
Telemedicin
- Hvordan bliver vi verdensmestre?

Konference 5. december 2014 kl. 10.00 – 15.00
Fællessalen på Christiansborg

Arrangeret af Teleindustrien og Medicoindustrien



Program

Kl. 10.00  Velkomst 
 Vært: Karin Gaardsted, teleordfører (S)

 Moderator: Jakob Willer, Teleindustrien

Session 1 Telemedicin: Hvad er det? Hvor langt er vi nået? 

Kl. 10.10  Telemedicin – hvordan bliver det til virkelighed?
 Line Linstad, Det nationale center for telemedicin i Tromsø www.telemed.no
 Hør om de norske erfaringer med telemedicin. Men hvordan fungerer det i praksis? Hvad er barriererne? Er 
 teknologien og den digitale infrastruktur parat? Er patienterne og brugerne parate? Hvad kræver det af politikerne og  
 de offentlige aktører? Hvad er værdien ved telemedicin – for brugerne og for samfundet? Hvad er anbefalingerne, hvis  
 det skal gøres til virkelighed? 

Kl. 10.40  Hvad er samfundsværdien ved telemedicin?
 Katrine Ellersgaard, Incentive 
 Præsentation af undersøgelse af den samfundsøkonomiske værdi ved brug af telemedicinske løsninger. Er der 
 besparelser at hente for kommuner og regioner – og kan vi ved brug af teknologien skabe større samfundsøkonomisk  
 værdi?

Kl. 10.55  Status for telemedicin i Danmark – hvor langt er vi nået? 
 Rikke Zeberg, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen
 Få overblik over, hvor langt vi faktisk er kommet med telemedicin i Danmark, og hvad planerne er for at fremme en  
 national udbredelse af løsningerne.

Kl. 11.10  Kaffepause (15 min)

Kl. 11.25  Den digitale infrastruktur – er vi parate til telemedicin i stor skala?
 Katrine Winding, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen
 Få indblik i, hvor langt vi i Danmark er kommet med udbygningen af den digitale infrastruktur til at understøtte brugen  
 og udbredelsen af telemedicin – både faste bredbåndsforbindelser og udbygningen af mobilnettene. Hvad skal der til  
 for at sikre incitamenter til at investere i den digitale infrastruktur, og hvordan sikrer vi, at alle kan få glæde af 
 teknologien.

Kl. 11.40  Teknologiske muligheder for levering af telemedicinske løsninger over bredbånd og mobilnet
 Mads Hein, Telenor
 En kort gennemgang af de forskellige overordnede varianter af telemedicin og de afledte krav, det stiller til   
 netværksinfrastrukturen

Gennem flere år har telemedicin stået højt på dagsordenen som et 
væsentligt middel til at sikre en bedre ressourceudnyttelse i de of-
fentlige sundhedsydelser og som middel til at sikre en højere kvalitet i 
behandlingen og større fleksibilitet for borgerne. 

Regeringen, kommunerne og regionerne har sat kursen med en 
fælles offentlig digitaliseringsstrategi med bl.a. fokus på digital velfærd, 
og der er udarbejdet en national handlingsplan for udbredelse af 
telemedicin. 

Men der er endnu langt fra de pilotprojekter, der har været igang-
sat, til at vi i stor skala tager teknologien i brug og for alvor udnytter 
potentialet ved brug af telemedicin.

Umiddelbart synes forudsætningerne for at være blandt de bedste i 
verden til at udvikle og tage telemedicinske løsninger i brug at være 
rigtig gode i Danmark. Vi har et velfungerende offentligt sundheds-
væsen, en it-parat befolkning, en veludbygget digital infrastruktur og 
et erhvervsliv, der er parate til at udvikle og levere løsningerne.

Samtidig har vi et stort behov for at se på nye løsninger med en 
voksende andel ældre, der har behov for behandling, tilsyn og pleje. 
Vi har mange steder mangel på sundhedsfagligt personale til at løfte 
opgaverne. Og med de nye supersygehuse står vi i en situation, hvor 

der vil være færre sengepladser, og derfor også behov for at se på 
løsninger, så behandling, monitorering og genoptræning i højere grad 
kan ske i hjemmet.

Men hvad skal der til, for at vi kan tage springet og udnytte det fulde 
potentiale? Hvordan sikrer vi, at der er incitamenter til at investere i 
den digitale infrastruktur, så der er god mobil- og bredbåndsdækning 
til alle? Er de tekniske løsninger til stede? Hvad er barriererne? Er de 
politiske målsætninger klare og ambitiøse nok? Hvad er den sam-
fundsøkonomiske værdi ved brug af telemedicinske løsninger? Giver 
det værdi for borgerne, og giver det højere kvalitet i behandlingen? 
Er regionerne og kommunerne parate til at implementere løsninger 
og høste gevinsterne? Er erhvervslivet parate til at levere? 

Disse og mange andre spørgsmål sætter vi fokus på ved konferen-
cen, hvor vi har inviteret mange af de centrale aktører og eksperter 
til at give oplæg og input og deltage i drøftelserne.

På dagen har vi også et politisk panel med både teleordførere og 
sundhedsordførere fra Folketinget til en drøftelse af, hvordan vi kan 
sikre, at de nye muligheder kan komme alle til gavn og glæde, og 
hvordan vi med udbredt brug af telemedicin bedst skaber værdi for 
samfundet og for borgerne.  

Det er gratis at deltage i konferencen. 
Tilmelding kan ske til Susanne Poulsen på 

post@teleindu.dk. Skriv dit navn, 
organisation og mailadresse. 



 

Kl. 11.55  Standardisering af telemedicinske løsninger
 Lars Hulbæk, direktør i Medcom 
 Hør om, hvordan det nationale arbejde med standarder og IT infrastruktur på sundhedsområdet kan understøtte  
 bevægelsen fra projekt til storskala implementering? Og hvad er forudsætningerne for at det lykkes?

Kl. 12.10  Frokost

Session 2 Telemedicin i praksis – Hvordan får vi det til at fungere i stor skala?

Kl. 12.40  TeleCare Nord – Telemedicin i praksis
 Helen Houmøller Rasmussen, Projektleder, TeleCare Nord, Region Nordjylland
 Hør med udgangspunkt i projektet TeleCare Nord om de praktiske erfaringer med afprøvning af telemedicin i stor  
 skala, om de positive erfaringer og udfordringerne med tværsektorielt samarbejde, om nye samarbejdsformer mellem  
 private og offentlige aktører, om samarbejdet med de praktiserende læger, om brugernes oplevelser, om udfordrin 
 gerne med at få realiseret de direkte økonomiske gevinster, og hvad der skal til for at få telemedicin til at virke i praksis.

Kl. 12.55  Den kommunale virkelighed med telemedicin
 Jane Wiis, direktør i KL
 Hør om kommunernes erfaringer med telemedicin i praksis. Nogle steder fungerer det – mens der andre steder er  
     udfordringer med at sikre, at de telemedicinske løsninger kan komme borgerne til gavn. Hvad er udfordringerne og  
 barriererne? Hvordan opleves den digitale infrastruktur og de tekniske løsninger i  praksis? Og hvad skal der til for at få  
 det til at fungere fremadrettet? 

Kl. 13.10  Kan erhvervslivet levere varen?
 Hør leverandører af den digitale infrastruktur og telemedicinske løsninger berette om mulighederne for at levere, hvad  
 der skal til for at realisere gevinsterne ved telemedicin. Er rammerne de rigtige? Kan det telemedicinske område blive  
 et nyt dansk erhvervseventyr? 

 Kathrine Forsberg, direktør for offentlige kunder, TDC 
 Hør om TDC’s bud på telemedicinske løsninger, og hvilke barrierer, muligheder og perspektiver TDC ser i markedet.  
 TDC er klar til at udrulle telemedicin i storskala, og der er betydeligt potentiale for bedre og mere omkostningseffektiv  
 velfærd. 
 
 Lisbeth Valther, SE Next Step A/S
 Hør hvilke udfordringer og barrierer som SE Next Step oplever som privat leverandør i mødet med det offentlige set  
 up, og hør hvad SE Next Step kunne ønske sig som next step for at fremme telemedicin i Danmark.    
 Udfordringer er blandt andet manglende politisk lederskab, organisation og lovgivning, som tager fokus fra   
 mulighederne for skabe bedre effektivitet gennem digitalisering samt de afledte samfundsmæssige gevinster   
 ved udbredelse af bredbånd generelt.  
  

 Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien 

 Hør om de forudsætninger, som industrien mener bør være på plads for at kunne danne ramme for en succesfuld 
 anvendelse af telemedicin og hør om, hvordan leverandører af medicinsk udstyr forbereder sig på at tilpasse udstyr til  
 de nye udfordringer.

Kl. 14.00  Kaffepause (15 minutter)

Session 3 Telemedicin – de næste skridt?

Kl. 14.15  Politisk paneldebat om mulighederne for at skabe en dansk succeshistorie?
 Teleordførere: Karin Gaardsted (S) og Torsten Schack Pedersen (V) 

 Sundhedsordførere: Flemming Møller Mortensen (S) og Marlene Borst Hansen (RV)

 Moderatorer: Jakob Willer, Teleindustrien og Peter Huntley, Medicoindustrien 

 Med udgangspunkt i de indlæg der er givet på dagen og de rejste spørgsmål tager vi fat i en diskussion om, hvad der  
 skal til for at få den digitale infrastruktur ud i alle dele af landet, så alle kan få glæde af den nye teknologi – og vi tager en 
 drøftelse om, hvad der skal til for at gøre Danmark til verdensmestre i telemedicin. Hvad er de politiske ambitioner? 

Kl. 15.00  Afrunding - Konferencen slut



Arrangører 

Teleindustrien er brancheforening for danske 
teleselskaber. Teleindustrien arbejder for at 
forbedre rammevilkårene for udbygning af 
bredbånd og mobilnet i Danmark og udbud af 
moderne kommunikationstjenester til de danske 
forbrugere og erhvervsliv. 

En positiv udvikling på telemarkedet er en 
forudsætning for, at vi kan leve op til de politiske 
målsætninger om at gøre Danmark til et af ver-
dens mest konkurrencedygtige samfund og sikre 
fremtidens velfærd. 

Medicoindustrien er brancheorganisationen for 
virksomheder, der i Danmark udvikler, produ-
cerer, sælger eller på anden vis har interesse 
i medicinsk udstyr. Foreningen har over 160 
medlemsvirksomheder.

Medicoindustrien har til formål at fremme 
medlemsvirksomhedernes erhvervsmæssige og 
politiske interesser.

I Danmark er Medicoindustrien høringsinstans for 
myndighederne i spørgsmål og sager, som angår 
branchen for medicinsk udstyr. Medicoindustrien 
deltager aktivt i råd og udvalg, som har indflydelse 
på erhvervsvilkårene for branchen.

På internationalt plan yder Medicoindustrien en 
aktiv indsats i den fælles europæiske brancheor-
ganisation EUCOMED og samarbejder med de 
europæiske og amerikanske søsterorganisationer.


