
VDX – FORMÅL OG ANVENDELSE   
 

VDX blev etableret i 2009 som en del af ABT-fondsprojektet ”national implementering af teletolkning”. Efter 
projektets afslutning besluttede MedComs styregruppe at videreføre VDX som en integreret del af 

Sundhedsdatanettet (SDN). 

 

Videoknudepunktet (VDX) er nu en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur, som stilles til rådighed for 

staten, regionerne og kommunerne (ejerkredsen) og med anvendelse inden for det nedenfor definerede formål 

for VDX og på områder, som ligger inden for MedComs organisatoriske formål og arbejdsprogram.  

 

Disse områder er aktuelt: 

 

• Sundhed 

• Ældrepleje 

• Genoptræning 

• Forebyggelse  

• Social-psykiatri 

• Børn-/unge 

• Arbejdsmarked 

 

Formålet med VDX er: 

 

• At videounderstøtte ejerkredsens tværsektorielle samarbejde om det sammenhængende 

patient/borgerforløb. Eksempler med anvendelse af VDX er udskrivningskonferencer mellem sygehus og 

kommunalt plejepersonale og telepsykiatri mellem regionale psykiatere og medarbejdere på kommunale 

bosteder  

 

• At understøtte ejerkredsens videokommunikation med borgeren. Eksempler med anvendelse af VDX er 

telemedicinsk hjemmemonitorering, konsultationer og virtuel genoptræning 

 

• At videounderstøtte ejerkredsens administrative processer. Eksempler med anvendelse af VDX er ved 

intern eller tværgående planlægning og koordinering i relation til sundhedssektoren 

 

• At videounderstøtte ejerkredsens samarbejde med andre organisationer. Andre organisationer kan 

f.eks. være almen praksis og tolkebureauer  

 

• At ejerkredsen kan stille VDX til rådighed for ydere i det omfang, ejerkredsen er forpligtet hertil i 

henhold til en overenskomst, både lands- og lokale overenskomster – og under forudsætning af, at 

anvendelsen ligger inden for ovenfor angivne formål for VDX. Eksempler med anvendelse af VDX er 

almen praksis’ konsultationer med borgere  
 

• At ejerkredsen kan stille VDX til rådighed for Grønland og Færøerne – under forudsætning af, at 

anvendelsen ligger inden for det ovenfor angivne formål for VDX 

 

• I begrænset omfang og tidsrum at understøtte ejerkredsens videoafprøvningsprojekter  

 

VDX leverer til det formål: 

 

• Brobygning mellem brugerkredsens lokale/regionale og kommercielle videoinfrastrukturer, som 

anvender gængse videostandarder. 

 

• Adgang til, at ejerkredsen kan oprette virtuelle møderum, som kan anvendes til flerpartsvideomøder. 
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• Et API, som gør det muligt at udvikle integration af videokommunikation i egne fagsystemer, og som 

understøtter ejerkredsens egen administration af videomøder.  

 

MedComs styregruppe følger udviklingen i anvendelsen af VDX og beslutter kapacitetsjusteringer. Klinisk 

anvendelse har 1. prioritet i tilfælde af kapacitetsudfordringer.  

 

 

 
Dato Rettelse 

 Første version 

 

21.06.2017 Tilretning på MedComs styregruppe med præcisering af, at VDX kun stilles til rådighed for MedCom ejere samt 

tilføjelse af, at VDX kan anvendes til den borgerrettede videokommunikation.  

 

18.03.2020 Tilretning af MedComs styregruppe med udvidet anvendelse, så det foruden sundhedsområdet også omfatter 

de områder inden for den kommunale virksomhed, som ligger inden for MedComs arbejdsprogram. Hertil blev 

indskrevet, at ejerkredsen kunne stille VDX til rådighed for praksisydere i det omfang, det følger en 

overenskomst. 

 

22.01.2021  Præcisering på baggrund af beslutning i MedComs styregruppe på møde den 16. december 2020 om, at VDX 

kan anvendes til administrative støtteprocesser, men at klinisk anvendelse har 1. prioritet i tilfælde af 

kapacitetsudfordringer.  

 

23.05.2022 Forslag til udvidelse af formålsbeskrivelsen med Grønland og Færøerne. Hertil kommer justering, så det 

fremgår, at VDX kan stilles til rådighed for ydere – og altså ikke alene praksisydere.  
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