Invitasjon Nettverkssamling 17.4.2018

Videobasert kommunikasjon i behandling og oppfølging
Tid: Tirsdag 17/4 2018 kl 10.00-15.05
Sted: Skap gode dager, Wergelands gate 13 Drammen
Velkommen til presentasjoner og workshop om hvordan kommuner og helseforetak kan
bruke avstandskompenserende teknologi i behandling og oppfølging av pasienter og
brukere. Du vil få presentert prosjekter om videobasert kommunikasjon som prøves ut i
praksis, og hva erfaringene er så langt. Videre vil det også gis en smakebit på hva slags
egnet utstyr som finnes. Vi setter av tid til å diskutere hvordan din organisasjon kan
arbeide for å teste ut og implementere avstandskompenserende teknologi, og om ulike
type forsknings- og innovasjonsprosjekter (FOUI) kan være veien å gå.
Blant innlederne vil du møte: Bodil Bach, Marit Dammen, Tom Morten Nilsen, Terje
Olsen, Stein Tore Øien
Program:
10.00 -10.10
10.10 -10.30

10.35-10.55

11.05-11.30

Velkommen
SMART samhandling i pasientforløp
- Tjenesteinnovasjon i praksis i helseforetak og kommuner
Ved Bodil Helene Bach, BBach, Prosjektkoordinator SMARTsam SI og Marit Dammen,
Prosjektleder, Prosjektleder, Avd. eHelse og Teknologi, Stabsområde Helse, Sykehuset
Innlandet HF
Virtuell fastlege – hva må til og hvordan?
- En påbegynt reise mot fremtidens legetjenester i Ringeriksregionen…
Ved Bodil Helene Bach, BBach, Prosjektleder Ringeriksregionen og Tom Morten Nilsen,
Enhetsleder, Ringerike kommune
Sikker videokommunikasjon innen helsesektoren

- Hvorfor videokonferanse i Norsk Helsenett?
- Hvorfor Cisco videokonferanse?
- Hvordan realisere videokonferanse på din arbeidsplass?

11.30- 11.50
11.50 – 12.10
12.10 - 12.10
12.20 – 12.30
12.30 – 14.15
14.20 – 15.00
15.00

Ved Cisco og Norsk helsenett videotjeneste ved Terje Olsen, Helseansvarlig, Cisco
Systems AS og Stein Tore Øien, Tjenestansvarlig, Norsk helsenett SF videotjeneste
Vestre Viken
Helsesenteret i Askim
Teknologileverandø r (kommer)
Teknologileverandø r (kommer)
Lunsj og oppstart gruppearbeid (Arbeid i grupper tilpasses knyttet til hvor mange og
hvem som kommer)
Felles gjennomgang og hvilke prosjekt skal vi holde tak i?
Avslutning og vel hjem

Påmelding til: vitensenteret@usn.no

- INNEN 23.3.2018

Arrangører: Buskerud fylkeskommune (BFK) – Vitensenteret - Vestregionen - USHT

