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Nyhedsbrev marts 2015

Nyt om telemedicin
Telemedicinsk sårvurdering
Kæmpe indsats i implementeringsgrupperne
Implementeringen af Telemedicinsk sårvurdering går strygende
i Region Midtjylland. Alle 19 kommuner og de 5 hospitaler med
sårfunktion har implementeret løsningen, og vi har derfor nået
målet for udbredelse. Succesen skyldes i høj grad den
dedikerede indsats og det gode samarbejde i de lokale
implementeringsgrupper, som går på tværs af hospitaler og
kommuner.
Følg projektet og se samarbejdsaftaler, guidelines, statusrapporter med mere på telemedicin.rm.dk
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1. november 2014 åbnede Fælles Sårsupport, der hjælper både
kommuner, hospitaler og borgere med spørgsmål til
sårjournalen og til det udstyr, der bruges til telemedicinsk
sårvurdering.

Skærpede krav til

Alle hospitalsenheder og 13 ud af de 19 kommuner i regionen
har indgået aftale med Fælles Sårsupport. Du kan se
åbningstider og hvad du kan få hjælp til på
saarsupport.rm.dk

af telemedicin

Fælles sårsupport er kommet godt fra start

Dine kontakter hos Fælles sårsupport:

Kontakt Helene og Sonja på 7841 2099

behandling af data
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Find online udgaven på tjek.rm.dk

Tjek! Telemedicin i stor skala
- nu også på nettet
Nu er online udgaven af Tjek! på
internettet og du kan hurtigt
vurdere, om dit projekt er klar til
stor skala. Det koster ingenting,
og tiden kan være godt
investeret.

Tjek! giver et fælles overblik
over, om I er parate til at
udbrede løsningen i større skala.

Vælg ”Prøv Tjek” hvis du bare er
nysgerrig eller opret dig som
administrator i systemet. Så kan
du sende Tjek! ud til de kollegaer,
som skal være med til at vurdere
jeres løsning.

I værktøjskassen på
telemedicin.rm.dk kan du
læse mere om Tjek! eller du
kan prøve værktøjet med det
samme på tjek.rm.dk

Prøv Tjek! online

Tjek! findes også i en trykt udgave. Skriv til os, hvis du ønsker bogen tilsendt.

Kort om de fælles
standarder

Patientdata samles i den
enkelte region og kan
udveksles mellem de parter,
som deltager i patientbehandlingen. Det gælder
både data fra patienten selv,
hospitalet, den praktiserende
læge og kommunen.

Patientdata vil kunne tilgås
fra hospitalets elektroniske
patientjournal, fra kommunens omsorgs-systemer og
fra den praktiserende læges
journalsystem. Patienten vil
samtidigt få adgang til egne
data via sundhed.dk

Patientdata hentes og
gemmes på en fælles
standard, som giver leverandører mulighed for at
udvikle specialiserede
løsninger inden for alle
sygdomsområder.

RSI beslutning om Fælles standarder
for Telemedicin
Den 16. januar vedtog
Regionernes Sundheds IT (RSI)
nye fælles regionale standarder
for telemedicin. Det betyder, at
alle nye telemedicinske løsninger
fra 2016 skal udvikles, så de
efterlever de definerede
internationale standarder.
Beslutningen skal gøre det lettere
at bygge videre på eksisterende
løsninger, at udveksle oplysninger

og at genbruge delelementer fx
på tværs af regioner.
En anden sidegevinst er, at
danske virksomheder får lettere
ved at sælge deres løsninger ude
i verden.
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Fakta om tolkning i
Region Midtjylland
Psykiatrien og hospitalerne
gennemfører samlet omkring
11.000 tolkninger om året,
mens almen praksis har ca.
25.000 tolkninger om året.
De samlede udgifter udgør
knapt 20 mio. kr.
Ca. 25% af tolkningerne på
hospitalerne og i psykiatrien
gennemføres pr. video og
8 - 10% som telefontolkning.

Teletolkning
Center for Telemedicin arbejder med at udbrede video- og
telefontolkning fremfor tolkning ved fremmøde.
Der er nemlig både kvalitative gevinster og mulighed for
besparelser ved at omlægge tolkeformen.
Reduceret udledningen af CO2 er en vigtig sidegevinst, når tolkene kan bruge mere tid på tolkning og mindre på transport på
landevejene imellem hospitalerne.
Lige nu arbejder vi med at få fjernet tekniske snublesten, bl.a.
ved at opdatere det elektroniske bestillingssystem i BookPlan i
samarbejde med leverandøren.

Få kendskab til processer og behov med
gør-det-selv værktøjet miniLAB
Vil du godt fra start i dit
telemedicinske projekt og udvikle
den løsning, som din organisation
og dine brugere har behov for?
Så slå et smut forbi vores
hjemmeside og se, hvordan
miniLAB kan hjælpe dig.

miniLAB
Med små miniaturefigurer
kan I gennemspille
scenarier, der giver jer
viden om brugernes og
organisationens behov.

Du finder en trin-for-trin guide til
processen fra start til slut.
Du kan også få hjælp til brugerinddragelse af Center for
Telemedicins ekspert.

Hvis du er ansat i Region
Midtjylland, er hjælpen gratis.

Se mere på
telemedicin.rm.dk

Besøg CareWare fra 15.-16. april
Spor 2 er om telemedicin og digital genoptræning
Flere og flere borgere ønsker at blive i eget hjem på trods af
funktionstab. Indlæggelsestiden på sygehusene er kortere,
og der kan være ventetid på genoptræning/behandling.
Derfor er der behov for digitale teknologier, så borgeren kan
træne i hjemmet i tæt dialog med behandlersystemet, hvor
sundhedsdata kan sendes mellem borger og sundhedssystemet. Få indblik i hvilke velfærdsteknologiske
løsninger, der er på markedet nu, og hvilke der er på vej.

Tilmeld dig på carewareweb.dk

Skærpede krav til behandling af data
Hvis du skal i gang med et telemedicinsk tiltag, er det vigtigt,
at du har styr på informationssikkerhed, adgang til og
videregivelse af data, databehandleraftaler samt tilladelse fra
datatilsynet.
I værktøjskassen på vores hjemmeside kan du se mere om
telemedicin og jura samt eksempler på databehandleraftaler.
Er du ansat i regionen, kan du få mere information på:

www.intra.rm.dk/organisation/
informationssikkerhed/databehandleraftale

4

Region Midtjylland
Region Midtjylland
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N.
Mere information på
www.telemedicin.rm.dk
Skriv til centeret:
Centerfortelemedicin@
stab.rm.dk

Ny tjekliste til evaluering
af telemedicin (miniMAST)
Stil 33 spørgsmål og du får som
projektleder overblik over, om
din telemedicinske løsning med
fordel kan sættes i drift i stor
skala.
Hent Tjeklisten og en vejledning
i værktøjskassen på
telemedicin.rm.dk

