Koncern Plan,
Udvikling og Kvalitet
Enhed for Udvikling og
Kvalitet
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Til:

Opgang
Telefon
Direkte
Web

Blok B
38 66 50 00
38 66 60 80
www.regionh.dk

Dato: 4. januar 2013

Organisering af telemedicinsk center i Region Hovedstaden
Regionsrådet har besluttet at etablere et telemedicinsk center i Region Hovedstaden.
Centeret skal understøtte en koordineret og systematisk anvendelse af telemedicinske
løsninger i regionen. Centeret skal sikre samtænkning og koordinering til arbejdet med
patient empowerment. Ligeledes skal centeret have en tæt relation til den tværgående
virksomhed IT, Medico og Telefoni (IMT), idet telemedicinske projekter teknisk er et
IMT ansvarsområde.
Centeret er besluttet placeret i Koncern Plan Udvikling og Kvalitet (KPUK) i det faglige miljø med bl.a. funktioner omkring strategisk anvendelse af IT og patient empowerment.
For at sikre dynamisk involvering af de rette kompetencer og en fortsat forankring indenfor de respektive faglige miljøer etableres centeret som et virtuelt center. Centeret
etableres med et tværsektorielt virtuelt coreteam og en tværsektoriel klinisk referencegruppe.
Centeret refererer til Koncerndirektionen med henblik på udmøntning og prioritering i
forbindelse med centerets anvisninger.
Vicedirektørkredsen vil være rådgivende i forhold til Koncerndirektionen med hensyn
til fagligt indhold i telemedicinske løsninger samt rådgivning i forhold til udbredelsespotentiale.
Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen vil blive inddraget som rådgivende i forhold til tværsektorielt indhold i telemedicinske løsninger samt tværsektorielt udbredelsespotentiale.
Relevante fora vil blive orienteret om centerets aktiviteter.
Centeret etableres med en teamleder/nøgleperson, som har ansvar for centerets daglige
opgaveportefølje og fremdrift.

I forbindelse med regionens arbejde med telemedicin skal der etableres et stærkt og
nødvendigt samarbejde med alle relevante hospitaler, Region Hovedstadens Psykiatri,
kommuner og praksissektor. På den baggrund etableres et virtuelt coreteam med bl.a.
repræsentanter for hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri samt administrative
repræsentanter for kommunerne og praksissektor, som skal varetage sekretariatsarbejde og skrivearbejde i forbindelse med de beskrevne opgaver.
For at sikre, at telemedicin bedst muligt kommer til at understøtte kliniske arbejdsprocesser, et tværsektorielt patientforløb samt forretningsmæssige behov, etableres en
tværsektoriel klinisk referencegruppe, som skal sikre, at det sundhedsfaglige personale
løbende involveres i telemedicinske sammenhænge.
Centeret vil have fokus på udbredelse og implementering af eksisterende modne telemedicinske løsninger. Men optimal anvendelse af nye teknologiske løsninger kræver
ændringer i arbejdsgange, uddannelse og sikker drift af systemer. Det er således væsentligt, at implementering og uddannelse samt sikker idriftsættelse er centrale dele af
ibrugtagningen af telemedicin og at de fremtidige behov vil være baseret herpå.
En af centerets første opgaver bliver at udarbejde en tværsektoriel strategi, handlingsog kommunikationsplan samt en tværsektoriel kortlægning og dokumentere de organisatoriske og sundhedsfaglige effekter af telemedicin.
I de ledelsesmæssige drøftelser af organiseringen har vigtigheden af, at den praktiske
implementering på hospitalerne blev nøje koordineret med den daglige drift, og at alle
relevante hospitaler og Region Hovedstadens Psykiatri blev inddraget i det planlagte
coreteam blevet understreget. Det er der taget højde for i den beskrevne organisering.
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