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Hvad er telemedicin?

Sundhedsydelse udført ved hjælp af 
digitale løsninger, som erstatter et fysisk 
møde mellem patienten og den sundheds-
professionelle, som leverer ydelsen.

Tryghed efter hjerteoperation



Hvorfor telemedicin ?

De politiske mål:
Behandling på patientens præmisser og med fokus på

patient empowerment
Et effektivt samarbejde med den enkelte patient og 

sammenhæng på tværs af sektorer
Sikre patienter adgang til høj kvalitet i udredning og 

behandling 
Sikre mest mulig sundhed for pengene

Det sammenhængende 
sundhedsvæsen

Telepleje

•Monitorering af aktivitet og livsstil

•Kontrolsystemer i omgivelserne

•Mobile sensorer og GPS

Telesundhed

•Akut og planlagt visitation og konsultation

•Hjemmemonitorering

•Rehabilitering



Telemedicin – et samarbejde på tværs!

5 hospitalsenheder
19 kommuner
850 praktiserende læger
1,3 mill borgere

Hvad har vi gjort? 



Telemedicinsk sårvurdering

Klip 1:58 til 3:50
https://www.youtube.com/watch?v=svFpjODCNLo&l
ist=UUgQ5ycHNBTunXd9GhbMgHfg&index=1

Nye planer frem til 2020 

Patient rapporterede 
oplysninger (PRO)

Alle hospitaler skal 
bruge spørgeskemaer 
til patienter med:

epilepsi
prostatakræft
i behandling med 
kemoterapi

Telemedicin til 
borgere med KOL

Borgere med KOL skal 
have tilbud om 
telemedicin i hjemmet 
i et samarbejde 
mellem:

egen læge
kommuner
hospitaler  



Patient rapporterede oplysninger 
- AmbuFlex spørgeskemaer

Strøm eller papir
Rutinebesøg spares
Patienter med 

epilepsi undgår ca. 
hvert andet besøg
Mindre 

sygeliggørelse
Større tryghed 

Spørg patienten!

Ambulatoriebesøg efter behov 
Tæt dialog med hospitalet
16.997 borgere får spørgeskemaer 



Borgere med kronisk lungelidelse

’Punkt ét for mig i hele det 
her, det er tryghed, og det 
får jeg ved de ting her.’

’Man føler hele tiden, at man 
er i kontakt med dem, i 
hovedet i hvert fald. I 
tanken. De tænker
på os og omvendt (…). 

Mange gange kan jeg jo se 
det for mig, at de sidder i 
den anden ende og læser 
det, som vi sender ind’.

Citater: ”Det er så forbandet vigtigt for en KOL-patient at være tryg!” - Et kvalitativt perspektiv 
på telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, Center for telemedicin

+

iPadprojekt Træningsapp

Remind

Hvad gør vi mere?
- Telemedicinske projekter i psykiatrien

Erfaringer fra mindre 
projekter  bruges nu i stor 
skala i Remind
Benytter borgernes egne 
pc’er, smartphones og 
tablets
Øge tilgængelighed til 
psykiatri og socialområdet
Understøtte at borgere bliver 
hovedaktører i eget liv 
Bedre mestring af egen 
sygdom



Udfordringer

Jura: ansvar og pligt Økonomi: evidens og 
tydelige incitamenter 

Ledelse: 
motivation

Drift og support: fra 
projekt til dagligdag

Hvem passer på
patientens 
rettigheder?

It-sikkerhed
og fleksibilitet

Kultur og samarbejde:
Nye roller og opgaver?

Bedre evne til 
at inddrage 
patienter!

Nyt instrument



Nyt samspil

Ny dirigent



www.telemedicin.rm.dk
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