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Ønsker om øget brug af telemedicin i Danmark
• Økonomiaftalen 2019 + 2020: Nærhedsfinansiering

Regionerne skal øge andel af virtuelle sygehusforløb

• COVID-19 – ønske om behandling over afstand

• Befolkningen: ” 55% ønsker at kontakt med sundhedsvæsenet i højere grad sker digitalt”

(Interviewundersøgelse, Danske Patienter, maj 2020)





Hvilke typer af 
telemedicin findes til 

mine patienter?

Er telemedicin 
evidensbaseret?

Hvor kan jeg finde 
information om 

effekten af 
telemedicin?



Database: Evidence Based Telemedicine - https://telemedicine.cimt.dk/
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Databasens grundlag

Litteratursøgning i Pubmed-databasen

• Typer af teknologier: Telemedicin = sundhedsydelser ved brug af IKT over afstand mellem patient og sygehuspersonale

• Hospital setting

• Studietyper: RCT og studier med kontrolgruppe

• Sidste 10 år

• August 2019: 2.825 hits
• 570 artikler sorteret i specialer 
• 331 artikler inkluderet til dataekstraktion



Resultat af søgning i databasen



Klinisk effekt af telemedicin?

• Positiv stat. sig. effekt: 48%
• Ingen stat. sig. effekt: 47 %
• Negativ stat. sig. effekt: 2 % 

• Ingen information: 3%

Betydning:
- Negative effekter er sjældne
- Skal primært outcome være klinisk effekt?
- Er RCT det rigtige design til telemedicin? 



Patientoplevelse?

• Kriterie: 50% tilfredse/anvendte telemedicin

• Undersøgt i 48 % af studier

• Heraf viser 73% positiv patientoplevelse

Betydning:
- Flere studier bør medtage:

- Patienttilfredshed
- Acceptability
- Empowerment
- Tryghed…

- Er der forskelle mellem patientgrupper?



Økonomi?

• Forbrug af behandling: 53 % af studierne

• Heraf: 52% finder stat. sig. reduktion i forbrug.

Betydning:
- Ikke lig med reduktion i totale omkostninger

- Typisk er prisen for interventionen udeladt 

- TeleKOL (2017): €700
- Whole System Demonstrator: €1800
- Teledialog (2016): €400

- Løsningen: 



Implementering?

• Typisk 2-4 implementerings-udfordringer

• Typiske udfordringer:
• B: Kræver køb af nyt IT-udstyr
• D: Kræver nye kompetencer og uddannelse for personale

Betydning:

- Implementering sker ikke af sig selv

- Ressourceforbrug til implementering skal med i nye studier

- Eksempler fra OUH –projekter:
• Møder med ledelsen
• Personalemøder
• Træning og kurser for personalet
• Udformning af skriftlige guidelines og video 
• Peer to peer træning
• Lokale projektleder – onsite support



Konklusion

1. Brug databasen når du skal finde evidensbaseret telemedicin til dine patienter

Evidence Based Telemedicine - https://telemedicine.cimt.dk/

2.  Husk i dit næste forskningsprojekt:
• Overvej om du kan forvente kliniske effekter!
• Eller om fx patient empowerment skal være primært effektmål!
• Lav nu ordentlige økonomiske studier!
• Husk at indtænke ressourcer til implementering!

https://telemedicine.cimt.dk/
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