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Status for telemedicin i Danmark 
– hvor langt er vi nået?



AGENDA

1. Det nationale arbejde med telemedicin

2. Status på det fællesoffentlige arbejde 

med telemedicin

3. Telemedicinske problemstillinger
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DET NATIONALE ARBEJDE MED TELEMEDICIN

• Strategi for digital velfærd (2013-2020)

• National handlingsplan for udbredelse af 

telemedicin (2012)

• Digitalisering med effekt – digitalisering 

af sundhedsvæsenet (2013)

• Den nationale koordinationsgruppe for 

telemedicin
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STATUS FOR FÆLLESOFFENTLIG TELEMEDICIN

• National udbredelse af telemedicinsk 

sårvurdering frem mod 2015 igangsat i 2012

• Telepsykiatri og internetpsykiatri 

(demonstrationsforsøg)

• National udbredelse af telemedicin til 

borgere med KOL – forberedelse frem mod 

2016 er i gang

• Tilskud (25 mio.) til tværkommunale og 

regionale storskala-projekter på 

telemedicinområdet. Frist 30. januar 2015



TELEMEDICINSKE PROBLEMSTILLINGER

1. Dokumentation

2. Det tværoffentlige samarbejde

3. Brugervenlighed og informationssikkerhed

4. Kommunikation

(÷ Bredbånd)
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1. DOKUMENTATION

• Mangler veldokumenteret grundlag for udbredelse 

af velfærdsteknologiske løsninger

� Når en digital velfærdsløsning er velafprøvet og 

gevinsterne dokumenterede, vil velfærden blive leveret 

digitalt

• Dilemma: Den teknologiske udvikling går hurtigt, men 

det tager tid at evaluere nye løsninger



2. DET TVÆROFFENTLIGE SAMARBEJDE

• Kommuner, regioner og stat er afhængige af hinanden

• Nye arbejdsgange kan medføre ændret arbejdsdeling

• Rigsrevisionens kritik af det Fælles Medicinkort

• Manglende governance og projektstyring

• Parternes roller og ansvar skal fastsættes klart
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3. BRUGERVENLIGHED OG DATASIKKERHED



4. KOMMUNIKATION
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• Borgernes opbakning til 

velfærdsteknologi er dalet

• Borgerne mener, at 

velfærdsteknologi sparer 

ressourcer, men ikke 

nødvendigvis øger kvaliteten

���� Fælles kommunikationsopgave

Borgernes holdning til hvorvidt det er acceptabelt at 

anvende velfærdsteknologi til personlig pleje og omsorg

Hvordan vurderer borgerne gevinsterne ved velfærdsteknologi

Kilde: IT i praksis 2014

Kilde: IT i praksis 2014



OPSAMLING

• National udbredelse af telemedicin til borgere med KOL – et 

gennembrud?

• De fire problemstillinger skal håndteres for fremadrettet succes med det 

telemedicinske arbejde:

1. Dokumentation

2. Det tværoffentlige samarbejde

3. Brugervenlighed og informationssikkerhed

4. Kommunikation
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