udstyr er kortlagt

Det nødvendige tekniske udstyr er indkøbt

Der er afholdt kursus i anvendelse af udstyr og pleje.net i
alle kommuner og på hospitalet

Der er udpeget sårsygeplejersker på hospitalet og i
kommuner (1 pr. 15.000 indbyggere)

Behovet for kompetenceudvikling / kurser blandt
sundhedspersonalet er kortlagt

Kompetenceudvikling er gennemført i tråd med
anbefalingerne fra MedCom
Der er indgået databehandlingsaftale mellem Danske
Telemedicin og kommuner

Telemedicinsk sårvurdering kører i drift og alle relevante
patienter oprettes i pleje.net

Sundhedsaftale og samarbejdsaftaler
Sundhedsaftalen skal sikre
sammenhæng på tværs af
sektorer
Samarbejdsaftalerne skal
afspejle organiseringen af
samarbejdet om
telemedicinsk sårvurdering
lokalt.




Kommunikation
Dokumentation
Samarbejde





I kommunen
På hospitalet
I almen praksis
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Tip en 5’er
1. Individuelt (3 min.):



Hvad mener DU er vigtigst mht. implementering af
telemedicinske løsninger på tværs af sektorer?
Sæt kryds (max. 5)

2. I grupper (10 min.):


Er det muligt at finde frem til gruppens
Top 5?

Top 5

Opmærksomhedspunkter!

Feedback og opfølgning

De strategiske mål

Teknik

Ledelse

Fremtidssikring
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Væsentlige erfaringer
 Teknologi med Mening
 Stærk og synlig ledelsesopbakning
 Ejerskab på alle organisatoriske niveauer
 Ihærdig opfølgning
 Kompetenceopbygning og –fastholdelse

Opsummering af fif!
 Overblik over status og fremdrift for
implementeringen
 Samarbejdsaftaler med lokal forankring
 Definerede kompetenceniveauer og fælles
uddannelse ”på tværs”
 Kommunikationsværktøjer
 Netværk og videndeling
 www.telemedicin.rm.dk
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