
 

  

 TID & STED 30.03.2022 kl. 9:00 - 15:45 

 Odeon 

 Odeons Kvarter 1 

 5000  Odense C 

 

Temadag om  
VDX—videoknudepunktet 

 

Anvendelsesmuligheder 



 

 

   VDX– temadag  

Formål 

Målgruppe 

VDX (videoknudepunkt) er Danmarks fællesoffentlige og tværsektorielle videoinfrastruktur, som anvendes af 
regioner, kommuner og staten. Anvendelse af videomøder er accelereret de seneste år – anvendes både på 
tværs af sektorer og internt i organisationer, men også borger– og patientrettet.  
 

VDX blev etableret tilbage i 2009 i forbindelse med det nationale videotolkeprojekt. Er derudover løbende 
brugt til både udskrivningskonferencer, undervisningsseancer, tværsektorielle dialogmøder, bookede video-
konsultationer med almen- og speciallæger mm gennem årerne.  
 

Patient- og borgerrettede videokonsultationer sker via forskellige apps, som fx Min Læge (Borger), Kontakt 
Læge (Kommuner/Borger), Mit Sygehus i Region Syddanmark, Min Sundheds-Platform i Region Hovedstaden 
og Region Sjælland, Booking i Region Midtjylland. 

Det seneste år er det også blevet muligt at sende et videolink med en sms-besked, en løsning som især an-
vendes af vagtlægerne. 

Formålet med temadagen er at præsentere VDX, de forskellige muligheder og værktøjer i VDX – og hvordan 
du kan komme i gang. Endvidere vil du på dagen få præsenteret eksempler og erfaringer med VDX.     

Teknikere, projektledere, kundeansvarlige og digitaliseringskonsulenter i kommuner, regioner og stat med 
tilknytning til sundhedssektoren –  og som arbejder med eller har interesse for tværsektoriel og borgerrettet 
video.    

Arrangører  af temadagen  

Temadagen er et samarbejde mellem MedCom og VDX-brugergruppen. 

Læs mere 

Om VDX her: https://www.medcom.dk/systemforvaltning/videoknudepunktet-vdx   
Om MedCom her: www.medcom.dk   
 

 

 

 

 

 



 

 

 VDX-temadag   >   Program 

09:00-09:45 Registrering og morgenmad og besøg på leverandørstande 

11:30-12:30 Frokost og besøg på leverandørstande 

09:45-10:00 Velkomst v/Lars Hulbæk, MedCom  
  Video er anvendt i stigende grad og på flere platforme de seneste år. 

 

10:00-10:20 Kort om VDX v/Peder Illum, MedCom 

  En overordnet introduktion til VDX samt indblik i, hvad der er sket med VDX over tid. 
   

10:20-10:40 Microsoft Teams Connector v/Per Abildgaard 

  Vejledningen til Microsoft Teams Connector vil være tilgængelig på temadagen. 
 

10:40-10:55 VDX booking v/Jesper Søderberg Knudsen, MedCom 

  Hvordan du kan bruge VDX booking. 
 

10:55-11:30 Implementering af VDX API’et i egne systemer v/leverandørerne 

  Trifork, Capgemini, Hejdoktor og MedWare 

12:30-12:45 Videokonference på tværs af sektorer i Middelfart kommune v/Victor Ladegourdie,  
  Sundhedsfaglig konsulent, fysioterapi  
   

12:45-13:15 Kontakt Læge app’en  
  Odense Kommune v/Andreas Breindahl Jürgensen 

  Kontakt Læge app’en anvendes på social- og sundhedsområdet. Hør om vejen dertil. 
  Praktiserende læger v/Rasmus Dahl-Larsen 

  Det virtuelle venteværelse. Videokonsultationer til patienter—også  via Kontakt Læge app’en.  
 

13:15-13:45 Sms-løsning 

  Det virtuelle venteværelse v/Lærke Steenberg Smith, PLO 

  Mulighed for at sende et videolink via en sms-besked fra lægens virtuelle venteværelse.  
  Sms-løsning til vagtlægerne i Region Sjælland v/Frederik Liljefred, praktiserende læge 

  Brug af sms video i vagtlæge regi. 

14:30-14:45 Mit Sygehus—tværsektorielle videokonferencer v/Mette Damkjær Syse og Jesper  
  Hollegaard, Region Syddanmark 

    

14:45-15:00 Tværfaglig anvendelse af VDX  v/Region Hovedstaden 

  Videoanvendelse i Sundhedsplatformen. 
 

15:00-15:15 Tværfaglig anvendelse af VDX i Region Midtjylland v/Nikolaj Silas Høyer 

  MDT og Citrix. 
   

15:15-15:30 Afrunding og tak for i dag v/Lars Hulbæk, MedCom 

13:45-14:30 Kaffe og kage og besøg på leverandørstande 


