
 

NATIONAL UDRULDNING AF 
TELEMEDICIN: Baggrund, evidens 
og evalueringsplaner for KOL-
programmet  
 

Webinar torsdag den 1. oktober 2020, 14:30 – 16:30. 
 

Telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter med KOL er under udrulning over hele 

landet. Udrulningen er forankret i fem regionale landsdelsprogrammer, der hver især 

har ansvaret for at udbrede telemedicin i de respektive landsdele. På dette webinar 

ønsker vi at belyse erfaringer og evidens, som programmet bygger på eller som er 

relevant grundlag for design, implementering og evaluering af omfattende 

telemedicinske programmer. 
 

Arrangør: Forskningsudvalget i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren /DSKS 

(i samarbejde med IDA Risk) 
 

PROGRAM   
 

Velkomst v. Søren Paaske Johnsen, Formand for Forskningsudvalget i DSKS.  

Status om udrulningen af telemedicin nationalt og regionalt. Peter Munck Jensen. Kontorchef i 

Sundhedsdatastyrelen. 

Tankerne bag evalueringsplanen for telemedicin. Lars Ehlers. Professor og leder af Danish Center 

for Healthcare Improvements / DCHI, AAU. 

Evidens bag telemedicin – nationalt og internationalt. Kristian Kidholm. Professor og 

forskningsleder i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, SDU. 

Patientsikkerhed og telemedicin. Tatjana Sandreva. Læge, Dansk Selskab for Patient-sikkerhed. 

Eksempel på en evaluering af KOL-telemedicin. Sabine Michelsen Raunbak. Ph.d.-studerende, 

forskningsassistent, Danish Center for Healthcare Improvements / DCHI, AAU. 

Diskussion og afrunding v. Henning Boje Andersen. Forskningsudvalget i DSKS 

 

TILMELDING:  
 

Meld dig til på dette link . Hvis linket ikke virker, indsæt denne adresse i din browser: 

https://bit.ly/3fgtPI7  Yderligere information om arrangementet på dette link (https://bit.ly/348M0v0) 

 

Webinaret blev oprindeligt annonceret som blandet digitalt/fysisk møde, men pga. nye tiltag ifm. 

pandemien vil programmet afvikles udelukkende som virtuelt møde via Zooom. Alle tilmeldte vil få 

tilsendt Zoom-link til webinaret. Webinaret vil blive videooptaget og lagt op på arrangementets 

webside og link vil blive tilsendt deltagere.  

 

https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=course.addentry&cid=2612&wfguid=FePKMRK4y06AikjkLr3jWg2
https://bit.ly/3fgtPI7
https://dsks.dk/seminar-webinar-torsdag-den-1-oktober-2020-arrangeret-af-forskningsudvalget/


 

Tidsplan og abstracts 

14.30  Søren Paaske Johnsen: Velkomst og indledning 

14.35 Peter Munch Jensen: Planer og Status om udrulningen af telemedicin nationalt og regionalt 

Med økonomiaftalerne for 2016 blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om at udbrede telemedicinsk 
hjemmemonitorering til borgere med KOL til hele landet. Med de seneste økonomiaftaler for2021 er det endvidere 
aftalt, at tilbuddet skal udvides til også omfatte patienter med hjertesvigt. Oplægget vil fokusere på grundlaget for 
aftalerne, på organiseringen og samarbejdet mellem staten, regioner og kommuner om telemedicin samt seneste 
status på udbredelsen, og der vil ligeledes blivet givet en kort oversigt over den nationale datainfrastruktur og 
grænsenit til patienter og de sundhedsfaglige aktører.” 

15:00  Lars Ehlers:  Tankerne bag evalueringsplanen for telemedicin.  

LE vil redegøre for tankerne bag evalueringsplanen for den nationale udrulning af telemedicin. En kort redegørelse vil 
gives for de forskningsmæssige resultater, som lå bag den politiske beslutning om udrulning af telemedicin til 
patienter med KOL. Resultaterne viste, at telemedicin har et stort potentiale, men også store udfordringer i den lokale 
implementering. For at realisere gevinsterne fra den komplekse telemedicinske intervention skal teknologien kunne 
forbedre samspillet mellem patienten og de sundhedsprofessionelle i kommune, region og primær sektor. Forskere 
fra Aalborg Universitet har derfor samarbejdet med digitaliseringsstyrelsen og sundhedsdatastyrelsen om at 
udarbejde en national monitoreringsmodel, som skal sikre, at registre og databaser kan inkorporeres i arbejdet med 
en løbende gevinstopfølgning. Samtidig planlægges en tværfaglig forskningsindsats med fokus på kvalitet og 
sundhedsøkonomi. 

15:20 Kristian Kidholm: Evidens bag telemedicin – nationalt og internationalt.  

KK vil give oversigt over erfaringerne fra forskning i kliniske effekt, patientoplevelsen, økonomi og  implementering af 
telemedicin. Center for Innovativ Medicinsk Teknologi har netop offentliggjort en database, som giver overblik over 
effekten af telemedicinske teknologi til kommunikation mellem patient og sygehuset (https://telemedicine.cimt.dk/) 
Databasen indeholder resultater fra 331 randomiserede studier og studier med kontrolgrupper fordelt på 22 
medicinske specialer og kan inspirere danske og udenlandske aktører til at identificere teknologier og patientgrupper, 
som kan opnå gode effekter med telemedicin. 

15:40  Pause 

15:50 Tatjana Sandrev. Patientsikkerhed og telemedicin.  

Telemedicin er ikke blot elektrisk strøm tilsat en sundhedsydelse. Telemedicin er en ny måde at designe 
sundhedsydelser på og involverer flere ændringer, herunder kommunikation, brugernes adfærd, fysiske og 
organisatoriske rammer. Hvordan påvirker disse ændringer patientsikkerhed? Dansk Selskab for Patientsikkerhed og 
Center for Innovativ Medicinsk Teknologi har i et fælles projekt lavet en undersøgelse med bl a litteraturgennemgang 
samt interviews med danske nøglepersoner. Det overordnede spørgsmål var: hvilke effekter har hjemmebaseret 
telemedicin på patientsikkerhed.  

16:05 Sabine Michelsen Raunbak:   Om evaluering af national udrulning af telemedicin til patienter med KOL,  
Oplægget beskriver et nyt ph.d.-projekt, som vil undersøge centrale aspekter af den nationale telemedicinske løsning: 
1. karakteristika ved patientpopulationen, 2. klinisk effekt og kvalitet af behandlingen, 3. patientoplevet kvalitet og 4. 
omkostningseffektivitet. Resultaterne fra projektet forventes at kunne bidrage med vigtig viden og erfaringer for 
forbedring af såvel fremtidige tilbud til patienter med KOL som fremtidig implementering af telemedicin på andre 
sygdomsområder. 

16:15 Diskussion 

16:25 Henning Boje Andersen: Afrunding og annoncering af international webinar om det danske program 

16:30      Tak for i dag! 


