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Læsevejledning 
Denne rapport er en bilagsrapport til hovedrapporten ”Erfaringsopsamling i forbindelse med udbredelse af 

telemedicinsk hjemmemonitorering”. Bilagsrapporten består af otte bilag, som der henvises til i hovedrap-

porten. I Indholdsfortegnelsen ses et overblik over de enkelte bilag. Figurer og tabeller er angivet med for-

skellige numre ift. den rækkefølge de optræder i. Oversigt over disse kan findes umiddelbart efter indholds-

fortegnelsen. Ved kildehenvisninger er Harvard-metoden anvendt.   
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 Anvendte	søgeord	(delopgave	1)	Bilag	A

Cluster 1 – patient/borgergruppe Cluster 2 – Teknologi (bred) Cluster 2 – Teknologi (anven-

delsesområde) 

Cluster 3 - Studietyper 

MeSH: 
• Pulmonary Disease, Chronic 

Obstructive 
• Heart failure 
• Diabetes mellitus 
 

Fritekst: 

• COPD 
• chronic obstructive pulmonary 

disease 
 
• COAD 
• chronic obstructive airway disea-

se 
• chronic obstructive lung disease 
• chronic airflow obstruction 
• chronic airflow obstructions  
 
• heart failure 
• cardiac failure 
• myocardial failure 

• heart decompensation 

• diabetes 

MeSH: 
• Telemedicine 
• Telecommunications 
 
 
 
Fritekst: 

• telemedicine 

• tele medicine 

• tele-medicine 

• telemedical 

• tele-medical 

• tele medical 

 

• telehealth 

• tele-health 

• tele health 

 

• telecare 

• tele care 

• tele-care 

 

• ehealth 

• e-health 

 

• mhealth 

• m-health 

• mobile health 

 

• digital health 

 

• remote care 

• remote caring 

 

• teleconsultation 

• tele consultation 

• tele-consultation 

 

• telehome care 

• tele home care 

• tele-home care 

• hospital at home  

 

• telecommunication 

• tele-communication 

• tele communication 

• telecommunications 

• tele communications 

• tele-communications 

MeSH: 
• (ingen passende termer) 

 

 

Fritekst 

• home monitoring 

• home-monitoring 

• homemonitoring 

• home monitor 

• home-monitor 

• homemonitor 

• remote monitoring 

• remote monitor 

• patient monitoring 

• patient monitor 

• tele monitoring 

• telemonitoring 

• tele-monitoring  

• tele monitor  

• tele-monitor 

• telemonitor 

• self monitoring  

• self-monitoring 

• selfmonitoring 

• self monitor 

• self-monitor 

• selfmonitor 

• home-based monitoring 

• homebased monitoring 

• home based monitoring 

• home-based monitor 

• homebased monitor 

• home based monitor 

 

 

 

MeSH: 

• Meta-Analysis 

• Meta-Analysis as topic 

• Review 

• Review literature as topic 

Fritekst 

• systematic review 
• systematic reviews 

 
• meta analysis 
• meta analyses 
• metaanalysis 
• metaanalyses 
• meta-analysis 
• meta-analyses 

 

Tabel 1: Søgeord i litteraturgennemgangen 
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 Søgehistorik	(delopgave	1)	Bilag	B

Søgning foretaget d. 12-09-2014 Pubmed 

 

Søgning foretaget d. 12-09-2014 Cochrane 

Date Run: 12/09/14 07:40:30.994   

ID Search Hits 

#1 MeSH descriptor: [Heart Failure] explode all trees 5674 

#2 MeSH descriptor: [Pulmonary Disease, Chronic Obstructive] explode all trees 2589 
#3 MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus] explode all trees 16436 

#4 COPD:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 6881 
#5 chronic obstructive pulmonary disease:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 5321 

#6 COAD:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 44 
#7 chronic obstructive airway disease:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 973 

#8 chronic obstructive lung disease:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 3036 

#9 chronic airflow obstruction:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 279 
#10 chronic airflow obstructions:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 279 

#11 heart failure:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 13067 
#12 cardiac failure:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 5466 

#13 heart decompensation:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 105 
#14 myocardial failure:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 3587 

#15 diabetes:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 25848 
#16 #1 or#2 or#3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15(Word variations have been searched) 49629 

#17 MeSH descriptor: [Telemedicine] explode all trees 1261 
#18 MeSH descriptor: [Telecommunications] explode all trees 3468 

#19 telemedicine:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 1238 

#20 tele medicine:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 9 
#21 tele-medicine:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 6 

#22 telemedical:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 42 
#23 tele-medical:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 2 

#24 tele medical:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 36 
#25 telehealth:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 225 

#26 tele-health:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 6 
#27 tele health:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 61 

#28 telecare:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 72 
#29 tele care:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 70 

#30 tele-care:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 4 

#31 ehealth:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 43 
#32 e-health:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 57 

#33 mhealth:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 21 
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#34 m-health:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 1 
#35 mobile health:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 449 

#36 digital health:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 311 

#37 remote care:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 454 
#38 remote caring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 454 

#39 teleconsultation:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 148 
#40 tele consultation:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 25 

#41 tele-consultation:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 4 
#42 telehome care:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 3 

#43 tele home care:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 29 
#44 tele-home care:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 3 

#45 hospital at home:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 2408 
#46 telecommunication:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 187 

#47 tele-communication:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 0 

#48 tele communication:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 12 
#49 telecommunications:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 187 

#50 tele communications:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 12 
#51 tele-communications:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 0 

#52 

#17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or #26 or #27 or #28 or #29 or #30 or #31 or #32 or #33 or #34 or 
#35 or #36 or #37 or #38 or #39 or #40 or #41 or #42 or #43 or #44 or #45 or #46 or #47 or #48 or #49 or #50 or #51  (Word 
variations have been searched) 7011 

#53 home monitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 1637 

#54 home-monitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 227 
#55 homemonitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 1 

#56 home monitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 1641 
#57 home-monitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 227 

#58 homemonitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 0 
#59 remote monitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 225 

#60 remote monitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 225 
#61 patient monitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 24864 

#62 patient monitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 24883 

#63 tele monitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 38 
#64 telemonitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 264 

#65 tele-monitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 9 
#66 tele monitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 38 

#67 tele-monitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 9 
#68 telemonitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 3 

#69 self monitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 3220 
#70 self-monitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 1367 

#71 selfmonitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 6 
#72 self monitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 3224 

#73 self-monitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 1376 

#74 selfmonitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 0 
#75 home-based monitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 150 

#76 homebased monitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 0 
#77 home based monitoring:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 511 

#78 home-based monitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 151 
#79 homebased monitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 0 

#80 home based monitor:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 514 

#81 
#53 or #54 or #55 or #56 or #57 or #58 or #59 or #60 or #61 or #62 or #63 or #64 or #65 or #66 or #67 or #68 or #69 or #70 or 
#71 or #72 or #73 or #74 or #75 or #76 or #77 or #78 or #79 or #80  26524 

#82 MeSH descriptor: [Meta-Analysis] explode all trees 166 

#83 MeSH descriptor: [Meta-Analysis as Topic] explode all trees 553 
#84 MeSH descriptor: [Review] explode all trees 47 

#85 MeSH descriptor: [Review Literature as Topic] explode all trees 135 
#86 systematic review:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 22109 

#87 systematic reviews:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 22109 

#88 meta analysis:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 22167 
#89 meta analyses:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 22168 

#90 metaanalysis:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 325 
#91 metaanalyses:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 65 

#92 meta-analysis:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 21829 
#93 meta-analyses:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 21772 

#94 #82 or #83 or #84 or #85 or #86 or #87 or #88 or #89 or #90 or #91 or #92 or #93  (Word variations have been searched) 37296 
#95 #16 and #52 and #81 and #94 Publication Year from 2012 to 2014 (Word variations have been searched) 12 
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 Supplerende	resultater	(delopgave	Bilag	C

1)	

I nedenstående beskrives resultaterne fra de inkluderede reviews. I gennemgangen anvendes betegnelsen 

”telemedicinsk hjemmemonitorering”, til trods for, at der i litteraturen blev anvendt mange forskellige be-

tegnelser. Studierne blev dog kun inkluderet, hvis det blev vurderet, at interventionen eller dele heraf kun-

ne gå ind under definitionen for telemedicinsk hjemmemonitorering anvendt i denne erfaringsopsamling.  

KOL 
Reference: 

Udsen et al. (2014) 

Udsen FW, Hejlesen O, Ehlers LH. A systematic review of the cost and cost-effectiveness of telehealth for patients 

suffering from chronic obstructive pulmonary disease. J Telemed Telecare. 2014 May 6;20(4):212-220.  

Patientgruppe KOL, n = 559 patienter (281 randomiseret til telehealth). 
Formål og intervention En gennemgang af evidensen for omkostninger og cost-effectiveness af telehealth for patienter med KOL. Tele-

health blev defineret som selv-monitorering af fysiologiske data, der transmitteres via telekommunikation til en 
sundhedsprofessionel, der analyserer/fortolker disse data og tilvejebringer feedback til patienten. Interventionen 
hører derfor under definitionen for telemedicinsk hjemmemonitorering. Alle studier rapporterede anvendelse af 
hjemmemonitorering og transmission af data; flere studier havde multiple aktiviteter som en del af interventio-
nen, herunder sygdomsspecifik undervisning, sygeplejekonsultation via call center m.m.  

Resultater Reviewet er baseret på 6 økonomiske evalueringer (single-center RCTer), hvoraf 3 er amerikanske og 3 er europæ-
iske studier. 5 studier inkluderede patienter med svær eller meget svær KOL. Patienterne var mellem 65-72 år. 
Follow-up tiden fra baseline var mellem 3 og 12 mdr.  

Teknologi/kliniske effekter Ikke angivet  

Patient Ikke angivet 

Organisation Ikke angivet 

Økonomi Alle studier rapporterede, at de gennemsnitlige omkostninger pr. patient med telemedicinsk hjemmemonitorering 
var lavere end de gennemsnitlige omkostninger pr. patient ved vanlig praksis, men kvaliteten af evidensen er 
dårlig. Studierne inkluderede ikke omkostninger ved tidsforbrug for familie og pårørende eller produktivitetstab i 
forbindelse med sygefravær eller nedsat arbejdsevne for patienten og pårørende. 

Konklusion Det konkluderes, at kvaliteten af evidensen for de økonomiske effekter ved telemedicinsk hjemmemonitorering er 
dårlig. Den kliniske effektivitet af storskala-projekter med en opfølgning på mere end 12 måneder er endnu ikke 
påvist. 

Kommentarer Alle teknologier i de inkluderede studier var tilsyneladende i udviklingsfasen og ingen studier rapporterede anven-
delse af mere modne teknologier. To af studierne beskrev ikke, hvilke sundhedsydelser der var tilgængelige for 
kontrolgruppen, mens et studie slet ikke beskrev, hvad man mente med ”usual care”. De inkluderede studier 
havde en stikprøvestørrelse på mellem 20-67 patienter i interventionsgruppen. 
Langtidseffekten af telemedicin er uvis. Derved kan det være nødvendigt med en længere follow-up periode samt 
en evt. større patientgruppe. Ingen af de inkluderede studier havde antaget et samfundsmæssigt perspektiv i de 
økonomiske analyser, hvilket medfører en risiko for, at nogle omkostninger kan flytte sig imellem sektorer-
ne/aktørerne ved indførelse af telemedicin. Der anbefales større stikprøvestørrelser og flere beskrivelser af pati-
entkarakteristika mhp. fremtidige undersøgelser og tilbud om interventioner, der er tilpasset specifikke patient-
grupper og populationer. 

Tabel 2: Afrapporteringsskema 1 (KOL) 

Reference: 

Cruz et al. (2014b) 

Cruz J, Brooks D, Marques A. Home telemonitoring in COPD: a systematic review of methodologies and patients’ 

adherence. Int J Med Inform. 2014 Apr;83(4):249-63 
Patientgruppe KOL, n = 775 patienter i alt (forskellige studiedesign) 

Formål og intervention Systematisk review til at beskrive metoder, der anvendes i telemedicinske hjemmemonitorerings-interventioner til 
KOL-patienter samt patienternes overholdelse (adherence) af og tilfredshed med anvendelsen af telemedicinsk 
hjemmemonitorering. Telemedicinsk hjemmemonitorering (i studiet anvendes betegnelsen ”telemonitoring”) blev 
defineret som anvendelsen af telekommunikationsteknologier til at transmittere patientens fysiologiske data fra 
hjem til sundhedsvæsensinstans.  

Resultater 12 studier (17 artikler) blev inkluderet, primært RCTer og quasi-eksperimentelle studier (interventionsstudier uden 
randomisering). 6 af studierne omhandlede telemedicinsk hjemmemonitorering i kombination med anden ydelse 
(hjemmebesøg af sygeplejerske, patientuddannelse m.m.). Kvaliteten af evidensen blev i overvejende grad (11 
artikler) vurderet som af høj eller god kvalitet. 
De data, der oftest blev indsamlet igennem monitoreringssystemerne var symptomer (n = 9), ilt-saturation (n = 8), 
spirometriske parametre (n = 6), medicinering (n =6), hjerterytme (n =5), temperatur (n = 3) og vægt (n = 3). 
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Monitoreringsperioden varierede fra 2 – 12 mdr. i studierne. Der var forskel på de anvendte systemer, hvor det 
mest anvendte system var en mobil/webtelefon med touch screen til at notere de fysiologiske data indsamlet via 
perifere devices (f.eks. spirometer, saturationsmåler mm.) koblet til monitoreringssystemet.  
Dataindsamlingsprocessen vedr. symptomer og viden om KOL blev typisk udført manuelt via touch screen. Vedr. 
kliniske data fremgik det ikke altid tydeligt, hvorvidt transmission af data forløb automatisk, eller om data skulle 
indtastes manuelt. I de fleste studier foregik transmissionen dagligt til en sundhedsvæsensinstans. I 6 studier blev 
data analyseret automatisk og en alarm blev sendt til sundhedspersonale/forskere, hvis værdierne faldt uden for 
prædefinerede parametre. 

Teknologi/kliniske effekter Ikke angivet 

Patient • Patienterne i de inkluderede studier var generelt tilfredse og fandt telemedicinske hjemmemonitoreringssy-
stemerne anvendelige ift. at håndtere deres egen sygdom. 

• Nogle patienter rapporterede, at de syntes systemerne var svære at anvende, og dette blev i de enkelte 
studier relateret til lavere grad af compliance hos disse patienter. 

• Alle studier havde information om dropouts, hvoraf 3 havde information om dropouts før interventionen. 
Årsagerne til dropout før interventionen var: 
- Fysisk forværring af patientens tilstand 
- Økonomiske årsager (f.eks. ikke råd til follow-up konsultationer) 
- Besværligt at anvende systemet (af flere årsager) 

• Fem af de studier, der rapporterede dropouts under interventionen havde mere end 20 % dropouts og/eller 
lave compliance rates, mens fem studier rapporterede om lavt antal dropouts. 

• Nogle studier viste, at compliance rates var relateret til antal data-transmissioner pr. dag; jo flere transmissi-
oner jo lavere compliance. 

• Samlet set var årsagerne til dropouts problemer med anvendeligheden, tekniske problemer med systemet 
eller telefonlinjen samt forværringer i KOL/sygdom, flytning eller død. 

• 9 studier vurderede patienternes tilfredshed vha. spørgeskema, interview eller begge, bortset fra et studie, 
der ikke anførte metoden. Der blev ikke anvendt validerede spørgeskemaer og ingen studier anvendte sam-
me skema. De fleste patienter fandt systemerne brugbare eller lette at anvende. De fleste patienter mente, 
at systemet øgede deres evne til at forvalte deres tilstand ved at: 
- De fik en bedre forståelse af deres sygdom, symptomer og måder at håndtere dem på 
- De var mere involverede i deres behandling 
- Var blevet bedre til at spotte begyndende forværringer i deres sygdom 
Patienterne mente også, at systemerne forbedrede den behandling de fik fra sundhedsvæsenet og følte sig 
mere trygge, idet de vidste, at deres tilstand blev monitoreret løbende, og at de ville blive kontaktet, hvis der 
opstod forværring. Systemerne gjorde kommunikationen med sundhedsvæsenet lettere, og patienterne føl-
te, at de havde lettere adgang til professionel rådgivning. 
I nogle studier viste de åbne spørgeskemaer vanskeligheder ved at anvende systemet, herunder at: 
- Skærmen var for lille, og det var svært at læse skriften 
- Touch screen var svær at anvende pga. nedsat følesans og finmotorik 
- Knapper var for små eller alarmknappen for sensitiv 

Organisation • Interventionerne i de inkluderede studier var meget ens ift. varigheden af trænings- og undervisningsperio-
den til patienter, dataindsamlingsmetode og dataoverførslen. Der var store forskelle på de anvendte tekno-
logier, varigheden af interventionen (monitoreringsperiode), og hvorvidt systemet indebar feedback til pati-
enterne. 

• Træning i anvendelse af telemedicinsk hjemmemonitoreringssystemet var beskrevet i 9 studier og bestod 
dels i undervisning i hjemmet ved projektsygeplejerske (n = 4), undervisning samt demonstration hos patien-
ten (n =3) og løbende støtte (support) afhængig af patientens behov (n =2). 

Økonomi Ikke angivet 

Konklusion Telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-patienter er et relativt nyt felt, der trods lovende potentiale, stadig har 
nogle anvendelsesproblemer, der står i vejen for yderligere udrulning af telemonitoreringsløsninger. 

Kommentarer Stikprøvestørrelsen varierer fra 20-165. I studiet er der fokus på organisatoriske og patientmæssige forhold om-
kring telemedicinsk hjemmemonitorering og ikke kvantitative opgørelser af effekter. 

Tabel 3: Afrapporteringsskema 2 (KOL) 

Reference: 

Cruz et al. (2014a) 

Cruz J, Brooks D, Marques A. Home telemonitoring effectiveness in COPD: a systematic review. Int J Clin Pract, 
March 2014, 68, 3, 369–378. 

Patientgruppe KOL, n = 587 

Formål og intervention Systematisk review og metaanalyse af effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter med KOL ift. 
forbrug af sundhedsydelser og sundhedsrelaterede outcomes. Telemedicinsk hjemmemonitorering (betegnelsen 
”Telemonitoring” anvendes) blev defineret som en intervention, hvor patienterne selv måler egne fysiologiske 
værdier i hjemmet, der transmitteres ≥5 gange ugentligt via IT-systemer, med efterfølgende vurdering af sund-
hedspersonale. ”Usual care” blev defineret som den samme sundhedsydelse som ved telemedicinsk hjemmemoni-
torering (måling af fysiologiske data med vurdering og feedback fra sundhedspersonale), bare uden telemedicinsk 
hjemmemonitorering og transmission. 

Resultater Der blev inkluderet 9 studier (10 artikler) hvoraf 7 var RCTer og 2 var non-randomiserede kontrollerede studier 
(nRCTer) af telemedicinsk hjemmemonitorering alene vs. vanlig praksis. De fleste studier blev vurderet som væ-
rende af god kvalitet, men enkelte med meget små stikprøvestørrelser. 
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Teknologi/kliniske effekter • Mortalitetsrater: 4 studier (n = 294) rapporterede mortalitetsrater, men uden statistisk signifikante forskelle 
mellem grupperne (RR = 1,43; 95 % CI = 0,40–5,03; Z = 0,55; p = 0,582; I2 = 0%).  

• Respiratoriske forværringer: 1 RCT og 1 nRCT (n = 214) rapporterede flere anfald af respiratoriske hændelser 
i kontrolgruppen, men ikke signifikant (intervention: 9/50;kontrolgruppe: 15/49; p = 0,152) og statistisk signi-
fikant flere gennemsnitlige antal forværringer i kontrolgruppen (intervention = 0,65 ± 1,4; kontrolgruppe = 
1,01 ± 1,4; p = 0,004).  

• Indlæggelsesrater: 6 RCTer og 2 nRCTer (n = 486) rapporterede på indlæggelsesrate og viste en statistisk 
signifikant forskel til fordel for telemedicinsk hjemmemonitorering (RR = 0,72; 95% CI = 0,53-0,98; Z =-2,12; p 
=0,035) 

• Gennemsnitlige antal indlæggelser: 4 studier (n = 244) rapporterede gennemsnitlige antal indlæggelser pr. 
patient; der var ingen statistisk signifikant forskel mellem grupperne (Standardized Mean Difference, SMD = -
0,06; 95 % CI = -0,32-0,19; Z = -0,50; p =0,617; I2 = 16,42 %) 

• Liggetid (Length of Stay): 4 studier rapporterede på gennemsnitlige liggetider i dage (n = 244); der var ingen 
statistisk signifikant forskel mellem grupper (SMD = 0,06; 95 % CI = -0,19-0,31; Z = 0,48; p =0,635; I2 = 0 %).  

• Indlæggelsesrate i akutmodtagelse: 4 RCTer (n = 194 patienter) rapporterede indlæggelsesrater i akutmodta-
gelsen; der var ingen statistisk signifikant forskel mellem grupper (RR=0,68; 95 % CI=0,38-1,18; Z=-1,34; 
p=0,179; I2=22,53 %). 

• Gennemsnitlige antal indlæggelser i akutmodtagelse: 2 studier, 1 RCT og 1 nRCT (n=160), der sammenlignede 
telemedicinsk hjemmemonitorering med vanlig praksis til patienter med svær til meget svær KOL i 4-6 mdr. 
viste i metaanalysen ingen statistisk signifikant forskel mellem grupperne (SMD = 0,20; 95% CI = −0,49–0,88; 
Z = 0,56; p = 0,576). 

• Health-related Quality of Life (HRQOL) umiddelbart efter interventionen: 7 studier evaluerede HRQOL vha. 6 
forskellige målingsinstrumenter. Der fandtes ikke signifikante forskelle mellem grupperne i primærstudierne, 
og det var ikke muligt at poole resultaterne, da de anvendte instrumenter måler livskvalitet på forskellige 
domæner. Kun 2 RCTer kunne pooles, og her viste resultaterne en signifikant forskel mellem grupperne, til 
fordel for telemedicinsk hjemmemonitorering. 

Patient • Compliance rates blev målt i 5 studier og varierede mellem 40-98 % afhængigt af de målinger, der skulle 
foretages. 

Organisation Ikke angivet 
Økonomi • Sundhedsrelaterede omkostninger: 3 studier vurderede omkostninger relateret til sundhedsydelser; alle tre 

rapporterede færre udgifter til sundhedsydelser ved telemedicinsk hjemmemonitorering, dog ikke statistisk 
signifikant. 

Konklusion Telemedicinsk hjemmemonitorering synes at have positive effekt ift. forværringer i respirationen hos patienter 
samt i indlæggelsesrate. For livskvalitet var der blandede resultater. Der er fortsat ingen indikationer på, at tele-
medicinsk hjemmemonitorering til KOL-patienter reducerer forbruget af sundhedsydelser (indlæggelsesmønster), 
bortset fra indlæggelsesrater. I de inkluderede studier fremgik det dog ikke tydeligt, hvorvidt forbruget af sund-
hedsydelser skyldtes KOL eller all-cause.  

Kommentarer Alle inkluderede patienter havde moderat til meget svær KOL. Stikprøvestørrelserne varierede fra 30 – 165 med en 
gennemsnitsalder på ≤ 65 år. Data blev transmitteret dagligt gennem 2-12 mdr. 

Tabel 4: Afrapporteringsskema 3 (KOL) 

Reference: 

Kamei et al. (2013) 

Kamei T, Yamamoto Y, Kajii F, Nakayama Y, Kawakami C. Systematic review and meta-analysis of studies involving 

telehome monitoring-based telenursing for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Japan Journal of 
Nursing Science 2013; 10(2): 180-192 

Patientgruppe KOL, n = 593 i alt og 550 som det højeste antal patienter med resultater for samme outcomes. 
Formål og intervention Systematisk review og metaanalyse af effekten af ”telehome monitoring-based telenursing” (THMTN) til patienter 

med svær eller meget svær KOL. ”Telenursing” blev defineret som anvendelsen af telekommunikationskanaler til 
transmission af stemme-, data- eller video-kommunikationssignaler til understøttelse af patientens pleje og be-
handling. Ved THMTN monitoreres patienternes data af sygeplejersker vha. telenursing. I det følgende anvendes 
betegnelsen telemedicinsk hjemmemonitorering, da THMTN eller dele heraf vurderes at gå ind under definitionen. 

Resultater 7 studier (9 artikler), RCT og non-RCT (nRCT) af forskellige telemedicinske monitoreringsinterventioner sammen-
lignet med vanlig praksis blev inkluderet. Monitoreringsperioden var mellem 1-12 mdr. 6 artikler sammenlignede 
telemedicinsk hjemmemonitorering med vanlig praksis og 3 sammenlignede ambulatorieydelse med telemedicinsk 
hjemmemonitorering.  De inkluderede patienter havde moderat til meget svær KOL. 6 ud af 7 studier blev vurde-
ret som værende af høj kvalitet.  

Teknologi/kliniske effekter • Forværringer i svær/meget svær KOL 3 mdr. efter implementering: 2 RCTer evaluerede antallet af KOL-
forværringer i interventionsgruppen vs. kontrolgruppe 3 mdr. efter implementering af interventionen; Antal-
let af forværringer var signifikant lavere i interventionsgruppen (n=138; RR = 0,57; 95 % CI = 0,41–0,79). 

• Mortalitetsrate hos patienter med moderat til meget svær KOL: Der var ikke signifikant forskel på mortali-
tetsrater i interventionsgruppen vs. kontrolgruppen (n=374; 21/176 vs 18/198; RR = 1,36; 95 % CI = 0,77–
2,41). 

• Indlæggelsesrater: 4 RCTer og 2 nRCTer (n = 550) rapporterede indlæggelsesrater for interventions- og 
kontrolgrupperne; der blev ikke fundet signifikante forskelle mellem grupperne i en subgroup analyse af 100 
patienter med moderat KOL ((RR=0,55; 95 % CI = 0,22-1,36). Risiko for indlæggelse var signifikant lavere i in-
terventionsgruppen end i kontrolgruppen i en analyse af 450 patienter med svær eller meget svær KOL 
(RR=0,81;95 % CI=0,69-0,95). I analyse af alle 550 patienter havde patienter i interventionsgruppen en signi-
fikant lavere risiko for indlæggelse (RR=0,80;95 % CI=0,68-0,94). 
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• Indlæggelsesrater i relation til interventionsvarighed: Der blev ikke identificeret forskelle mellem andelen af 
patienter, der fik telemedicinsk hjemmemonitorering i hhv. ≤3 mdr. (n = 137; RR = 0,64; 95% CI = 0,31–1,33), 
6 mdr. (n=155; RR = 0,78; 95% CI = 0,50–1,20) eller 12 mdr. (n=258; RR = 0,80; 95% CI = 0,64–1,01). I en ana-
lyse af alle 550 patienter viste resultaterne en signifikant lavere risiko for indlæggelse i interventionsgruppen 
end i kontrolgruppen (RR = 0,80; 95% CI = 0,68–0,94).  

• Antal konsultationer i akutmodtagelse: 4 RCTer (n=335) evaluerede raten af konsultationer i akutmodtagel-
sen for patienter med svær/meget svær KOL; Signifikant færre patienter var til konsultation i akutmodtagel-
sen i gruppen, der modtog telemedicinsk hjemmemonitorering i ≤3 mdr. (n=37; RR = 0,38; 95 % CI = 0,14–
1,01) og i 12 mdrs. gruppen (n=258; RR = 0,54; 95 % CI = 0,36–0,79). Samlet for alle studierne (n=335) var der 
signifikant lavere risiko for konsultation i akutmodtagelse for patienter i interventionsgruppen end for kon-
trolgruppen (RR = 0,52; 95 % CI = 0,41–0,65). 

• Gennemsnitlige antal indlæggelser for patienter med svær/meget svær KOL: I 6 studier med i alt 490 patien-
ter havde interventionsgruppen et signifikant lavere antal indlæggelser i gennemsnit (mean difference = -
0,14; 95 % CI = -0,19 to -0,09). 

• Gennemsnitlige antal sengedage for patienter med moderat til meget svær KOL: Det gennemsnitlige antal 
sengedage pr. patient var signifikant lavere i interventionsgruppen end i kontrolgruppen (n=255; mean diffe-
rence = -0,76; 95 % CI = -0,79 to -0,73). 

• Der blev anvendt forskellige redskaber til evaluering af Health-related Quality og Life (HRQOL) hos patienter 
med svær til meget svær KOL. 3 RCTer evaluerede HRQOL efter St.George’s Respiratory Questionnaire; sam-
let set var der en tendens til, at telemedicinsk hjemmemonitorering forbedrede HRQOL hos patienter med 
svær eller meget svær KOL, der modtog telemedicinsk hjemmemonitorering i mere end 6 mdr. 

Patient Ikke angivet. 
Organisation Ikke angivet. 

Økonomi Ikke angivet. 
Konklusion Resultaterne fra metaanalysen antyder, at telemedicinsk hjemmemonitorering er en gennemførlig metode til at 

tilbyde supplerende behandling til KOL-patienter, der væsentligt nedsætter antallet af indlæggelser både i akut-
modtagelser og på stationære sengeafsnit, samt det gennemsnitlige antal liggedage under indlæggelse. Interven-
tionen havde ingen effekt på mortaliteten hos patienter med svær og meget svær KOL. 

Kommentarer De essentielle sygeplejefunktioner i interventionen varierede i et vist omfang imellem de inkluderede studier. De 
inkluderede RCTer var begrænset, hvad angår blinding, stikprøvestørrelse og interventionsvarighed. Endvidere 
blev der kun inkluderet få RCTer. Stikprøvestørrelsen varierede fra 37-157 patienter i de inkluderede studier. 

Tabel 5: Afrapporteringsskema 4 (KOL) 

Reference: 

Franek (2012) 

J Franek. Home telehealth for patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). An evidence-based 

analysis. Ont Health Technol Assess Ser. 2012; 12(11): 1–58. 
Patientgruppe KOL, n = 310 

Formål og intervention Systematisk litteraturstudie af effekten, cost-effectiveness og sikkerheden af telemedicinsk hjemmemonitorering 
sammenlignet med vanlig praksis for patienter med KOL. 
Telemedicinsk hjemmemonitorering (i artiklen anvendes betegnelsen ”telemonitoring”) defineres som anvendel-
sen af medical devices til at indsamle patientens fysiologiske data eller andre sundhedsdata over afstand, og 
transmissionen af disse data til en monitoreringsstation til fortolkning og analyse af en sundhedsprofessionel. 

Resultater 5 studier (6 artikler): 3 RCTer og 2 non-RCTer (nRCT) blev inkluderet. Gennemsnitsalderen for patienterne i de 
inkluderede artikler var mellem 61,2 – 74,5 år i interventionsgruppen og 61,1 – 74,5 år i kontrolgruppen. Andelen 
af mænd varierede fra 40-64 % i interventionsgruppen og 46-72 % i kontrolgruppen. Alle studier var udført på 
patienter med moderat til svær KOL. 4 studier anvendte ilt-saturation som en af de markører, der blev monitore-
ret.  

Teknologi/kliniske effekter 

og 

patientsikkerhed 

• Mortalitet: Kun 1 studie evaluerede effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering på dødelighed som 
sekundært outcome. Der var ingen signifikant forskel i dødeligheden mellem interventions- og kontrolgrup-
pen (P = 0,148 ), men data var ikke oplyst og kvaliteten af evidensen for dette resultat var lav ifølge GRADE. 

• Forværringer i KOL: Et studie evaluerede effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering på exacerbationer 
(forværringer) som sekundært outcome; der var ingen signifikant forskel i antallet af exacerbationer (P > 
0,05) mellem studiegrupper. Kvaliteten af evidensen for dette resultat var lav efter GRADE.  

• Indlæggelser: Alle 5 studier evaluerede effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering på antallet af indlæg-
gelser; outcome blev dog defineret forskelligt på tværs af studierne. De inkluderede studier rapporterede 
modstridende resultater; enten fandt de ikke-signifikante fordele (dvs. en reduktion i indlæggelser) til fordel 
for telemedicinsk hjemmemonitorering sammenlignet med vanlig praksis, eller en signifikant fordel ved te-
lemedicinsk hjemmemonitorering. 

• ”Time free of hospitalization”: To studier evaluerede effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering ift. tid 
fri for hospitalsindlæggelse som et sekundært outcome i en population med svær KOL. En RCT fandt, at pati-
enter med telemedicinsk hjemmemonitorering var mere tilbøjelige til at have en længere tid indtil første 
hospitalsindlæggelse end patienter i vanlig praksis (p < 0,0012). En nRCT fandt i en multivariat Cox regressi-
ons model med justering for en række forskellige faktorer (herunder alder og aktuel rygestatus), at telemedi-
cinsk hjemmemonitorering havde en beskyttende effekt ift. tidlig indlæggelse (HR 0,25 ; 95% CI 0,09-0,60 ; P 
<0,05). Kvaliteten af evidensen for disse resultater var lav ifølge GRADE-vurderingen. 

• Liggetid: To forsøg evaluerede effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering på liggetiden som sekundært 
outcome. Der blev ikke konstateret væsentlige forskelle mellem grupperne i en RCT (P = 0,66) eller i en nRCT 
(P > 0,05). Kvaliteten af evidensen for dette resultat var lav ifølge GRADE. 
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• Antal konsultationer/besøg på akutafdeling: To forsøg evaluerede effekten af telemedicinsk hjemmemonito-
rering på konsultationer i akutafdeling som et sekundært outcome. Der var ingen signifikant forskel mellem 
studiegrupperne i en RCT, der evaluerede median antal konsultationer pr patient i forsøget (P = 0,24), og til-
svarende var der ikke nogen signifikant forskel i en RCT, der evaluerede de samlede antal konsultationer i 
akutafdeling i studieperioden (P-værdi ikke rapporteret). Kvaliteten af evidensen for dette resultat var meget 
lav i henhold til GRADE. 

• Tid uden brug af øvrige sundhedsydelser: En RCT fandt, at patienter i interventionsgruppen var mere tilbøje-
lige til at have en længere tid indtil første konsultation i akutafdeling (P = 0,0003), første exacerbation (P < 
0,001) og første akutopkald til praktiserende læge (P = 0,013). Kvaliteten af evidensen for disse resultater var 
lav ifølge GRADE. 

• Livskvalitet: To forsøg evaluerede effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering på livskvalitet: I en RCT 
viste interventionsgruppen en signifikant forbedring i den gennemsnitlige ændring fra baseline i St. George 
Respiratory Questionnaire score sammenlignet med kontrolgruppen. I en anden RCT var der ingen signifikant 
forskel mellem studiegrupperne. Kvaliteten af evidensen for disse resultater var lav ifølge GRADE. 

 
• Ingen studier rapporterede på telemedicinsk hjemmemonitorerings effekt på utilsigtede hændelser. 

Patient • Patienttilfredshed blev evalueret i 4 studier; undersøgelsesdeltagere følte sig generelt mere sikre ved tele-
medicinsk hjemmemonitorering, opfattede interventionen som værende gavnlig og endeligt angav deltager-
ne at være tilfredse med udstyret. 

Organisation Ikke angivet 

Økonomi De økonomiske effekter af telemedicinsk hjemmemonitorering er usikker og kræver yderligere undersøgelse. 

Konklusion Der blev fundet ikke-signifikant effekt eller modstridende resultater (med signifikante eller ikke-signifikante forde-
le) for alle de undersøgte outcomes ved sammenligning mellem telemedicinsk hjemmemonitorering og vanlig 
praksis. Kvaliteten af evidensen der ligger til grund for resultaterne blev vurderet lav til meget lav ifølge GRADE-
vurderingen. Der var en trend henimod en signifikant forøgelse af tid fri for indlæggelse og brug af andre sund-
hedsydelser med telemedicinsk hjemmemonitorering. De økonomiske effekter af telemedicinsk hjemmemonitore-
ring er usikker og kræver yderligere undersøgelse. 

Kommentarer Der var betragtelig klinisk heterogenitet mellem studierne ift. studiedesign, metoder og intervention/kontrol. 

Tabel 6: Afrapporteringsskema 5 (KOL) 

Reference: 

Jakobsen et al. (2012) 

Jakobsen AL, Laursen LC, Schou L, Emme C, Phanareth K. Vekslende effekt af telemedicin ved behandling af kronisk 

obstruktiv lungesygdom. Ugeskrift for Laeger, 2012, s. 936-942. 
Patientgruppe KOL, n = 181, 97 patienter med KOL i interventionsgruppe 

Formål og intervention Systematisk review af effekten af telemedicinske koncepter til KOL-patienter mhp. at klarlægge de kliniske og 
økonomiske fordele ved telemedicin. En telemedicinsk intervention blev defineret som en behandling/rådgivning 
over afstand på basis af kommunikation mellem patienten og en sundhedsprofessionel. I studiet indgår resultater 
specifikt om telemedicinsk hjemmemonitorering (betegnelsen ”telemonitorering” anvendes), som er en under-
gruppe af telemedicin. 

Resultater 9 RCTer blev identificeret, hvoraf 3 studier omhandlede telemedicinsk hjemmemonitorering specifikt. Opfølgnings-
tiden var mellem 3 – 12 måneder. In- og eksklusionskriterierne og sværhedsgraden af KOL varierede mellem 
studierne for de inkluderede patienter.  

Teknologi/kliniske effekter 

og 

patientsikkerhed 

• Mortalitet: Ét studie opgjorde antal dødsfald, og der fandtes ikke signifikant forskel på 12 mdrs. overlevelsen 
mellem grupperne. 

• Forværringer i KOL (exacerbationer): I to af studierne blev forværringer undersøgt, men kun i et af studierne 
fandt man signifikant forskel mellem grupperne. 

• Hospitalsindlæggelser: I alle studier har man undersøgt forskellen i antal indlæggelser eller genindlæggelser i 
interventions- og kontrolgruppen. I ét af de tre studier fandt man signifikant fald i antallet af indlæggelser, 
mens man i de to andre ikke kunne påvise signifikant forskel mellem grupperne. 

• Skadestuebesøg: I et ud af tre studier fandt man signifikant færre antal skadestudebesøg i interventions-
gruppen. 

• Livskvalitet: I to af studierne har man opgjort helbredsrelateret livskvalitet og i et af disse fandtes signifikant 
øget livskvalitet i interventionsgruppen ved 3 og 4 mdrs. opfølgning. 

• Utilsigtede hændelser: Et af studierne rapporterede en utilsigtet hændelse, der handlede om tab af signal 
hos to patienter i løbet af en 6 mdrs. monitoreringsperiode. 

Patient Ikke angivet 
Organisation Ikke angivet 

Økonomi • Omkostninger: To af studierne havde beregnet omkostninger og/eller besparelser ved at anvende telemedi-
cinsk hjemmemonitorering; Ét af studierne viste, at telemedicinsk hjemmemonitorering var 50 % billigere pr. 
patient end konventionel behandling. I det andet studie fandt man lavere samlede sundhedsudgifter i inter-
ventionsgruppen og øgede udgifter i kontrolgruppen – forskellen var ikke signifikant. 

• Kontakter til primærsektoren: To af studierne opgjorde antal kontakter til primærsektoren; resultaterne viste 
signifikant færre antal kontakter i interventionsgruppen. 

Konklusion De udvalgte studier bestod ofte af multimodale interventioner, der som delelementer indeholdt telemedicin. 
Effekten kan derfor ikke tilskrives telemedicin alene. Fordele ved telemedicinske løsninger til patienter med KOL er 
endnu ikke klarlagt, men de udvalgte multimodale studier tyder dog på en mulig positiv effekt på antallet af ind-
læggelser, skadestuebesøg og henvendelser i primærsektoren. 
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Kommentarer Ved kvalitetsvurdering blev det vurderet, at alle inkluderede studier havde en uklar eller høj risiko for bias i et eller 
flere hoveddomæner og dermed en uklar eller høj risiko for fejlestimering af interventionseffekten. Konventionel 
behandling var ikke tydeligt beskrevet. 
I reviewet er resultaterne kun opgjort kvantitativt for hospitalsindlæggelser og kun for de studier, hvor der blev 
fundet en positiv effekt. 

Tabel 7: Afrapporteringsskema 6 (KOL) 

Diabetes 
Reference 

Greenwood et al. (2014) 

Greenwood DA, Young HM, Quinn CC. Telehealth remote monitoring systematic review: structured self-monitoring 

of blood glucose and impact on A1C. J Diabetes Sci Technol. 2014 Feb 21;8(2):378-389. 

Patientgruppe Type 2 Diabetes, n = 3744 

Formål og intervention At sammenfatte evidensen for telemedicinsk hjemmemonitorering (betegnelsen ”telehealth Remote Patient 
Monitoring” anvendes) med digital overførsel af blodsukkerværdier, der indbefatter 1 eller flere ud af 7 Self-
Monitoring Blood Glucose (SMBG) elementer som middel til at forbedre patientens HbA1c-værdier (i artiklen 
bruges betegnelsen A1C). De 7 SMBG-elementer er identificeret af Int. Diabetes Federation og omfatter patient-
uddannelse, uddannelse af personale, struktureret SMBG profil (frekvens og intensitet af monitorering), SMBG-
mål, feedback, data til modificering af behandling, interaktiv kommunikation og fælles beslutningstagen. 

Resultater 15 studier blev inkluderet. 
I gennemsnit var der inkluderet 4 ud af de 7 SMBG-elemeter i interventionerne. 
Otte studier anvendte sygeplejersker (RN = Registered Nurses), ”Nurse Practitioner” eller ”Certified diabetes 
educators” i interventionen, mens to studier gav automatisk feedback. Interventionerne varede mellem 3 – 60 
mdr. med en median periode på 7,5 måneder. Alle studier rapporterede anvendelse af feedback enten pr. video-
konference, telefonopkald, SMS, patientportaler m.m. 

Teknologi/kliniske effekter • De studier, der inkluderede mindst 5 af de 7 elementer, fandt en signifikant reduktion af HbA1c i interventi-
onsgruppen, hvilket muligvis indikerer, at jo flere SMBG-elementer der inkluderes, jo større fald er der i 
HbA1c. Studier med det største fald i HbA1c inkluderede 6 ud af 7 SMBG-elementer og havde inkluderet pa-
tienter med HbA1c på mere end 7,5 % ved baseline. 

• To studier inkluderede 5 af 7 elementer og opnåede signifikant fald i HbA1c ved at implementere aktiv 
medicineringskontrol. Af de 6 studier der anvendte 4 ud af 7 elementer opnåede kun 4 studier signifikant 
forbedring af HbA1c. Disse studier understregede betydningen af feedback og interaktiv kommunikation. 

• Der blev opnået signikant fald i HbA1c i de studier, hvor feedback var individualiseret til den enkelte patient, 
enten gennem automatiserede algoritmer eller vha. uddannet personale, hvor patientens præferencer blev 
inddraget. 

Patient Ikke angivet 

Organisation • Uddannelse til både patienter og personale er vigtig og 11 ud af 15 studier beskrev, at de havde et undervis-
ningsforløb i starten af interventionen. Uddannelse var alt fra SMSer, uddannelsesprogram baseret på Ame-
rican Diabetes Association guidelines, adgang til internetportaler, home tele-health system m.v. 

Økonomi Ikke angivet 

Konklusion Interventioner, der inkluderede minimum 5 SMBG-elementer opnåede signifikante forbedringer i HbA1c. De 
studier, der opnåede de største forbedringer i HbA1c havde inkluderet patienter med HbA1c på >7,5 % ved base-
line. 
Elementer af SMBG bør indgå i telemedicinsk hjemmemonitorering for at opnå en reduktion i HbA1c. 
Uddannelse samt kendskab til teknologien er vigtigt for både behandler og brugere, men ikke afgørende for effek-
tiv anvendelse af SMBG. En fælles portal omkring behandling kunne evt. medføre, at flere patienter vil engagere 
sig i egen behandling og sygdom. 

Kommentarer Reviewet blev baseret på 15 randomiserede kontrollerede studier (RCT) med stikprøvestørrelser på mellem 30 og 
1665 forsøgspersoner. 
SMGB blev defineret meget forskelligt i de inkluderede studier og målene for, hvilket niveau SMBG-værdierne 
skulle ligge inden for var ikke tydeligt defineret i de fleste studier. 

Tabel 8: Afrapporteringsskema 1 (diabetes) 

Reference: 

Baron et al. (2012) 

Baron J, McBain H, Newman S. The impact of mobile monitoring technologies on glycosylated hemoglobin in diabe-

tes: a systematic review. J Diabetes Sci Technol. 2012 Sep 1;6(5):1185-96. 
Patientgruppe Diabetes, n = 1840 

Formål og intervention Systematisk review af effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering på HbA1c. Telemedicinsk hjemmemonitore-
ring (betegnelsen ”telemonitoring” og ”mobile monitoring” anvendes) blev defineret som interventioner, hvor 
patienter sender deres blodsukkerværdier til en online server via mobilt device (dvs. det kan også gøres uden for 
hjemmet). I de fleste studier var feedback fra sundhedsprofessionelle en del af interventionen. 

Resultater 

 

 

 

 

24 artikler (af 20 forskellige studier) matchede inklusionskriterierne, hvoraf 12 var RCTer og 8 studier var med 
andre designs. 7 studier involverede Type 1 diabetikere og 13 involverede Type 2. To studier havde en blandet 
population, men med lav andel af Type 1 diabetikere, hvorfor disse blev grupperet sammen med Type 2 diabeti-
kerne. Kvalitetsvurderingen var generelt lav: 16 blev vurderet som svag, 3 moderat og 1 stærk. De enkelte studier, 
deres interventioner og resultater er beskrevet i detaljer i originalartiklen.  
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Teknolog/kliniske effekter • Samlet set var resultaterne fra de inkluderede undersøgelser noget blandede, men synes gennemgående at 
være mere positiv for studier af type 2-diabetes. 10 af de 13 studier i type 2 diabetes og 4 af 7 undersøgelser 
af type 1 diabetes fandt, at telemedicinsk hjemmemonitorering medførte fordele (i form af forbedret 
HbA1c). Undersøgelser uden feedback fra sundhedsprofessionelle medførte forbedret HbA1c, hvilket tyder 
på, at feedback måske ikke er nødvendigt for interventionens succes. 

Patient Ikke angivet 
Organisation Ikke angivet 

Økonomi Ikke angivet 
Konklusion Resultater for patienter med type 1 og type 2-diabetes blev undersøgt særskilt. Undersøgelse variabilitet og dårlig 

rapportering gjorde sammenligning vanskelig, og de fleste undersøgelser havde væsentlige metodemæssige 
svagheder. Dokumentation om effektiviteten af telemedicinsk hjemmemonitoreringsinterventioner til patienter 
med diabetes var inkonsekvent for begge typer af diabetes og er fortsat svag. 

Kommentarer Generelt var kvaliteten af de inkluderede studier lav. Stikprøvestørrelserne varierede fra 10 – 328 personer. 

Tabel 9: Afrapporteringsskema 2 (diabetes) 

Hjertesvigt 
Reference: 

Feltner et al. (2014) 

Feltner C, Jones CD, Cené CW, Zheng ZJ, Sueta CA, Coker-Schwimmer EJ, Arvanitis M, Lohr KN, Middleton JC, Jonas 
DE. Transitional care interventions to prevent readmissions for persons with heart failure: a systematic review and 

meta-analysis. Ann Intern Med. 2014 Jun 3;160(11):774-84.  

Patientgruppe Hjertesvigt, n (telemedicinsk hjemmemonitorering) = 1345 patienter (717 i interventionsgruppen) 
Formål og intervention At vurdere effekten og skader af interventioner, der har til formål at reducere genindlæggelse og 30-dages morta-

litet hos voksne patienter, der har været indlagt med hjertesvigt, sammenlignet med ”usual care”. Usual care var 
ofte ikke tydeligt defineret i studierne. Interventionerne bestod af hhv. hjemmebesøgsprogrammer, konsultatio-
ner på multidisciplinær hjertesvigtsklinik, struktureret telefonsupport, telemedicinsk hjemmemonitorering og 
patientundervisning. Telemedicinsk hjemmemonitorering (betegnelsen ”telemonitoring” anvendes) blev defineret 
som ”fjernmonitorering af fysiologiske data (f.eks. EKG, vægt, blodtryk etc.) med digital, bredbånds-, satellit-, 
trådløs- eller Bluetooth transmission af data til et monitoreringscenter, med eller uden kliniske konsultationer”. I 
det følgende præsenteres udelukkende resultater opgjort på patienter, der fik telemedicinsk hjemmemonitorering 
som intervention. 

Resultater 8 RCTer (9 artikler) evaluerede telemedicinsk hjemmemonitorering. 

Teknologi/kliniske effekter • Der var ikke tilstrækkelig evidens for at kunne opgøre effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering på all-
cause genindlæggelse inden for 30 dage (1 studie med 168 patienter). Der var moderat evidens for, at der ik-
ke var effekt på all-cause genindlæggelse inden for 3-6 mdr.  

• Der blev ikke identificeret studier, der rapporterede data på 30-dages genindlæggelse pga. hjertesvigt, og på 
3-6 mdrs. genindlæggelsen var der moderat evidens for, at der ikke var effekt.  

• Evidensen for effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering på sammensat outcome (all-cause genindlæg-
gelse eller død) blev der ikke  fundet statistisk signifikant effekt (dokumentation med lav evidensgrad). 

• Der fandtes ingen dokumentation for effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering på 30-dages mortalite-
ten og graden af evidens for 3-6 mdrs. mortaliteten var lav og ikke statistisk signifikant. 

Patient Ikke angivet  

Organisation Ikke angivet 
Økonomi Ikke angivet 

Konklusion Telemedicinsk hjemmemonitorering havde ingen effekt på antallet af genindlæggelser eller mortaliteten for 
hjertesvigtpatienter. Andre nyere reviews og metaanalyser kommer frem til andre konklusioner, men disse har 
klassificeret patienterne anderledes og muligvis inkluderet mere homogene interventionstyper og –outcome i 
deres analyser. 

Kommentarer Metaanalyse af 47 RCTer. Gennemsnitsalder på inkluderede patienter var 70 år, hvor de fleste havde moderat til 
svær grad af hjertesvigt. 26 studier var udført i USA og 21 udført i andre i-lande.  Af de studier som omhandlede 
telemedicinsk hjemmemonitorering varierede stikprøvestørrelsen fra 25-280 patienter. 

Tabel 10: Afrapporteringsskema 1 (hjertesvigt) 

Reference: 

Purcell et al. (2014) 

Purcell R, McInnes S, Halcomb EJ. Telemonitoring can assist in managing cardiovascular disease in primary care: a 

systematic review of systematic reviews.BMC Familiy Practice 2014,15:43. 

Patientgruppe Hjertesvigt, n = 26347 (minimum, ikke alle inkluderede reviews oplyste antal inkluderede patienter) 
Formål og intervention Systematisk review af effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter i primærsektoren med kronisk 

hjerte-karsygdom, herunder hjertesvigt. Telemedicinsk hjemmemonitorering (betegnelsen ”telemonitoring” 
anvendes) involverede transmission af fysiologiske data fra patient til sundhedsfaglig instans. 

Resultater 

 

Resultaterne for hjertesvigt blev baseret på 9 inkluderede reviews og/eller metaanalyser, der specifikt omhandler 
telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter med hjertesvigt. Ud af de 9 studier blev 5 studier vurderet til Grad 
1 evidensniveau, 2 studier til Grad 3 niveau og 2 studier Grad 5 niveau.  

Teknologi/kliniske effekter 

 

• Mortalitet: Reviews har vist en reduktion i dødeligheden, men med forskellig effektstørrelse, signifikansni-
veau og sammenligningsgrundlag (der henvises til de primære studier for effektstørrelse m.m.) 

• Indlæggelser: 8 reviews rapporterede, at telemedicinsk hjemmemonitorering var associeret med færre 
indlæggelser, men 3 af disse reviews havde inkluderet primærstudier, der ikke kunne påvise statistisk signifi-
kant reduktion i antallet af indlæggelser.  

• Indlæggelsestid/liggetid: 5 studier viste modstridende konklusioner vedr. effekten af telemedicinsk hjem-
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memonitorering af patienter med hjertesvigt på indlæggelsestid. 
• Quality of Life: 6 reviews anvendte Quality of Life (QOL) som outcome; alle disse beskrev studier, der havde 

påvist forbedring af QOL men der var meget begrænset information om, hvilke redskaber der blev anvendt til 
evaluering af QOL. Et af de 6 reviews havde beregnet QALY som mål for livskvalitet og viste, at telemedicinsk 
hjemmemonitorering var associeret med en gevinst på 0,06 QALYs; 0,02 pga. nedsat mortalitet og 0,04 pga. 
færre indlæggelser. 

Patient Ikke angivet 
Organisation Ikke angivet 

Økonomi • 2 reviews anvendte omkostninger som outcome, hvor begge rapporterede, at der var færre omkostninger 
forbundet med telemedicinsk hjemmemonitorering ift. vanlig praksis. Reduktionen i omkostninger blev til-
skrevet de færre hospitalsindlæggelser. 

Konklusion Reviews vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter med hjertesvigt demonstrerede en reduktion i 
risikoen for død, færre indlæggelser, færre omkostninger for sundhedsvæsenet og øget livskvalitet ift. vanlig 
praksis. To studier af effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter med kroniske sygdomme viste, 
at evidensen for telemedicinsk hjemmemonitorering er mest favorabel ift. patienter med hjertesvigt og forhøjet 
blodtryk (hypertension), der også er en markør for hjertesvigt. 

Kommentarer Inkluderede studier blev kvalitetsvurderet vha. OQAQ (Overview Quality Assessment Questionnaire). De inklude-
rede studier omhandlede meget forskelligartede interventioner, men alle interventioner indeholdt telemedicinsk 
hjemmemonitorering. Der var stor heterogenitet i de inkluderede studier og i deres definition af begrebet teleme-
dicinsk hjemmemonitorering (”telemonitoring”). Det er en begrænsning i undersøgelsen, at der kun blev medtaget 
reviews – nyere primærstudier blev således ikke medtaget i undersøgelsen. 

Tabel 11: Afrapporteringsskema 2 (hjertesvigt) 

Reference: 

Nakamura et al. (2014) 

Nakamura N, Koga T, Iseki H. A meta-analysis of remote patient monitoring for chronic heart failure patients. 
Journal of Telemedicine and Telecare 2014; 20(1): 11-17.  

Patientgruppe Hjertesvigt, n = 1741 i interventionsgruppen, 3337 i alt. 

Formål og intervention Formålet var at lave en metaanalyse af telemedicinsk hjemmemonitorering (betegnelsen ”remote patient monito-
ring” (RPM) anvendes) af patienter med hjertesvigt sammenlignet med kontrolgruppe (ikke defineret). Kriteriet for 
at inkludere studierne var, at data blev sendt til sundhedsprofessionelle, og at interventionen muliggjorde direkte 
kommunikation mellem patient og sundhedsfagligt personale.  

Resultater 13 RCTer af telemedicinsk hjemmemonitorering af patienter med hjertesvigt blev inkluderet. 
Gennemsnitsalderen i de inkluderede studier var fra 54-76 år med mellem 48-700 inkluderede patienter. 8 studier 
var fra Europa, 4 fra USA og 1 fra Canada. Interventionerne varierede mellem studierne, men i alle studier måltes 
patientens fysiologiske data i kombination med kommunikation pr. telefon, videokonference eller PC. I de fleste 
studier blev patientens fysiologiske data målt dagligt, men frekvensen af data-transmissioner varierede mellem 
studierne. Enkelte studier inkluderede medicinjustering ved enten læge eller sygeplejerske senest en dag efter 
identificerede problemer eller ved rutinemæssig ugentlig telekonsultation. 

Teknologi/kliniske effekter • Mortalitet: Der blev foretaget metaanalyse af mortalitets risk ratio som indikator for effekten af interventio-
nen, der viste, at telemedicinsk hjemmemonitorering signifikant reducerer all-cause mortaliteten for patien-
ter med hjertesvigt sammenlignet med kontrolgruppen (RR = 0,76; 95 % CI = 0,62-0,93, P = 0,01).  

• For at validere den bedste model for telemedicinsk hjemmemonitorering blev der foretaget sub-group 
analyse ift. patienternes alder, sværhedsgrad af sygdommen, monitoreringsfrekvens, medicinjustering (me-
dication management) og ift. hvor hurtigt, der blev truffet beslutning om ændring i behandling ved abnormt 
fund i patientens fysiologiske målinger: 
- Alder: studierne blev inddelt i to grupper efter gennemsnitsalderen på patienterne (hhv. ≥65 år og <65 

år). RR=0,63 i gruppen med høj gennemsnitsalder og 0,71 i gruppen med lav gennemsnitsalder, uden sig-
nifikant forskel på grupperne (p=0,60). 

- Sygdommens sværhedsgrad: Studierne blev inddelt i to grupper efter patienternes sværhedsgrad af syg-
dom. RR=0,63 hos patienter med høj sygdomssværhedsgrad og 0,86 hos patienter med lav sværheds-
grad, uden statistisk signifikant forskel mellem grupperne (p=0,13). 

- Monitoreringsfrekvens (målinger): Studierne blev inddelt i to grupper efter monitoreringsfrekvens: Høj 
frekvens (mere end to gange ugentligt) og lav frekvens (≤1 gang ugentligt). RR=0,62 i studier med høj fre-
kvens og 0,89 i studier med lav frekvens, ingen signifikant forskel mellem grupperne (p=0,07). 

- Medicinjustering: Studierne blev inddelt i to grupper, hvor der enten indgik medicinjustering som en del 
af interventionen, eller hvor der ikke gjorde; RR=0,65 i studier hvor der indgik medicinjustering og 0,85 i 
studier, hvor der ikke indgik medicinjustering. Ingen signifikant forskel mellem grupperne (p=0,19). 

- Beslutning om ændring i behandling: Studierne blev opdelt efter hvor hurtigt, der blev interveneret efter 
detektion af ændringer i fysiologiske værdier; en hurtig gruppe (intervention indenfor 1 dag) og en ”non-
rapid” gruppe (intervention senere end en dag efter ændringen). Der blev fundet en statistisk signifikant 
forskel mellem grupperne: RR=0,59 i den hurtige gruppe og 0,88 i den anden gruppe (p=0,05). 

Patient Ikke angivet 

Organisation Ikke angivet 
Økonomi Ikke angivet 

Konklusion Resultaterne af metaanalysen viste, at telemedicinsk hjemmemonitorering er effektivt til patienter med hjerte-
svigt. Det viste også, at hurtig handling ved ændring i vitale værdier kan forstærke effekten af interventionen. 

Kommentarer Stikprøvestørrelsen i de inkluderede studier varierede fra 48 til 700 patienter. 

Tabel 12: Afrapporteringsskema 3 (hjertesvigt) 
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Reference 

Xiang et al. (2013) 

Xiang R, Li L, Liu SX. Meta-analysis and meta-regression of telehealth programmes for patients with chronic heart 

failure. J Telemed Telecare. 2013 Jul;19(5):249-59. 

Patientgruppe Hjertesvigt, n =7530 
Formål og intervention Systematisk review, metaanalyse og metaregression af effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering (betegnel-

sen ”telehealth” anvendes, der defineres som ”remote patient monitoring”) vs. ”ususal care”. Der blev monitore-
ret på flere fysiologiske parametre. 

Resultater 33 studier matchede inklusionskriterierne, alle RCTer. 26 studier omhandlede telemedicinsk hjemmemonitorering 
og 7 omhandlede telefon-baseret støtte ved sygeplejerske. Stikprøvestørrelserne var på mellem 20-502 patienter, 
gennemsnitsalderen 69 år og monitoreringsvarigheden oftest på mellem 6-12 mdr.  

Teknologi/kliniske effekter • Mortalitet: Telemedicinsk hjemmemonitorering var associeret med en signifikant lavere risiko for død 
(RR=0,76, 95% CI = 0,66=0,88, P= 0,001) sammenlignet med vanlig praksis. All-cause mortalitet blev i gen-
nemsnit reduceret med 24 %. 

• Metaregressionen viste, at reduktionen i all-cause mortalitet var mest udtalt i de første monitoreringsmåne-
der. Effekten var størst hos patienter med høj NYHA-klassifikation (klassifikation af sværhedsgrad af hjerte-
svigt efter New York Heart Association, NYHA). 

• Monitoreringsvarighed havde negativ effekt på mortaliteten, hvilket antyder, at jo længere monitoreringsva-
righed, jo mindre effektiv var telemedicinsk hjemmemonitorering. 

• Ved at tilføje spørgeskemaer (symptom monitorering) eller pulsmonitorering til interventionen blev effekten 
af telemedicinsk hjemmemonitorering signifikant forbedret ift. mortalitet. 

• Antal indlæggelser: Metaanalysen viste positiv effekt på antallet af indlæggelser for hjertesvigtpatienter ift. 
kontrolgruppen (RR = 0,72, 95% CI = 0,61 to 0,85, P<0,001) svarende til en gennemsnitlig reduktion på 28 %. 

• Liggetid: Hjertesvigtpatienter havde kortere indlæggelser ift. kontrolgruppen (mean difference = 1,4 dage, 
95% CI = -2,4-0,4, p= 0,007), svarende til en gennemsnitlig reduktion på 1,4 dage. 

• Metaregressionen viste, at monitoreringsvarighed ikke havde nogen signifikant effekt på antal indlæggelser 
og på liggetid. 

• Ved at tilføje spørgeskemaer (symptom monitorering) eller pulsmonitorering til telemedicinsk hjemmemoni-
torering blev effekten signifikant forbedret ift. antal indlæggelser og dødelighed. 

Patient Ikke angivet. 

Organisation Ikke angivet. 
Økonomi Ikke angivet. 

Konklusion Telemedicinsk hjemmemonitorering er en effektiv metode til at reducere all-cause mortalitet, hjertesvigtsrelate-
rede indlæggelser og antallet af sengedage.  Metaregression viste yderligere, at telemedicinsk hjemmemonitore-
ring er signifikant mere effektivt til at reducere mortalitet og antallet af indlæggelser hos patienter med højere 
NYHA-klassifikation. 

Kommentarer Inklusionskriterierne er ikke beskrevet og interventionen er ikke tydeligt defineret. Der anvendes både begrebet 
“telehealth” (“remote patient monitoring”) og ”telemedicine” (telecommunication to monitor patients and trans-
mit data related to patient health status). Kontrolgruppen/”usual care” er ikke beskrevet. 

Tabel 13: Afrapporteringsskema 4 (hjertesvigt) 

Reference: 

Pandor et al. (2013) 

Pandor A, Thokala P, Gomersall T, Baalbaki H, Stevens JW, Wang J, Wong R, Brennan A, Fitzgerald P. Home tele-

monitoring or structured telephone support programmes after recent discharge in patients with heart failure: 

systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess. 2013 Aug;17(32):1-207. 
Patientgruppe Hjertesvigt, n= 6137 i alt 

Formål og intervention 1. Systematisk review af effekten og omkostningseffektiviteten af ”remote monitorering” (RM) enten via ”te-
lemonitoring” (som vurderes at kunne indgå i definitionen for telemedicinsk hjemmemonitorering, hvorfor 
denne betegnelse anvendes i det følgende) eller struktureret telefonstøtte (STS) sammenlignet med vanlig 
praksis til patienter, der nyligt er udskrevet (indenfor 28 dage) fra sygehus efter akut indlæggelse med for-
værring i hjertesvigt.  

2. Økonomisk evaluering af telemedicinsk hjemmemonitorering og/eller STS sammenlignet med vanlig praksis. 
Telemedicinsk hjemmemonitorering blev defineret som eksterne elektroniske devices eller kardiologiske monito-
reringsimplantater med overførsel af fysiologiske data fra patient til sundhedspersonale via telekommunikations-
teknologi. 
STS blev inddelt i følgende kategorier: 
• STS med human-to-machine interface (HM) 
• STS med human-to-human kontakt (HH) 
Mens telemedicinsk hjemmemonitorering blev inddelt i: 
• Telemedicinsk hjemmemonitorering i ”office hours”: Sundhedspersonale gennemgår data i dagtiden. 
• Telemedicinsk hjemmemonitorering 24/7 alle ugens dage: Konstant tilstedeværelse af sundhedspersonale. 

Resultater Litteraturstudiet identificerede 21 studier egnet til inklusion. Følgende resultaterne er baseret på de oplysninger, 
der er angivet i rapportens scientific summary. 

Teknologi/kliniske effekter • Mortalitet: RM kunne effektivt reducere all-cause mortalitet med hhv. 23%, 24% and 51% for STS HH (hazard 
ratio (HR)=0,77, 95% credible interval (CrI)= 0,55-1,08), Telemedicinsk hjemmemonitorering med medicinsk  
support i office hours (HR=0,76, 95% CrI = 0,49 to 1,18) og Telemedicinsk hjemmemonitorering 24/7 
(HR=0,49, 95% CrI = 0,20 to 1,18). Der blev ikke observeret positiv effekt ved STS HM. 

• All-cause indlæggelser: Telemedicinsk hjemmemonitorering med medicinsk support i office hours eller 24/7 
var associeret med hhv. 25 % (HR=0,75, 95% CrI=0,49 to 1,10) og 19 % (HR=0,81, 95% CrI=0,33 to 2,00) re-
duktion i all-cause indlæggelser. Der var ingen effekt af STS HM (HR=1,06, 95% CrI=0,44 to 2,53) eller STS HH 
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(HR=0,97, 95% CrI=0,70 -1,31) på indlæggelser ift. vanlig praksis. 
• Hjertesvigtsrelaterede indlæggelser: Der var begrænset effekt af STS HM (HR=1,03, 95% CrI=0,66-1,54) og 

telemedicinsk hjemmemonitorering med medicinsk support i office hours  (HR=0,95, 95% CrI=0,70-1,34) på 
hjertesvigtsrelaterede indlæggelser ift. vanlig praksis. STS HH var associeret med en 23 % reduktion i hjerte-
svigtsrelaterede indlæggelser (HR=0,77, 95% CrI=0,62-0,96). 

• Livskvalitet: Pakkeforløb der inkluderede STS og telemedicinsk hjemmemonitorering forbedrede generelt 
livskvaliteten (QOL) og var acceptable løsninger for hjertesvigtpatienterne. 

Patient Ikke angivet 
Organisation Ikke angivet. 

Økonomi I cost-effectiveness analysen (CEA) blev base-case månedlige omkostninger pr. patient beregnet: 
Vanlig praksis: £27 
STS HM: £119 
STS HH: £179 
Telemedicinsk hjemmemonitorering i ”office hours”: £175 
Telmedicinsk hjemmemonitorering 24/7 blev ikke beregnet pga. mangel på data. 
 
Den inkrementelle CEA baseret på base-case omkostninger viste, at telemedicinsk hjemmemonitorering i ”office 
hours” var den mest omkostningseffektive strategi ved en £20.000/QALY grænse; Telemedicinsk hjemmemonito-
rering i ”office hours” viste en inkrementel cost-effectiveness ratio (ICER) på £11.873 pr. QALY sammenlignet med 
vanlig praksis, hvor STS HH havde en ICER på £228.035 pr. QALY sammenlignet med telemedicinsk hjemmemonito-
rering i ”office hours”. 
Der blev foretaget flere følsomhedsanalyser, hvor telemedicinsk hjemmemonitorering i ”office hours” var den 
mest omkostningseffektive strategi i alle scenarier. 

Konklusion Effekten af interventionerne varierede meget afhængigt af typen af RM-system, der blev anvendt. STS HH og 
telemedicinsk hjemmemonitorering med medicinsk support i office hours viste de største effekter, særligt i reduk-
tion af all-cause mortalitet for patienter med hjertesvigt, der nyligt er udskrevet fra sygehus (inden for 28 dage). 
Med udgangspunkt i den variation der blev fundet i både vanlig praksis og RM-strategier, blev der lavet cost-
effectiveness analyser på baggrund af forskellige omkostningsscenarier, der reflekterer variationen i praksis i UK. 
Denne viste, at telemedicinsk hjemmemonitorering i ”office hours” var den optimale strategi i de fleste scenarier. 

Kommentarer Interventioner var heterogene ift. hvilke fysiologiske parametre der blev målt på samt kriterierne for hjertesvigt. 
Pga. lav metodisk kvalitet i de inkluderede primærstudier var det ikke muligt at lave metaregression, og derfor var 
det vanskeligt at udpege effekten af de enkelte komponenter af interventionen.  

Tabel 14: Afrapporteringsskema 5 (hjertesvigt) 

Reference: 

Giamouzis et al. (2012) 

Giamouzis G, Mastrogiannis D, Koutrakis K et al. Telemonitoring in chronic heart failure: a systematic review. 
Cardiology Research and Practice, 2012. 

Patientgruppe Hjertesvigt, n = 3877 i alt 

Formål og intervention Systematisk review af RCTer vedr. effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter med hjertesvigt. 
Telmedicinsk hjemmemonitorering (betegnelsen ”telemonitorering” anvendes”) blev defineres som en metode til 
at opsamle fysiologiske data på patienten med bærbare devices og at transmittere disse data over afstand via pc, 
telefonlinje eller andet, hvor de kan blive lagret, gennemgået og analyseret af forskningsteam. 

Resultater 

 

Der blev identificeret 12 RCTer med stikprøvestørrelser på mellem 57-710 patienter mellem 44-89 år. Follow-up 
perioden var på 6-12 mdr. Datatransmission foregik over telefonlinje eller via mobil. Der blev indsamlet forskellige 
fysiologiske data. Basline karakteristika varierede ikke signifikant mellem grupperne.  

Teknologi/kliniske effekter • Mortalitet: 3 studier rapporterede signifikant reduktion i all-cause mortalitet i interventionsgruppen. 4 
studier rapporterede også færre dødsfald i interventionsgruppen, men disse resultater var ikke signifikante. 

• Indlæggelser: 7 studier rapporterede færre antal indlæggelser i interventionsgruppen, hvoraf 3 havde signifi-
kante resultater. 

• Genindlæggelser: I 4 studier var der færre genindlæggelser i interventionsgruppen, men disse fund var enten 
ikke signifikante eller signifikansniveauet var ikke rapporteret. 

Patient Ikke angivet. 

Organisation Ikke angivet. 
Økonomi • Omkostninger: 3 studier havde undersøgt ”cost of hospitalization” per patient; ét studie viste signifikant 

reduktion i interventionsgruppen, mens et andet studie også viste reduktion i omkostninger i interventions-
gruppen, men ikke signifikant. Et 3. studie viste øgede omkostninger i interventionsgruppen, men analyserne 
er ikke nærmere beskrevet i artiklen 

Konklusion Der konkluderes ikke på resultaterne i artiklen. 

Kommentarer Stikprøvestørrelsen varierede fra 57 til 710. 

Tabel 15: Afrapporteringsskema 6 (hjertesvigt) 
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 Sorteringshistorik	(delopgave	2)	Bilag	D

Sorteringsproces 
I Figur 1 ses en illustration af sorteringsprocessen. 

 

  
Figur 1: Sorteringsproces i databasesøgningen 

Oversigt over inkluderede og ekskluderede projekter 
For at få en status på alle telemedicinske projekter i Danmark omhandlende telemedicinsk hjemmemonito-

rering, blev der søgt i MedComs database d. 16. september. 

Ved 1. gennemgang blev alle projekterne i databasen gennemgået (388 projekter).  

Ved 1. gennemgang blev projekter, der indeholdt ”keywordet” hjemmemonitorering inkluderet. Derudover 

blev projekter, der ud fra projektbeskrivelsen blev vurderet at omhandle telemedicinsk hjemmemonitore-

ring inkluderet. 

Projekter der ikke kunne leve op til disse krav blev ekskluderet. 
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1. Gennemgang 

I nedenstående listes de inkluderede projekter efter 1. gennemgang i databasen. Under gennemgangen 

blev det vurderet, om der var tale om gengangere/dubletter. I disse tilfælde blev projekterne slået sam-

men. I nedenstående er projekterne markeret med fed skrift, hvis der blev identificeret dubletter. 

• ID 2: National implementering af telemedicinsk sårvurdering 
• ID 48: Teledi@log  
• ID 58: Klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH). Specifikt KOL 
• ID 114. Hjemmemonitorering 
• ID 139: eMEDlink 
• ID 142: Helbredsprofilen 
• ID 152: Selvstyret AK-behandling 
• ID 156: Delprojekt KIH - Diabetes - Region Midtjylland 
• ID 164: Telemedicinsk projekt Insulinruter 
• ID 166: Opfølgning på diabetesbehandling pædiatri 
• ID 201: Teleovervågning – pacemakerpatienter 
• ID 202: Fjern EKG telemetri 
• ID 205: Brug af iPads i psykiatrien indenfor forskellige brugergrupper 
• ID 209: TeleSkejby 
• ID 211: HemoLab@Home 
• ID 212: Telemedicinsk service til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 
• ID 216: AmbuFlex Hjertesvigt 
• ID 218: Telemedicinsk sårbehandling af diabetiske fodsår 
• ID 219: Specialbistand ved behandling af diabetiske fodsår i hjemmet 
• ID 221: Digital Kommunikation i Ny Jordemoderpraksis 
• ID 223: Digital Patientplatform 
• ID 224: ePatch/e-plaster 
• ID 225: Shared Care-platform: 

Shared Care-platform inkluderer følgende projekter: 

o ID 435: Shared Care Platformen - Hjerneskadede børn og unge 
o ID 432: Shared Care Platformen - Elektronisk svangrejournal for gravide 
o ID 433: Shared Care Platformen – Hjerteforløb    
o ID 434: Shared Care Platformen - Kræftrehabilitering og palliation 
o ID 437: Shared Care PLatformen - Psykiatrien Vestjylland.  
Kun det overordnede projekt er inkluderet, da de andre projekter udspringer fra Shared Care-

platformen, og derved indeholder de samme elementer. 

• ID 227: 3D Sårkamera 

• ID 228: KOL- kufferten  
• ID 231: Diabetiske komplikationer 
• ID 232: MIKAT  
• ID 233: Hjertekufferten 
• ID 234: ICD-enheder – Hjemmemonitorering 

Projekt ID 316: Hjemmemonitorering af ICD-enheder vurderes at være en dublet, da projekterne er 

et samarbejde imellem OUH og Sygehus Lillebælt, og det tyder på, at begge aktører har oprettet 

projektet. 

• ID 246: Horsens på Forkant med Sundhed 
• ID 250: Livskvalitet hos patienter med myeloproliferativ cancer  
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• ID 257: AmbuFlex Epilepsi 

Projektet “AmbuFlex Epilepsi” vurderes at optræde igen i ID 401 ”Ambuflex i epilepsiambulatori-

um”, Neurologisk Afdeling Viborg. De to projekters formålsbeskrivelse er ens og projekterne udfø-

res i sammen geografiske region, hvorfor de i denne opgørelse sammenlægges til et projekt. 

• ID 260: Hjemmemålinger for gravide diabetikere  
• ID 262: Selvstyring af blodfortynding via telemedicin 
• ID 297: Fjerntelemetri af patienter med Sclerose  
• ID 301: Acute combined care for seniors i Sønderjylland (ACCESS-projektet)  
• ID 303: Amore Acoustic Monitoring of Obstestric of risk 
• ID 304: Telemedicinsk Hjemmeblodtryksmåling - Undersøgelse af validiteten af telemedicinsk transmit-

teret hjemmeblodtryk.  
• ID 305: Holstebro Projektet - Med brug af telemedicinsk hjemmeblodtryksudstyr undersøges forekom-

sten af forhøjet blodtryk blandt 55-64 årige. 
• ID 306: Telemedicinsk hjemmeblodtryksbehandling: Effektivitet, livskvalitet og omkostningseffektivitet 
• ID 309: MONARCA   
• ID 318: Telemedicinsk effekt i behandlingen af sår 
• ID 319: Daybuilder 
• ID 324: Web-monitoreret behandling af inflammatorisk tarmsygdom hos børn og unge  
• ID 331: Fjernaflæsning af pacemaker/ICD 
• ID 332: Min eGraviditet 
• ID 350: Optimering af den tværsektorielle indsats for mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom 

via telemedicinsk opfølgning efter indlæggelse 
• ID 356: ICD og pacemaker 
• ID 357: KIH – NetKOL 

KIH – NetKOL inkluderer ligeledes projekterne ID 386: ”Klinisk Integreret hjemmemonitorering” og 

ID 502: ”Klinisk Integreret hjemmemonitorering”. Disse tre projekter er sammenfattet under ét pro-

jekt, da de tre projekter har samme projektbeskrivelser, og udføres i samme regionale område. To 

af projekterne henviser endvidere til det samme link. 

• ID 359: Hjerteinsufficiens Telemedicin (HIT) 
• ID 372: Det telemedicinske diabetesprojekt 
• ID 375: Hjemmeside HudRask.dk 
• ID  377: Telemedicinsk sårbehandling  
• ID 380:  Hjemmemonitorering af gigtpatienter 
• ID 387: Projekt SIRS, protein og træning 
• ID 389: cEEG 
• ID 390: e-Health  
• ID 404: Telemedicinsk undersøgelse til opsporing af arytmier og takycardi  
• ID 405: KIH - Gravide med komplikationer 
• ID 411: TeleCare Nord - Tværsektorielt storskala projekt i Nordjylland: 

TeleCare Nord inkluderer ligeledes projekt ID  461: ”TeleCare Nord ”, idet projektbeskrivelserne er 
enslydende, og begge projekter tager deres afsæt i Nordjylland.  

• ID 442: Sår 
• ID 443: Online rehabilitering. 
• ID 445: Digital samarbejdsbog 
• ID 470: KOL  
• ID 474: Virtuel genoptræning  
• ID 478: Dreaming 
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• ID 483: Plejenet 
• ID 492: Virtuel Genoptræning til den ældre borger i KK 
• ID 504: KOLrehab 
• ID 505: Hjemmemonitor KOL  
• ID 508; Virtuel Genoptræning 

• ID 512: Epitalet  

Ved eksklusion af dubletter blev der efter den første sortering inkluderet 72 projekter. 

2. gennemgang 

De inkluderede projekter blev nærlæst for at sikre, at projekterne indeholdt telemedicinsk hjemmemonito-

rering. Dette blev bl.a. gjort ved at søge yderligere oplysninger om projekterne evt. via oplyste links i Med-

Coms database eller ved at foretage en google-søgning på projektet. 

Hvis der efter nærlæsning ikke var indikationer på, at et projekt omhandlede telemedicinsk hjemmemoni-

torering blev projektet ekskluderet. I nedenstående listes de inkluderede projekter efter 2. gennemgang i 

databasen. 

• ID 2: National implementering af telemedicinsk sårvurdering  
• ID 48: Teledi@log 
• ID139: eMEDlink 
• ID 152: Selvstyret AK-behandling   
• ID 156: Delprojekt KIH - Diabetes - region midtjylland   
• ID 164: Telemedicinsk projekt Insulinruter 
• ID 201: Teleovervågning – pacemakerpatienter 
• ID 202: Fjern EKG telemetri 
• ID 205: Brug af iPads i psykiatrien indenfor forskellige brugere-grupper 
• ID 209: TeleSkejby 
• ID 211: HemoLab@Home 
• ID 212: Telemedicinsk service til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 
• ID 216: AmbuFlex Hjertesvigt 
• ID 218: Telemedicinsk sårbehandling af diabetiske fodsår 
• ID 219: Specialbistand ved behandling af diabetiske fodsår i hjemmet 
• ID 223. Digital Patientplatform 
• ID 224: ePatch/e-plaster 
• ID 225: Shared Care-platform 
• ID 227: 3D Sårkamera 
• ID 228: KOL-kuffert 
• ID 231: Diabetiske komplikationer 
• ID 233: Hjertekufferten 
• ID 234: ICD-enheder – Hjemmemonitorering 
• ID 246: Horsens på Forkant med Sundhed  
• ID 250: Livskvalitet hos patienter med myeloproliferativ cancer  
• ID 301: Acute combined care for seniors i Sønderjylland (ACCESS-projektet)  
• ID 303: Amore Acoustic Monitoring of Obstestric of risk  
• ID 304: Telemedicinsk Hjemmeblodtryksmåling - Undersøgelse af validiteten af telemedicinsk 

transmitteret hjemmeblodtryk. 
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• ID 306: Telemedicinsk Hjemmeblodtryksbehandling: Effektivitet, livskvalitet og omkostningseffekti-
vitet 

• ID 309: MONARCA 
• ID 324: Web-monitoreret behandling af inflammatorisk tarmsygdom hos børn og unge 
• ID 331: Fjernaflæsning af pacemaker/ICD 
• ID 332: Min eGraviditet  
• ID 356: ICD og pacemaker 
• ID 357: KIH – NetKOL 
• ID 359: Hjerteinsufficiens Telemedicin (HIT)   
• ID 372: Det telemedicinske diabetesprojekt  
• ID  377: Telemedicinsk sårbehandling 
• ID 380: Hjemmemonitorering af gigtpatienter 
• ID 389: cEEG 
• ID 405: KIH - Gravide med komplikationer   
• ID 411: TeleCare Nord - Tværsektorielt storskala projekt i Nordjylland 
• ID 478: Dreaming 
• ID 483: Plejenet 

• ID 512: Epitalet  

Efter den anden sortering blev der i alt inkluderet 45 projekter. 

I nedenstående listes alle projekterne, som blev frasorteret fra 1. til 2. gennemlæsning (27 projekter i alt) 

efterfulgt af en beskrivelse af, hvorfor disse blev ekskluderet. 

• ID 58, Klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH): Specifikt KOL. Utilstrækkeligt med oplysninger i 
databasen til at foretage yderligere søgning i google og vurdere, om der er tale om telemedicinsk 
hjemmemonitorering. Kan evt. være forbundet med ID 357. Projektet blev ekskluderet pga. mang-
lende oplysninger. 

• ID 114, Hjemmemonitorering: Ingen oplysninger omkring projektet samt teknologien og dermed 
heller ikke muligt at foretage yderligere søgning i google. 

• ID 142, Helbredsprofilen: Dataopsamling fra borgere med en kronisk lidelse (supplerende referen-
ce: www.helbredsprofilen.dk, google-søgning: helbredsprofilen). Supplerende reference: Patienten 
kan notere sin vægt, blodtryk eller symptomer og følge udviklingen over tid, hvilket kan forbedre 
egenbehandlingen. Udviklingen kan deles med lægen og sygehuset. Dette gøres ved at printe sine 
data. Da data bliver delt via printet papir og ikke digitalt går projektet ikke under definitionen tele-
medicinsk hjemmemonitorering. Projektet blev derfor eksluderet. 

• ID 166, Opfølgning på diabetesbehandling pædiatri: Utilstrækkeligt med oplysninger i databasen til 
at foretage yderligere søgning i google og vurdere, om der er tale om telemedicinsk hjemmemoni-
torering. Projektet blev derfor ekskluderet. 

• ID  221, Digital Kommunikation i Ny Jordemoderpraksis: Udviklingen af et nyt digitalt understøttet 
serviceforløb i jordemoderpraksis. (supplerende reference:   
http://jordemoderpraksis.wikispaces.com/file/view/Bilag+1-+rapport+kopi+.pdf, google-søgning: 
digital kommunikation ny jordemoderpraksis). Da projektet omhandler design og anbefalinger og 
ikke en reel test af et færdigudviklet system blev projektet ekskluderet. Det er bl.a. usikkert, om te-
lemedicinsk hjemmemonitorering er en del af løsningen (i databasen er hjemmemonitorering dog 
oplyst, som en af de anvendte teknologier). 

• ID 232, MIKAT: Værktøj til at formidle og understøtte behandlingen af psykiske adfærdsforstyrrel-
ser. Baseret på informationerne i databasen samt henviste link, kunne det ikke bekræftes, at der 
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sker en overførsel af data fra patient til behandler, og at der dermed er tale om telemedicinsk 
hjemmemonitorering. Projektet blev derfor ekskluderet. 

• ID 257, AmbuFlex Epilepsi: AmbuFlex er et web-baseret system, som gør det muligt at tilrettelægge 
sundhedsydelser i ambulatoriet ud fra systematisk anvendelse af patientrapporterede helbredsop-
lysninger (supplerende reference: www.info.ambuflex.dk/dk/ambuflex/ambuflex/epilepsi, google-
søgning på projektets navn). Supplerende referencer beskriver, at patienten skal udfylde et spørge-
skema og sende skemaet retur i en vedlagt svarkonvolut. Projektet blev derfor ekskluderet, da der 
ikke sker en digital overførsel af data imellem patient og behandler (i databasen er hjemmemonito-
rering dog oplyst, som en af de anvendte teknologier).   

• ID 260, Hjemmemålinger for gravide diabetikere: Ud fra oplysningerne i databasen tyder det ikke 
på, at data sendes over afstande. Det lader til, at projektet fokuserer på telefonkonsultationer, hvor 
den gravides hjemmemålinger drøftes, men de sendes ikke digitalt. Der er dermed ikke tale om te-
lemedicinsk hjemmemonitorering og projektet blev ekskluderet. Der blev ikke fundet yderligere op-
lysninger (google-søgning: hjemmemålinger gravide diabetikere ouh). 

• ID 262, Selvstyring af blodfortynding via telemedicin: Utilstrækkeligt med oplysninger i databasen 
til at foretage yderligere søgning i google og vurdere, om der er tale om telemedicinsk hjemmemo-
nitorering. Projektet blev derfor ekskluderet. 

• ID 297, Fjerntelemetri af patienter med sclerose: Bedre monitorering og overvågning af sclerosepa-
tienter med visse hjertesygdomme. Projektet blev ekskluderet, da der ikke var oplysninger om, 
hvorvidt at fjerntelemetrien foregår i patientens eget hjem. Ud fra oplysningerne i databasen lader 
det ikke til, at monitorering finder sted på en scleroseklinik og ikke i hjemmet. Der blev ikke fundet 
yderligere oplysninger om projektet (google-søgning: fjerntelemetri sclerose). 

• ID 305, Holstebro Projektet: Forekomsten af forhøjet blodtryk blandt 55-64 årige. Med brug af te-
lemedicinsk hjemmeblodtryksudstyr undersøges forekomsten af forhøjet blodtryk blandt 55-64 åri-
ge. Disse målinger bliver foretaget for at undersøge prævalensen af forhøjet BT i aldersklassen i 55-
64. Projektet vurderes at være forbundet med ID 304 og ID 306. Ud fra beskrivelsen vurderes det, 
at fokus i denne del er forskning. Data bruges dermed ikke til beslutningsstøtte, men til at undersø-
ge forekomsten. Projektet blev ekskluderet på baggrund heraf. 

• ID 318, Telemedicinsk effekt i behandlingen af sår: Øget effektivitet og kvalitet af sårbehandlingen i 
eget hjem med løbende dialog mellem involverede behandlere og øget medinddragelse af patien-
ten selv. Forbedring af kommunikationen og dokumentation mellem hjemmesygeplejersker/egen 
læge og sårambulatoriets læger og sårsygeplejersker. Databasen skal give grundlag for forskning og 
udvikling inden for sårpleje og behandling i afdeling T. Der blev ikke fundet yderligere oplysninger 
om projektet (google-søgning på projektets navn). Da det ikke er tydeligt, om der indgår telemedi-
cinsk hjemmemonitorering i projektet, blev projektet ekskluderet. 

• ID 319, Daybuilder: Databasen indeholder begrænset informationer om projektet. Supplerende re-
ference (http://www.depressioninfo.dk/daybuilder/, google-søgning: daybuilder): Der er tale om en 
mobilapplikation, som skal hjælpe patienten med at huske, hvordan patienten har haft det fra ud-
skrivelse til han/hun starter i ambulant forløb. Da der i dette projekt ikke sker en digital overførsel 
af data fra patientens/borgerens hjem til behandleren blev projektet ekskluderet. 

• 350, Optimering af den tværsektorielle indsats for mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom 

via telemedicinsk opfølgning efter indlæggelse: Understøtte at borgeren er mere tryg og opnår øget 

livskvalitet, samt understøtte borgerens mulighed for at varetage egenomsorg og selvmonitorering, 

herunder egen behandling. Der blev ikke fundet yderligere oplysninger om projektet (google-

søgning på projektets navn). Pga. manglende oplysninger, der kan bekræfte, at der er tale om te-

lemedicinsk hjemmemonitorering, blev projektet ekskluderet. 

• ID 375, Hjemmeside HudRask.dk: System til patienter med henblik på at understøtte den forebyg-
gende indsats ved kronisk håndeksem. Patienten indrapporterer oplysninger, men ud fra beskrivel-
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sen i databasen lader det til, at disse oplysninger anvendes til patientens egenbehandling og data 
overføres ikke til behandleren. Der blev ikke fundet oplysninger i de henviste links, som viste, at der 
er tale om telemedicinsk hjemmemonitorering, hvorfor projektet blev ekskluderet. 

• ID 387, Projekt SIRS, protein og træning: Randomiseret studie hvor interventionen er høj-protein 
diæt under indlæggelse, og proteintilskud sammen med virtuel træning ved skærme, der monitorer 
indsatsen. Ud fra beskrivelsen lader det ikke til, at data overføres digitalt, men at der er tale om 
sundhedspersonalets egen visuelle monitorering af, hvordan patienten klarer træningen via video. 
Ved google-søgning (søgning: projekt sirs protein og træning) blev der ikke fundet yderligere oplys-
ninger. Projektet blev derfor ekskluderet.  

• ID 390, e-Health: Projektet undersøger, om monitorering af fysisk aktivitet har en indvirkning på, 
om patienten/borgeren er mere aktiv eller ej. Der er i oplysningerne i databasen, samt linket der 
henvises til, ingen indikationer på, at data sendes til vurdering hos en behandler, og der er dermed 
ikke tale om telemedicinsk hjemmemonitorering, hvorfor projektet blev ekskluderet. 

• ID 404, Telemedicinsk undersøgelse til opsporing af arytmier og takycardi: Utilstrækkeligt med op-
lysninger i databasen til at foretage yderligere søgning i google og vurdere, om der er tale om tele-
medicinsk hjemmemonitorering. Projektet blev derfor ekskluderet. 

• ID 442, Sår: Utilstrækkeligt med oplysninger i databasen til at foretage yderligere søgning i google 
og vurdere, om der er tale om telemedicinsk hjemmemonitorering. Projektet blev derfor eksklude-
ret. 

• ID 443, Online rehabilitering: Træning og rehabilitering af borgere efter udskrivelse fra hospital. 
Utilstrækkeligt med oplysninger i databasen til at foretage yderligere søgning i google og vurdere, 
om der er tale om telemedicinsk hjemmemonitorering. Projektet blev derfor ekskluderet. 

• ID 445, Digital samarbejdsbog: En digital løsning, som skal erstatte den nuværende samarbejdsbog i 
papirform. Ud fra supplerende reference (google-søgning: Digital samarbejdsbog, syddjurs, 
http://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/VelTek2015%20projekter.pdf) og oplysningerne i 

databasen lader det ikke til, at der er tale om telemedicinsk hjemmemonitorering, hvorfor projek-

tet blev ekskluderet. 

• ID 470, KOL: Utilstrækkeligt med oplysninger i databasen til at foretage yderligere søgning i google 
og vurdere, om der er tale om telemedicinsk hjemmemonitorering. Projektet blev derfor eksklude-
ret. 

• ID 474, Virtuel genoptræning: Utilstrækkeligt med oplysninger i databasen til at foretage yderligere 
søgning i google og vurdere, om der er tale om telemedicinsk hjemmemonitorering. Projektet blev 
derfor ekskluderet. 

• ID 492, Virtuel Genoptræning til den ældre borger i KK: Utilstrækkeligt med oplysninger i databasen 
til at foretage yderligere søgning i google og vurdere, om der er tale om telemedicinsk hjemmemo-
nitorering. Projektet blev derfor ekskluderet. 

• ID 504, KOLrehab: KOLrehab kombineret med sundhedsfaglig monitorering samt mulighed for fo-
rebyggende sygeplejebesøg for at forbedre målgruppens evne til egenomsorg. Utilstrækkeligt med 
oplysninger i databasen til at foretage yderligere søgning i google og vurdere om den sundhedsfag-
lige monitorering i projektet foregår i hjemmet og overføres til klinisk beslutningsstøtte. Projektet 
ekskluderes derfor. 

• ID 505, Hjemmemonitor KOL: Ud fra oplysningerne i databasen var det ikke muligt at afgøre, om 
der var tale om telemedicinsk hjemmemonitorering. Der var utilstrækkeligt med oplysninger i data-
basen til at foretage yderligere søgning i google. Projektet blev derfor ekskluderet  

• ID 508, Virtuel Genoptræning: At afprøve virtuel træningsteknologi på genoptræningsborgere i 

hjemmet. Utilstrækkeligt med oplysninger i databasen til at foretage yderligere søgning i google og 

vurdere, om der er tale om telemedicinsk hjemmemonitorering. Projektet blev derfor ekskluderet. 
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 Supplerende	resultater	(delopgave	2)	Bilag	E

I nedenstående tabel ses en oversigt over de inkluderede projekter og tilhørende informationer herom fra databasen (udtræk d. 16-09-2014, dog er 

”Status” baseret på udtræk fra d. 06-10-2014, da dette ikke var oplyst i første udtræk). I nogle tilfælde er der suppleret med oplysninger fra andre refe-

rencer.  

ID: Projekt-

navn 

Formål/ anvendelse Teknologier 

(som anført 

i databa-

sen) 

Patient-

gruppe og 

volumen 

Sektorer Involverede 

parter (regi-

on/kommune) 

Datoer (afslut-

tet/igangværend

e) og status for 

projektet  

Gevinster og evaluering 

af projektet 

Supplerende 

referencer 

Kommentarer 

2: National 
implemente-
ring af tele-
medicinsk 
sårvurdering 

At udbrede telemedi-
cinsk sårbehandling til 
alle kommuner og 
regioner med henblik 
på at frigøre tid, effek-
tivisere og forbedre 
kvalitet af behandling. 

Ikke oplyst  Patien-
ter/borger
er med sår 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Tværsekto-
rielt: Kom-
muner og 
regioner 
(hospital) 
 

Kommuner og 
sygehusafdelin-
ger fra hele 
landet 

Datoer: Ikke 
oplyst 
 
Status: Udbredel-
se 

Gevinster: Forventede 
gevinster; bl.a. at frigøre 
tid, effektivisering og 
forbedring af kvalitet af 
behandling. 
 
Evaluering: Fra supple-
rende reference; der 
indsamles løbende data 
med henblik på opfølg-
ning på gevinstrealise-
ring. 

http://www.sum.d
k/Aktuelt/Nyheder
/Digitalisering/201
2/August/~/media
/Filer%20-
%20Publikationer_
i_pdf/2012/Telem
edi-
cin/Telemedicinsk-
handlingsplan.ashx 
(henvisning fra 
databasen) 
 

Kommunal sygeplejerske 
tilser patienten/borgeren i 
eget hjem. Der tages billede 
af såret, som sendes til læge 
el. sygeplejerske på sygehu-
set i en webbaseret sårjour-
nal (supplerende referen-
cer). 
 
Supplerende reference: 
Projektet er en udbredelse 
af telemedicinsk sårbehand-
ling, som man allerede har 
afprøvet i bl.a. Region 
Sjælland og Region Syddan-
mark. 

48: Tele-
di@log 

At bruge telerehabili-
teringsteknologi til at 
gøre det nemt for 
patienten at genop-
træne i hjemmet og i 
fritiden. 

Ikke oplyst 
  

Ikke oplyst 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 
 
Supple-
rende 
referen-
cer: Hjer-
tepatien-
ter 
 
 

Ikke oplyst 
 
Suppleren-
de referen-
cer: Tvær-
sektorielt: 
Kommuner 
og region 
(hospital) 
 

Ikke oplyst 
 
Supplerende 
reference: 
Sygehus Vend-
syssel og Aal-
borg Universi-
tetshospital 
(Region Nordjyl-
land) og Hjør-
ring Kommune, 
og Frederiks-
havn kommune 

Datoer: Ikke 
oplyst 
 
Status: Projekt 
 
 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
 
Evaluering: Supplerende 
reference; forsknings-
projekt og projektet 
evalueres dermed 

www.teledialog.dk 
(google-søgning: 
teledialog) 
 
http://ugeskriftet.
dk/files/ugeskriftet
.dk/artikel_10670.
pdf  
(Henvisning fra 
teledialog.dk) 

Efter opdateringen af data-
basen d. 15. september er 
flere oplysninger fjernet, 
hvormed projektet ikke ville 
indgå i den første sortering 
(ordet monitorering indgår 
ikke). 
Ud fra de indsamlede data 
inden opdateringen samt de 
supplerende referencer kan 
projektet dog inkluderes. 
Projektet er tvivlsomt, da 
der primært er fokus på 
rehabiliteringsdelen og ikke 
monitoreringen. Ifølge den 
supplerende kilde opsamles 
der dog data fra patienten, 
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som sundhedspersonalet 
kan tilgå. 

139: eMED-
link 

Hjemmemonitorering 
af KOL og hjerteinsuffi-
ciens 

Hjemme-
monitore-
ring, video-
konference, 
PC, 
integration 
med EPJ 
 

KOL- 
patienter 
og patien-
ter med 
hjertein-
sufficiens. 
 
Volumen: 
35 patien-
ter pr år. 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 
 

Region Sjæl-
lands Sygehus-
væsen – Nykø-
bing F Sygehus 

Datoer: 10-2012 - 
12-2014 (igang-
værende).  
 
Status: Projekt 

Gevinster: Gevinster for 
patient/borgeren og 
andre gevinster. 
 
Evaluering: Ikke oplyst 
 

www.csc.com/sun
dhed/offerings/82
441/82565-
emedlink (google-
søgning: emedlink) 
 

Supplerende reference: Data 
overføres fra patient til 
behandler, hvorefter sund-
hedspersonalet kan anvende 
data. 

152: Selvsty-
ret AK-
behandling 

Supplerende referen-
ce: Består af to dele:  
1. Selvtestning: Patien-
ten tager selv en 
blodprøve, hvorefter 
sundhedspersonalet 
kan bestemme medi-
cindosis. 
2. Ved selvstyring 
doserer patienten selv 
medicinen. 

Hjemme-
monitore-
ring, PC 
 

Patienter i 
AK-
behand-
ling. 
 
Volumen: 
ca. 75-100 
patienter 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 
 

Århus Universi-
tetshospital, 
Skejby (Region 
Midtjylland) 

Datoer: 
12-1996-  
09-1999 (afslut-
tet) 
 
Status: Drift 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

www.auh.dk/om+
auh/afdelinger/ak-
center 
(Henvisning fra 
databasen) 
 
 
http://www.auh.d
k/om+auh/afdelin
ger/ak-
cen-
ter/information+fo
r+fagfolk 
(AK-centerets 
hjemmeside) 

Fra supplerende reference: 
Data kan både sendes via 
posten eller kan indtastes 
online.  
Projektet er derfor tvivlsomt 
ift. telemedicinsk hjemme-
monitorering, da data ikke 
nødvendigvis sendes digitalt. 
Projektet inkluderes dog, da 
der er mulighed for at sende 
data digitalt. 
 

156: Delpro-
jekt KIH - 
Diabetes - 
Region 
Midtjylland 

Afprøve ændringen af 
ambulante behand-
lingsforløb, hvor fysisk 
fremmøde erstattes af 
telemedicinske konsul-
tationer. 
 
Supplerende referen-
ce: Den telemedicinske 
løsning er opdelt i tre 
patientgrupper, bl.a. 
ambulante diabetespa-
tienter, hvor hjem-
memålinger (blodsuk-
ker og blodtryk) lagres 
automatisk (via Blu-
etooth) i en tablet.  
Data transmitteres 
herfra (via Wifi eller 
3G) til central server. 
For diabetespatienter 

Hjemme-
monitore-
ring, 
PC 
 

Diabetes-
patienter 
 
Volumen: 
93 forven-
tet antal 
forløb pr. 
år 

Tværsekto-
rielt: Kom-
muner og 
Region 
(hospital) 

Århus Universi-
tetshospital 
(Region Midtjyl-
land) samt 
Århus Kommu-
ne 

Datoer: 04- 2012   
- 
12-2014 (igang-
værende) 
 
Status: Projekt 
 
 

Gevinster: Ikke oplyst. 
 
Supplerende reference:  
Forventede effekter: 
øget effektivitet, øget 
patient empowerment, 
forbedret sammenhæng 
i patientforløbet, bespa-
relser i ressourcer; øget 
behandlingseffekt, 
positiv effekt på sam-
fundsøkonomien. 
Der foretages en evalue-
ring: Tidsstudier, kliniske 
studier, estimat af 
besparelser. 

http://www.region
midtjyl-
land.dk/files/Sund
hed/Center%20for
%20Telemedicin/K
IH%20Dokumenter
/KIH%20Diabetes%
20projektbeskrivel
se%20november%
202012.pdf 
(google-søgning: 
kih diabetes region 

midtjylland) 
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med fodsår er det 
planen at bygge videre 
på det nationale 
telemedicinske sårpro-
jekt, hvor billeder kan 
overføres. 

164: Teleme-
dicinsk 
projekt 
Insulinruter 

At borgere overgår fra 
de nuværende fysiske 
besøg morgen og aften 
til selv at varetage 
blodsukkermåling, 
indtaste data/sende 
data, blive kaldt op via 
telemedicinsk udstyr 
og kommunikere med 
sygeplejerske, tage 
insulin med guid-
ning/støtte og vejled-
ning. 

Videokon-
ferencesy-
stem, 
PC/tablet 
 
 

Borgere 
med 
diabetes. 
 
Volumen: 
Forventet 
antal 
forløb pr. 
år: 25.  
Realiseret 
antal 
forløb pr. 
år: 16 

Monosek-
torielt: 
Kommune 

Århus kommu-
ne 

Datoer: 
Opstart og slut-
tidspunkt er 
indtastet som det 
samme: 
07-2014  
 
Status: Drift 
 

Gevinster: Gevinster for 
patient/borger, økono-
miske gevinster, organi-
satoriske gevinster. 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

Supplerende 
referencer ikke 
fundet (google-
søgning: telemedi-

cinsk projekt 

insulin ruter) 

 

201: Tele-
overvågning -  
pacemaker-
patienter 

Patienterne transmit-
terer signal fra deres 
ICD eller pacemaker 
fra hjemmet til modta-
gestation i Roskilde. 
Patient ringer, hvis de 
har symptomer. Sund-
hedspersonale ringer 
til patient, hvis der ses 
noget alarmerende på 
teleovervågningen. 

Hjemme-
monitore-
ring 
 
 

Patienter 
med 
pacema-
ker og ICD 
 
Volumen: 
ikke oplyst 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 
 

Region Sjælland 
Sygehusvæsen 

Datoer: Ikke 
oplyst 
 
 
Status: Drift 

Gevinster: Klini-
ske/faglige gevinster, 
gevinster for pati-
ent/borger, økonomiske 
gevinster 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

Supplerende 
referencer ikke 
fundet (google-
søgning: Region 

Sjælland teleover-

vågning pacema-

ker) 

 

202: Fjern 
EKG telemetri 

Patienter udstyres 
med en enhed, som via 
mobilnettet er i stand 
til at sende online 
”real time” EKG moni-
toreringssignal til 
Roskilde hjerteafsnit. 
Patient og personale 
ringer, hvis de obser-
verer nogle ændringer. 

Hjemme-
monitore-
ring 
 
 

Hjertepa-
tienter 
med 
hjerteryt-
meforstyr-
relser, 
som ikke 
er livstru-
ende. 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 

Region Sjæl-
lands Sygehus-
væsen 

Datoer: Ikke 
oplyst 
 
Status: Drift 

Gevinster: Klini-
ske/faglige gevinster, 
gevinster for pati-
ent/borger, økonomiske 
gevinster. 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

Supplerende 
referencer ikke 
fundet (google-
søgning: Region 

Sjælland fjern EKG 

telemetri) 

 

205: 
Brug af iPads 
i psykiatrien 
indenfor 
forskellige 
brugergrup-

En kombination af 
videokonsultation og 
en applikation med 
fælles adgang til 
behandlingsværktøjet, 
samt videofilm. 

Videokon-
ferencesy-
stem, 
tablet 

Patienter 
med en 
psykiatrisk 
lidelse 
 
Volumen: 

Monosek-
torielt: 
Region 
(psykiatri-
en) 

Psykiatrien 
Region Midtjyl-
land, Regions-
psykiatri Vest 
 

Datoer: Start i maj 
2012 og slut ca. 
marts 2013 (af-
sluttet) 
 
Status: Drift 

Gevinster: Økonomiske 
gevinster, klini-
ske/faglige gevinster, 
gevinster for pati-
ent/borger 
 

http://www.rm.dk
/psykiatri+og+soci
al/teknologicenter
/afsluttede+projek
ter/ipadprojekt) 
(google-søgning: 

Supplerende reference: 
Der er mulighed for en 
synkron udveksling af data 
imellem patient og behand-
ler, og det er uafhængig af, 
om de er i gang med en 
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per Ikke oplyst  
Evaluering: Supplerende 
reference; projektet er 
evalueret. 

iPads i psykiatrien) videokonsultation. Dvs. der 
sker en digital overførsel af 
data fra patient til behand-
ler. Monitoreringsdelen 
består i, at patienterne kan 
sende kognitive arbejds-
skemaer til behandleren, 
som kan diskuteres i fælles-
skab. Fokus ligger primært 
på videodelen og ikke tele-
medicinsk hjemmemonito-
rering. 

209: Tele-
Skejby  

Selvmonitoreringsud-
styr til gravide med for 
tidlig vandafgang og 
svangerskabsforgift-
ning, samt patienter 
med hjertesvigt. 

Hjemme-
monitore-
ring, 
web-portal, 
tablet, 
App 
 
 

Patienter 
med 
hjertesvigt 
og gravide 
kvinder 
(for tidlig 
vandaf-
gang og 
svanger-
skabsfor-
giftning). 
 
Volumen: 
25 gravide 
samt 16 
hjertepa-
tienter 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 

Århus Universi-
tetshospital 
(Region Midtjyl-
land) 
 

Datoer: Projektet 
har oplyst samme 
dato som både 
start- og slutdato: 
06-2012  
 
Status: Drift 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

www.auh.dk/fagfo
lk/teleskejby 
(henvisning fra 
databasen) 

Supplerende reference: 
Projektet stoppede som 
selvstændigt projekt 2012, 
men platformen herfra 
udvikles under navnet 
OpenTele, bl.a. i TeleCare 
Nord og KIH-projektet. De 
gravide følges nu i projektet 
KIH  - gravide med komplika-
tioner. 

211: 
HemoLab@H
ome 

Måling af parametre, 
som er relateret til 
blodsygdomme. 
Løsningen er muligvis 
en telemedicinsk 
enhed, som patienten 
selv foretager målinger 
med, for derefter 
automatisk at sende 
data til hospitalet. 

 

Hjemme-
monitore-
ring 
 
 

Patienter 
med 
blodsyg-
domme 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 
 

Århus Amtssy-
gehus (Region 
Midtjylland) 

Datoer: 02-2010  - 
04-2011 
(afsluttet) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: En telemedi-
cinsk løsning kan redu-
cere antallet af hospi-
talsbesøg til fordel for 
både hospitalsvæsen og 
patienter. 
 
Evaluering: Der forelig-
ger en evalueringsrap-
port. 

www.caretechinno
vati-
on.dk/projekter/h
emolab/index.htm 
(henvisning fra 
databasen) 
 
Evalueringsrap-
port: 
http://www.carete
chinnovati-
on.dk/projekter/h
emolab/HemoLab
%20at%20Home-
projektevalue-
ring.pdf  

Fra evalueringsrapporten: 
”Da det i løbet af fase 2 blev 
klart, at teknologien ikke var 
moden nok til at prototy-
perne kunne realiseres med 
den ønskede reliabilitet 
indenfor projektets levetid 
valgte projekts partnere at 
afslutte projektet før tid”. 
 

212: Teleme-
dicinsk 
service til 

Forskningsprojekt, 
hvor KOL-patienter 
tilbydes (og ikke 

Hjemme-
monitore-
ring, anden 

Patienter 
med KOL 
 

Monosek-
torielt: 
Region 

Hospitalsenhe-
den Midt –
Silkeborg (Regi-

Datoer: 
03-2011  -  
12-2016 (igang-

Forventede gevinster: 
Nedbringe antallet af 
indlæggelser og genind-

http://www.hospit
alsenhed-
midt.dk/Files/Hosp

Supplerende referencer: Kan 
anvendes på tværs af sekto-
rer, så praktiserende læger 
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patienter 
med Kronisk 
Obstruktiv 
Lungesygdom 

tilbydes) hjemmemo-
nitoreringsudstyr og 
herigennem overvåges 
i 6 måneder med 
telefonisk kontakt ved 
uregelmæssigheder. 

teknologisk 
løsning 
 
 

Volumen: 
Forventet 
antal 
forløb pr. 
år: 50. 
Realiseret 
antal 
forløb pr. 
år: 50.  
Forventet 
antal 
patienter i 
alt 250. 

(hospital) on Midtjylland) værende) 
 
Status: Drift 

læggelser, nedbringe 
mortaliteten, forkorte 
indlæggelsestiden samt 
nedbringe behov for 
ikke-planlagt lægehjælp 
fra primærsektoren 
(bedre kontrol med 
deres helbred via moni-
torering).   
Dertil en forhåbning om 
at forbedre livskvalite-
ten for KOL-patienter 
(øget egenomsorg og 
tryghed pga. monitore-
ring).  
 
Evaluering: Evaluering af 
den økonomiske konse-
kvens af drift af teleme-
dicinsk service. Under-
søgelse af langtidseffek-
ten af interventionen. 

ital/HE-
Midt/Silkeborg/Pje
cer/Diagnostisk%2
0Center%20(tidl.%
20Medicinsk%20Af
de-
ling)/Telemedicins
k%20service%20til
%20patienter%20
med%20KOL%20-
%207042.pdf 
 
http://www.cfk.rm
.dk/files/Sundhed/
CFK/Udgivelser/Kv
alitetsudvik-
ling%20-
%20sundhed/Sund
hed/Bilagsrapport
_kronisk%20sygdo
m.pdf   
(google-søgning: 
Telemedicinsk 

service til patienter 

med Kronisk 

Obstruktiv Lunge-

sygdom Silkeborg) 

og hjemmepleje også har 
adgang til data. Af hensyn til 
evaluering er dette ikke en 
del af projektet på nuvæ-
rende tidspunkt. 

216: Am-
buFlex Hjer-
tesvigt 

Ambu-flex er en web-
baseret database med 
tilhørende program-
mer, som læ-
ge/sygeplejerske og 
patient kan kommuni-
kere med via enhver 
forbundet PC. Ambu-
flex håndterer ind-
hentning af patient-
rapporterede hel-
bredsoplysninger via 
papir- eller internetba-
serede spørgeskema-
er. 
 

PC, integra-
tion med 
EPJ, inte-
gration 
med læge-
praksissy-
stem 

Hjerte-
svigtpati-
enter 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 
 

Hospitalsenhe-
den Vest (Regi-
on Midtjylland) 

Datoer: 07-2010  -  
07-2012 (afslut-
tet) 
 
Status: Drift 

Gevinster: Organisatori-
ske gevinster, 
økonomiske gevinster, 
gevinster for pati-
ent/borger. 
 
Evaluering: Supplerende 
reference; projektet er 
evalueret. 

www.info.ambufle
x.dk/dk/ambuflex/
am-
buflex/hjertesvigt 
(google-søgning: 
Ambuflex hjerte-

svigt) 

Projektet er tvivlsomt, da 
data sendes i papirform og 
via internetbaserede spør-
geskemaer. Da der delvist 
indgår digital overførsel af 
data inkluderes projektet 
dog. 
 
Ved et senere udtræk fra 
databasen (d. 06-10-2014) 
er dette projekt ikke længe-
re opgivet som et selvstæn-
digt projekt, men som en del 
af et paraplyprojekt). 
 

218: Teleme-
dicinsk 
sårbehand-
ling af diabe-
tiske fodsår. 

En internetbaseret 
sårjounal så alle invol-
verede fagprofessio-
nelle kan tilgå data. 
Der benyttes mobilte-

Mobiltele-
fon, smart-
phone, PC, 
anden 
teknologisk 

Patienter 
med 
diabetiske 
fodsår 
 

Tværsekto-
rielt: Kom-
mune og 
region 
(hospital) 

Aarhus Univer-
sitetshospital 
(Region Midtjyl-
land) og hjem-
mesygeplejer-

Datoer: 01-2003  -  
01-2006 (afslut-
tet) 
 
Status: Drift 

Effekterne har været 
svære at vise, men 
samlet set spares der 
midler. Projektet danner 
grundlag for alt, hvad 

Ikke muligt at finde 
supplerende 
referencer som 
med sikkerhed 
kunne konkluderes 
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 lefon med kamera, 
hvormed sårene 
affotograferes og 
sendes til platformen 
af hjemmesygeplejer-
ske (eller potentielt 
patienten selv). 

løsning Volumen: 
Der fore-
findes ca. 
1000 
patienter i 
databa-
sen, hvor 
der bliver 
benyttet 
telemedi-
cin på 
omtrent 
2/3. 

 sker (kommune 
er ikke oplyst) 

der foregår i Region 
Syddanmark omkring 
sårbehandling, og er 
samtidig grundlag for 
udviklingen af det natio-
nale sårprojekt. 

at omhandle det 
specifikke projekt 
(google-søgning: 
Telemedicinsk 

sårbehandling 

region midtjyl-

land). 

ID 219: 
Specialbi-
stand ved 
behandling af 
diabetiske 
fodsår i 
hjemmet. 

Formålet er at iværk-
sætte behandlingen af 
diabetiske fodsår i eget 
hjem med praktise-
rende læge som tov-
holder og specialist. 

Mobiltele-
fon, smart-
phone, PC, 
anden 
teknologisk 
løsning 

Patienter 
med 
diabetiske 
sår 
 
Volumen: 
Forventet 
antal 
kontakter 
pr. år: 50. 
Realiseret 
antal 
kontakter 
pr. år: 40. 

Tværsekto-
riel:  
Kommune, 
praktise-
rende 
læger og 
region 
(hospital) 

Aarhus Univer-
sitetshospital 
(Region Midtjyl-
land), praktise-
rende læger, 
Herning og 
Holstebro 
Kommune 

Datoer: 01-2012 –  
12-2012 (afslut-
tet) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Samarbejde 
og brugen af telemedi-
cinske løsninger i almen 
praksis gav gode erfarin-
ger. Patienterne fik 
hurtigere behandling 
gennem tværsektorielt 
samarbejde, hvortil 
sidstnævnte også øge-
des gennem projektet. 
 
Evaluering: Supplerende 
reference; projektet er 
evalueret. 

http://www.cfk.rm
.dk/files/Sundhed/
CFK/Udgivelser/Kv
alitetsudvik-
ling%20-
%20sundhed/Sund
hed/Bilagsrapport
_kronisk%20sygdo
m.pdf 
(google-søgning: 
Specialbistand ved 

behandling af 

diabetiske fodsår i 

hjemmet) 

Supplerende reference: 
Der sker en overførsel af 
digitalt data fra patientens 
hjem til en behandler. Både 
praktiserende læge samt 
primærsygeplejerskerne kan 
anvende systemet, og data 
opsamles i en fælles sår-
journal, som alle behandlere 
har adgang til. 
 

223: Digital 
Patientplat-
form 

Generere viden om, 
hvordan digital kom-
munikation kan opti-
mere inddragelse af 
patienter og pårøren-
de. Projektet vil i 
praksis teste, hvordan 
en digital kommunika-
tionsplatform, Colum-
na Citizen, bedst 
understøtter patienter 
og pårørendes behov 
for overblik og indsigt i 
behandlingsforløbet  
(på tværs af sektorer). 

Hjemme-
monitore-
ring, Shared 
Care-
platform, 
web-portal, 
integration 
med EPJ, 
integration 
med læge-
praksissy-
stem. 

Opsporing 
af forhøjet 
blodtryk 
hos geria-
tiske 
patienter 
samt 
gravide 
kvinder 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 

Hospitalsenhe-
den vest,  
Århus Universi-
tetshospital 
(Region Midtjyl-
land) 

Datoer: 01-2013-  
02-2014 (afslut-
tet) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

Ikke muligt at finde 
supplerende 
referencer om det 
konkrete projekt 
(google-søgning: 
digital patientplat-

form region 

midtjylland) 

 

Google-søgning på 
Columna Citizen ( 
den digitale plat-
form, der anven-
des i projektet) gav 
dog følgende 
resultat: 
http://da.systemat
ic.com/healthcare/
products/columna-
citizen/ 

Projektet er tvivlsomt ift. 
telemedicinsk hjemmemoni-
torering, da der er spar-
somme oplysninger. 
 
Supplerende reference 
beskriver dog, at columna 
citizien er en platform, hvor 
der er mulighed for digital 
overførsel af data fra hjem-
met til sundhedspersonalet. 
Det formodes derfor, at der i 
dette projekt sker en over-
førsel af digital data fra 
hjemmet til sundhedsperso-
nalet. 
 
I databasen oplyses det, at 
der er tale om et tværsekto-
rielt projekt, men det er kun 
hospitaler, som nævnes 
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under ”projektdeltagere”. 
224: 
ePatch/e-
plaster 

At udvikle et elektro-
nisk plaster til hjem-
memonitorering af 
patienter med atrie-
flimmer - Udvikling af 
plasterprototype med 
sensor og algoritme til 
detektion af atrieflim-
mer - Transmission af 
data (EKG med lagrede 
kliniske events) fra 
hjem til sygehus via 
trådløs gateway. 
Supplerende referen-
ce: Data overføres 
automatisk til sygehu-
set. 

Hjemme-
monitore-
ring 
 
 

Patienter 
med 
atrieflim-
mer 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital)  

Odense Univer-
sitetshospital 
og  Svendborg 
sygehus (Region 
Syddanmark) 

Datoer: 06-2009  -  
06-2014 (afslut-
tet) 
 
Status: Projekt 
 

Gevinster: Klini-
ske/faglige gevinster, 
gevinster for pati-
ent/borger og økonomi-
ske gevinster. 
 
Evaluering: Supplerende 
reference; evaluerings-
rapport foreligger. 

Evalueringsrap-
port: 
http://www.ouh.d
k/wm330322 

Evalueringen er foretaget 
mens systemet har været 
under udvikling. Der er 
derfor tale om en afrappor-
tering af projektforløbet 
samt en vurdering af det 
arbejdskraftbesparende 
potentiale. 

225: Shared 
Care-
platformen 

Udvikling og udbredel-
se af Shared Care 
Platform til understøt-
telse af det tværsekto-
rielle samarbejde. 

Hjemme-
monitore-
ring, shared 
care-
platform, 
smartpho-
ne, PC, 
tablet, 
integration 
med EPJ, 
integration 
med sund-
hed.dk, 
integration 
med læge-
praksissy-
stem 

Anvendes 
til flere 
patient-
grupper 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Tværsekto-
rielt: Kom-
muner, 
praktise-
rende 
læger og 
region 
(hospital) 

Odense Univer-
sitetshospital – 
Svendborg,  
kommuner og 
praktiserende 
læger i Region 
Syddanmark 

Datoer: 01-2012 
(igangværende) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Organisatori-
ske gevinster, gevinster 
for patient/borger og 
økonomiske gevinster.  
 
Evaluering: Ikke oplyst 

http://www.region
syddan-
mark.dk/wm31935
7 
 
http://www.sydda
nsksundhedsinno-
vation.dk/vi-
tilbyder/shared-
care.aspx 
(google-søgning: 
shared care plat-

form region syd-

danmark) 

Supplerende reference: Der 
er tale om et bredt projekt, 
hvis formål er at samle data 
fra flere kilder. Der er mu-
lighed for, at patienten kan 
foretage hjemmemonitore-
ring, hvor data opsamles i 
systemet. 

227: 3D 
Sårkamera 

Udvikling af en ny og 
hurtig metode til 
præcis bestemmelse af 
sårareal og volumen 
ved hjælp af optisk 
tredimensional scan-
ning, hvor der anven-
des lyskilde, 2 kamera-
er og et digitalt kame-
ra, så sårkanterne 
meget præcist kan 
defineres. 

Anden 
teknologi-
ske løsning 
 
 

Patienter 
med 
diabetiske 
fodsår 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Tværsekto-
rielt: Kom-
muner og 
region 
(hospital) 

Svendborg 
Kommune og 
OUH (Region 
Syddanmark) 

Datoer: 11- 2011 
–  
12-2013 (afslut-
tet) 
 
Status: Projekt 
 

Gevinster: Klini-
ske/faglige gevinster, 
gevinster for pati-
ent/borger, produktud-
vikling. 
 
Evaluering: Ikke oplyst  
 

www.cimt.dk/proj
ek-
ter/innovationspro
jekter/3dkamera 

Supplerende reference: Der 
sendes digitale monitore-
ringsdata i form af et billede 
fra patientens/borgerens 
hjem til hospitalet, hvormed 
den videre behandling kan 
besluttes. 

228: KOL- Patientkuffert med Hjemme- Patienter Monosek- Odense Univer- Datoer: Ikke Gevinster: Klini- www.ouh.dk/wm4  
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kufferten måleudstyr placeret 
hos patient, som 
kalder op til konsulta-
tion og sender data til 
vurdering på sygehus. 
På den måde monito-
reres patienterne og 
får hjælp til, hvordan 
de kan håndtere deres 
sygdom i dagligdagen i 
hjemmet. 

monitore-
ring 

med KOL 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

torielt: 
Region 
(hospital) 

sitetshospital 
(Region Syd-
danmark) 

oplyst 
 
Status: Drift 

ske/faglige gevinster, 
organisatoriske gevin-
ster og gevinster for 
patient/borger. 
 
Evaluering foreligger 
(Ph.d-projekt) 

36195 
 
http://cimt.dk/proj
ek-
ter/innovationspro
jek-
ter/patientkufferte
n/kol-kufferten-
monitorering-af-
kol-patienter/ 
 

231: Diabeti-
ske komplika-
tioner 

Formålet med projek-
tet har været at belyse 
anvendelsen af måle-
apparatet Vagus™ i 
almen praksis og 
hjemme hos patienter. 
Udstyret bruges til 
patientundersøgelse. 

Anden 
teknologisk 
løsning, 
integration 
med læge-
praksisydel-
se 

Diabetes-
patienter 
 
Volumen: 
Realiseret 
antal 
kontakter 
pr. år: 10 

Tværsekto-
rielt: 
Region 
(hospital) 
og praktise-
rende læge 

Aarhus Univer-
sitetshospital 
(Region Midtjyl-
land), læge-
praksis 

Datoer: 08-2010  - 
12-2011 (afslut-
tet) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Projektet har 
vist, at Vagus™ under de 
forudsætninger, som har 
været til stede i projek-
tet, kan anvendes hos 
såvel lægepraksis som i 
patientens hjem. 
Den forventede effekt 
for patienterne vil være 
stor ved en national 
udrulning.  
 
Afslutningsrapport 
foreligger. 

Der foreligger en 
evaluering på 
projektet: 
http://www.carete
chinnovati-
on.dk/projekter/di
ab-
komp/Diabetiske_
Komplikationer-
projektevalue-
ring.pdf 
 
http://www.carete
chinnovati-
on.dk/projekter/di
abkomp/index.htm 
(henvisninger fra 
databasen) 

Supplerende reference: 
Hospitalstest i eget hjem. 
 
Projektet er tvivlsomt, da 
det er usikkert om data 
overføres digitalt. Projektet 
er dog inkluderet, da data 
opsamles i hjemmet og skal 
bruges i klinisk sammen-
hæng. 

233: Hjerte-
kufferten 

Patientkuffert med 
måleudstyr placeres 
hos patient, som 
kalder op til konsulta-
tion og sender data til 
vurdering på sygehus. 

Hjemme-
monitore-
ring 

Hjertepa-
tienter 
 
Volumen: 
ikke oplyst 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 

Odense Univer-
sitetshospital 
(Region Syd-
danmark) 

Datoer: Ikke 
oplyst 
 
Status: Drift 

Gevinster: Klini-
ske/faglige gevinster, 
gevinster for pati-
ent/borger, og organisa-
toriske gevinster. 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

http://cimt.dk/proj
ek-
ter/innovationspro
jek-
ter/patientkufferte
n/ 

  

234: ICD-
enheder – 
Hjemmemo-
nitorering 

Hjemmemonitorering 
af ICD-enheder via 
mobilnet 

Hjemme-
monitore-
ring, 
mobiltele-
fon 

Patienter 
med ICD 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 
 

Sygehus Lille-
bælt, Odense 
universitetsho-
spital (Region 
Syddanmark) 

Datoer: Ikke 
oplyst 
 
Status: Drift 

Gevinster: Gevinster for 
patient/borger og klini-
ske/faglige gevinster. 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

Ikke muligt at finde 
supplerende 
referencer som 
med sikkerhed 
kunne konkluderes 
at omhandle det 
specifikke projekt. 

Automatisk overførsel af 
data. 
Sparsomme oplysninger 
omkring projektet.  
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246: Horsens 
på forkant 
med Sundhed 
 
 

Projektet skal føre til 
udviklingen af næste 
generation af teleme-
dicinske løsninger i 
kraft af ”Sundheds-
hotspottet” (udviklet 
på baggrund af bru-
gernes behov). 
 
Supplerende referen-
cer: Udvikling af en 
telemedicinsk platform 
(”Sundheds-hotspot”), 
som testes og imple-
menteres.  
 
I "Horsens på forkant 
med sundhed" sendes 
målingerne elektronisk 
via et ”Sundheds-
hotspot” til en sund-
hedsfaglig, som borge-
ren efterfølgende kan 
tale med via en 
skærm. 

Hjemme-
monitore-
ring, anden 
teknologisk 
løsning 

Kroniske 
syge 
borgere 
 
Volumen: 
Forventet 
antal 
kontakter 
pr. år: 800 

Tværsekto-
rielt: Kom-
mune, 
praktise-
rende 
læger og 
region 
(hospital) 
 
 

Hospitalsenhe-
den Horsens og 
Horsens Kom-
mune (Region 
Midtjylland) 

Datoer: 09-2013, 
forventes afslut-
tet 
08-2015 (igang-
værende) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Supplerende 
referencer; der foreta-
ges en evaluering. 

http://www.hospit
alsenheden-
hor-
sens.dk/files/Hospi
tal/Regionshospita
let%20Horsens/fag
folk/P%C3%A5%20
For-
kant%20med%20S
und-
hed/Projektbeskriv
el-
se%20af%20Horse
ns%20p%C3%A5%
20Forkant%20med
%20Sundhed.pdf 
(henvisning fra 
databasen) 
 
http://horsenspaaf
orkant.dk/ 
(google-søgning: 
horsens forkant 

sundhed) 

Udviklingsprojekt. 

ID 250: 
Livskvalitet 
hos patienter 
med myelo-
proliferativ 
cancer 

It-system, der gør det 
muligt for patienter, at 
indtaste svar og data 
omhandlende symp-
tomer, generel helbred 
og livskvalitet over tid. 

Web-portal Patienter 
med 
myelopro-
liferativ 
cancer 
 
Volumen: 
Forventet 
antal 
forløb pr. 
år: 150 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 

Region Sjæl-
lands Sygehus-
væsen - ROS 
Hæmatologi – 
Overafdeling 

Datoer: Kun 
startdatoen er 
oplyst: 05-2012  
 
Status: Projekt 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Ph.d.-projekt 
(supplerende reference) 

http://filer.hlafond
.dk/Sjaellandske.p
df 
 
http://www.region
sjael-
land.dk/Sundhed/f
orsk-
ning/Forskere/Doc
uments/Nana%20
Broch-
mann%20Mortens
en.pdf  
 
(google-søgning: 
Livskvalitet hos 

patienter med 

myeloproliferativ 

cancer) 

Supplerende reference: 
Det lader til, at der er tale 
om telemedicinsk hjemme-
monitorering, idet oplysnin-
gerne kan bruges til at 
tilrette og skræddersy 
patienternes behandling.  

301: Acute 
combined 
care for 
seniors i 

ACCESS-projektets 
effektmål er at forbed-
re samarbejdsflader og 
patientforløb for den 

Hjemme-
monitore-
ring, video-
konferen-

Ældre 
medicin-
ske borge-
re i Søn-

Tværsekto-
rielt: 
Kommune, 
region 

Sygehus Søn-
derjylland 
(Region Syd-
danmark), 

Datoer: 01-2013 
og forventes 
afsluttet 
12-2014 (igang-

Gevinster: Organisatori-
ske gevinster, gevinster 
for patient/borger og 
økonomiske gevinster. 

www.ACCESSproje
ktet.dk (oplyst i 
databasen) 
 

Ud fra oplysningerne i 
databasen, er der tvivl om, 
hvorvidt projektet inklude-
rer digital overførsel af data 
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Sønderjylland 
(ACCESS-
projektet) 

akutte ældre medicin-
ske patient, herunder 
evaluere effekten af 
telemedicin. 
 
Supplerende referen-
ce: Alle patienter 
tilbydes det kommuna-
le akuttilbud, som er 
en akutplads på et 
plejecenter eller et 
akutteam i hjemmet. 
Nogle i hver gruppe 
tilbydes videokommu-
nikation og telemedi-
cinsk monitorering 
(herunder også fra 
hjemmet, dvs. teleme-
dicinsk hjemmemoni-
torering indgår). 

cesystem, 
tablet 

derjylland 
 
Volumen: 
Forventet 
antal 
forløb pr. 
år: 888. 
Realiseret 
antal 
forløb pr. 
år: 3 
 

(hospital) 
og praktise-
rende 
læger 

Haderslev, 
Aabenraa, 
Sønderborg og 
Tønder Kom-
mune, 
PLO Syddan-
mark 

værende) 
 
Status: Projekt 

 
Evaluering: Projektet er 
endnu ikke afsluttet, 
men evaluering foreta-
ges (forskningsprojekt). 

fra borgerens hjem til vurde-
ring hos en behandler. 
Baseret på supplerende 
reference er der mulighed 
for telemedicinsk monitore-
ring af borgeren i eget hjem 
(foretages af sundhedsper-
sonale), som vurderes af en 
læge. 

303: Amore 
Acoustic 
Monitoring of 
Obstestric of 
risk   

Simpel, sikker og 
kontinuerlig overvåg-
ning, - også udenfor 
hospitalet. Teknologi-
en er baseret på 
analyse af blodgen-
nemstrømning fra 
relevante arterier til og 
fra moderkagen, samt 
analyse af fosterets 
hjertelyd og af kon-
traktioner i livmode-
ren.  
Anvendelse af lyd til 
vurdering af blodgen-
nemstrømning i blod-
kar i relation til mo-
derkagen, åbner op for 
muligheden for løben-
de vurdering, idet 
lydanalysen, foretaget 
med en trådløs opta-
geenhed placeret på 
den gravides mave, 
kan afgive alarmerin-
ger ved ændringer. 

Anden 
teknologisk 
løsning 

Gravide 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 
 

Hospitalsenhed 
Midt - Kvinde-
afdeling, Viborg 
(Region Midtjyl-
land) 

Datoer: Kun 
startdatoen er 
oplyst: 01-2010  
 
Status: Projekt 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

Det har ikke været 
muligt at finde 
supplerende 
referencer 
(google-søgning: 
Amore Acoustic 

Monitoring of 

Obstestric of risk). 

Projektet er tvivlsomt, da 
det ikke er tydeligt, om der 
er tale om telemedicinsk 
hjemmemonitorering. 
Projektet inkluderes dog, da 
der i databasen står, at der 
er tale om en trådløs enhed, 
som kan anvendes uden for 
hospitalet. 

304: Teleme-
dicinsk 

Formålet er at under-
søge: 1. Er det teleme-

Hjemme-
monitore-

Nyre- 
patienter  

Monosek-
torielt: 

Regionshospita-
let Holstebro 

Datoer: 10-2009 
06-2010 (afslut-

Gevinster: Ikke oplyst 
 

Det har ikke været 
muligt at finde 

Det er i beskrivelsen ikke 
helt tydeligt, om data vurde-
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Hjemmeblod-
tryksmåling - 
undersøgelse 
af validiteten 
af telemedi-
cinsk trans-
mitteret 
hjemmeblod-
tryk  

dicinske udstyr anven-
deligt til klinisk brug? 
2. Er hjemmeblod-
tryksmåling med 
telemedicinsk opkob-
ling ligeså effektiv til at 
fastlægge et præcist 
blodtryksniveau som 
døgnblodtryksmåling 
og bedre end konsulta-
tionsblodtryk? 
 
Teknologien er en 
fælles gateway (der 
kan håndtere mange 
forskellige måleappa-
rater), som overfører 
data via mobilnettet til 
en server. Data ud-
trækkes fra server.  

ring, 
web-portal 
 

 
Volumen: 
102 pati-
enter 

Region 
(hospital) 
 

(Region Midtjyl-
land) 

tet) 
 
Status: Projekt 

Evaluering: Ikke oplyst 
 

supplerende 
referencer 
(google-søgning: 
Telemedicinsk 

Hjemmmeblod-

tryksmåling + 

Holstebro). 

res af sundhedsfaglige 
personer og bruges til 
beslutningsstøtte. 
Projektet inkluderes dog, da 
data overføres via mobilnet-
tet og kan trækkes ud hvil-
ket antyder, at det anvendes 
af behandleren. 

306: Teleme-
dicinsk 
Hjemmeblod-
tryksmåling: 
Effektivitet, 
livskvalitet og 
omkost-
ningseffekti-
vitet 

1. At sammenligne 
effektiviteten af blod-
trykssænkende be-
handling baseret på 
telemedicinsk hjem-
meblodtryksmåling 
med konventionel 
blodtrykskontrol ved 
konsultation hos egen 
læge.  
2. At sammenligne 
livskvaliteten hos 
patienter, der får 
blodtrykssænkende 
behandling baseret på 
telemedicinsk hjem-
meblodtryksmåling 
med konventionel 
blodtrykskontrol ved  
konsultation hos egen 
læge.  
3. At sammenligne 
omkostningseffektivi-
teten af blodtrykssæn-
kende behandling 
baseret på telemedi-
cinsk hjemmeblod-
tryksmåling med 

Hjemme-
monitore-
ring, Shared 
care-
platform, 
web-portal, 
integration 
med EPJ, 
integration 
med læge-
praksissy-
stem 

Patienter i 
behand-
ling for 
forhøjet 
blodtryk 
 
Volumen: 
400 pati-
enter 

Tværsekto-
rielt: 
Praktise-
rende 
læger, 
kommune 
og region 
(hospital) 

Praktiserende 
læger i Holste-
bro og Sund-
hedscenter 
Holstebro 
(Holstebro 
Kommune) 
samt Regions-
hospitalet 
Holstebro 
(Region Midtjyl-
land) 

Datoer: 02-2011 
og forventes 
afsluttet 
12-2014 (igang-
værende) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

Se ID 304 Projektet lader til at være 
forbundet med projekt 304. 
I dette projekt er der dog 
fokus på praktiserende 
læger, på en bredere pati-
entgruppe og på effekterne 
af telemedicinsk hjemme-
monitorering. 
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konventionel blod-
trykskontrol ved 
konsultation hos egen 
læge. 
 
Som i projekt 304 er 
teknologien en fælles 
gateway, som overfø-
rer data via mobilnet-
tet. 

309: MO-
NARCA 

Patienten taster egne 
symptomer i en App 
på telefonen samt 
telefonen gemmer 
oplysninger omkring 
tlf-opkald osv. Alt 
dette materiale sendes 
ind til klinikken, som 
dagligt kigger data 
igennem og kontakter 
patienten, hvis der er 
tegn på sygdomsaktivi-
tet. 

Smartpho-
ne, tablet, 
App  
 

Patienter 
med 
bipolar 
affektiv 
sindslidel-
se 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Monosek-
torielt: 
Region 
(psykiatri) 

Region Hoved-
stadens psyki-
atri 

Datoer: 
09-2011  - 
09 -2013 (afslut-
tet) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Systemet 
testes i et randomiseret 
forsøg 

www.monarca-
project.eu (google-
søgning: Monarca) 
 

 

324: Web-
monitoreret 
behandling af 
inflammato-
risk tarmsyg-
dom hos 
børn og unge  

Patienterne indberet-
ter deres symptomer 
via en hjemmeside og 
får på baggrund af 
deres symptomer, 
blodprøver etc. på 
siden besked om 
justering af deres 
behandling. 

Web-
portal/PC 
 
 

Børn og 
unge med 
inflamma-
torisk 
tarmsyg-
domme 
 
Volumen: 
Forventet 
antal 
kontakter 
pr. år: 50 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 

Hvidovre Hospi-
tal - Børneafde-
ling, Amager 
Hospital – 
Børne 
afd., Herlev 
Hospital (Regi-
on Hovestaden) 

Datoer: 09-2013 
og forventes 
afsluttet 
08-2016 (igang-
værende) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

Det har ikke været 
muligt at finde 
supplerende 
referencer 
(google-søgning: 
Web-monitoreret 

behandling af 

inflammatorisk 

tarmsygdom). 

 

331: Fjernaf-
læsning af 
pacema-
ker/ICD 

Patienter med implan-
teret pacemaker eller 
ICD følges med regel-
mæssige aflæsninger. 
En betydende andel af 
disse aflæsninger 
foregår nu telemedi-
cinsk hjemmefra, 
typisk ved trådløs 
automatisk sending. 

Hjemme-
monitore-
ring, fast-
nettelefon, 
mobiltele-
fon 

Patienter 
med 
pacema-
ker eller 
ICD 
 
Volumen: 
Forventet 
antal 
forløb pr. 
år: 2500  
Forventet 
antal 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 
 

Rigshospitalet 
(Region Hoved-
staden) 

Datoer: Kun 
startdatoen er 
oplyst: 01-2007  
 
 
Status: Drift 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

Det har ikke været 
muligt at finde 
supplerende 
referencer 
(google-søgning: 
Fjernaflæsning af 

pacemaker/ICD + 

rigshospitalet) 
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kontakter 
pr. år: 
7000 

332: Min 
eGraviditet 

Målet er at afprøve 
klinisk anvendelse af 
telebaserede løsninger 
for gravide uden 
komplikationer i 
samarbejde mellem 
den gravide, hospitalet 
og jordemoderkonsul-
tation. 
Projektet vil demon-
strere, at gravide og 
deres partnere i højere 
grad selv kan tage 
aktiv del i eget forløb 
og blive undervist og 
sat i stand til at inter-
agere med hospitalet 
via en telebaseret 
løsning til kommunika-
tion kombineret med 
hjemmemonitorering. 
 
Supplerende referen-
ce: f.eks. vægt og 
blodtryk målt ved 
hjemmemonitorering 
sendes direkte ind i 
systemet. 

Hjemme-
monitore-
ring, web-
portal, 
videokonfe-
rencesy-
stem, 
PC/tablet 

Gravide 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 

Herlev Hospital 
Gynækologisk 
Obsetrisk 
Afdeling (Regi-
on Hovedsta-
den) 

Datoer: 02-2012 –  
07-2013 (afslut-
tet) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Andre gevin-
ster, gevinster for pati-
ent/borger og økonomi-
ske gevinster. 
 
Evaluering: Supplerende 
reference: effektmåling 
er planlagt. 

www.phmetropol.
dk/Forskning/Sund
hed/Teknologi+og
+medikalisering+i+
gravidi-
tet+foedsel+og+ba
rsel/Min+eGravidit
et 
(google-søgning: 
min egraviditet) 

Supplerende reference: . 
Et del-projekt i KIH. 
Da der sker en overførsel af 
hjemmemonitoreringsdata 
såsom vægt og blodtryk til 
web-portalen, samt at 
projektet er en del af KIH-
projektet må det formodes, 
at sundhedspersonalet ser 
og anvender disse data. 

356: ICD og 
pacemaker 

Større sikkerhed for at 
patientens ICD og 
pacemaker virker 
optimalt. 

Hjemme-
monitore-
ring, web-
portal, PC 

Patienter 
med 
pacema-
ker og ICD 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 

Gentofte Hospi-
tal (Region 
Hovedstaden) 

Datoer: Kun 
startdatoen er 
oplyst: 08-2014 
 
Status: Drift 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

http://rlg.regionh.l
ive.webfighter.dk/
pdf/full-
4686/automatisk-
hjemmemonitore-
ring-af-icd-via-
carelink.pdf  
 
http://rlg.regionh.l
ive.webfighter.dk/
pdf/full-
4685/automatisk-
hjemmemonitore-
ring-af-icd-via-
latitude.pdf 
(google-søgning: 
hjemmemonitore-

Projektet er sparsomt be-
skrevet i databasen. 
 
Supplerende reference: 
Digital overførsel af data. 
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ring+ icd+ Gentofte 

hospital) 

357: KIH – 
NetKOL   

At afprøve telemedicin 
i storskala.  At kort-
lægge de helbreds-
mæssige og økonomi-
ske effekter af teleme-
dicin.  At understøtte 
den tværsektorielle 
indsats. At kortlægge 
evt. opgaveglidning fra 
hospital til kommune. 

Videokon-
ference, 
hjemme-
monitore-
ring, mobil-
telefon, 
PC/tablet, 
anden 
teknologisk 
løsning 

Patienter 
med KOL 
 
Volumen: 
Forventet 
antal 
forløb pr. 
år: 155 

Tværsekto-
rielt: Kom-
mune og 
region 
(hospital) 
 

Herlev Hospital, 
Hvidovre Hospi-
tal, Amager 
Hospital (Regi-
on Hovedsta-
den) og 6 
kommuner 

Datoer: 04-2012  -  
12-2014 (igang-
værende) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Økonomiske 
gevinster, gevinster for 
patient/borger, og 
kliniske/faglige gevinster 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

www.lunge.dk/del
tag-i-netkol (goog-
le-søgning: KIH 

netkol) 
 

Supplerende reference: 
Patienten måler selv data 
såsom vægt og blodtryk, 
hvilket ses af sundhedsper-
sonalet. 
 
Et delprojekt i KIH (se også 
ID 156 og ID 332) 

359: Hjerte-
insufficiens 
Telemedicin 
(HIT) 

Projektet undersøger 
effekten af den tele-
medicinske løsning; 
om det er en løsning 
der skal udbredes. 
IT-understøttelse af 
hjerteinsufficiensbe-
handling. 
 
Supplerende referen-
ce: Patienterne mod-
tager udstyret og 
opfordres til at måle 
vægt, puls og blodtryk 
hver morgen. Sygeple-
jerskerne, der står for 
opjustering af patien-
tens medicin, ser de 
indsendte måledata. 
Data fra vægt og 
puls/blodtryksapparat 
overføres med Blu-
etooth, så der ikke 
sker fejlindtastninger. 

Hjemme-
monitore-
ring, 
web-portal, 
video-
konferen-
cesystem, 
fastnet 
telefon 
 
 

Hjertepa-
tienter 
 
Volumen: 
Forventet 
antal 
forløb pr. 
år: 20 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 
 
 

Herlev Hospital, 
Glostrup Hospi-
tal, Bornholms 
Hospital, Hvid-
ovre Hospital 
(Region Hoved-
staden) og 
Gladsaxe Kom-
mune 

Datoer: 01-2012  -  
12-2013 (afslut-
tet) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: At patientbe-
handlingen gennemføres 
hurtigere og mere 
fleksibelt over afstand 
med minimum samme 
kvalitet som ved den 
konventionelle ambu-
lante behandling. 
 
Evaluering: Udarbejdelse 
af beslutningsgrundlag 
med udgangspunkt i en 
mini- MTV. 
Supplerende reference: 
Projektet skal dokumen-
tere og vise om brugen 
af telemedicin bidrager 
til, at patientbehandlin-
gen gennemføres hurti-
gere, og om det er mere 
fleksibel samtidig med at 
kvaliteten er minimum 
på samme niveau som 
konventionel behand-
ling. 

http://www.region
h.dk/menu/Forskni
ng/Innovation/Saa
dan+arbejder+vi+
med+forskning+og
+innovation/Healt
hca-
re_Innovation_Lab
/Hjerteinsufficiens
_telemedicin.htm 
(google-søgning: 
Hjerteinsufficiens 

HIT) 
 

I MedComs database beskri-
ves projektet som tværsek-
torielt. I delopgave 3 viste 
det sig, at det oprindeligt var 
ambitionen at inddrage 
såvel praktiserende læger 
som kommuner. Der blev 
indgået et samarbejde med 
Gladsaxe kommune sidst i 
projektperioden, men der 
nåede ikke at komme pati-
enter, der var egnede til at 
deltage i det set-up der var 
planlagt. 

372: Det 
telemedicin-
ske diabetes-
projekt 

Formålet med projek-
tet er at undersøge 
effekten af telemedi-
cinsk indsats målrettet  
patienter med type 2 
diabetes. 
Formålet er endvidere 
at undersøge, om den  
telemedicinske diabe-
tesindsats har en 
effekt  udover inter-

Hjemme-
monitore-
ring, video-
konference, 
tablet 

Diabetes-
patienter 
 
Volumen: 
Forventet 
antal 
kontakter 
pr. år: 50 

Tværsekto-
rielt: 
Kommune 
og region 
(hospital) 

Københavns 
kommune, 
Bispebjerg & 
Frederiksberg 
Hospitaler 
(Region Hoved-
staden) 

Datoer: 01-2012 
og forventes 
afsluttet  
12-2015 (igang-
værende) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Opnåel-
se/fastholdelse af god 
diabeteskontrol, forbed-
ring i livskvalitet, æn-
dring i fremmøder og 
akutte henvendelser. 
 
Evaluering: Forsknings-
projekt er i gang 

http://www.bispe
bjerghospi-
tal.dk/menu/Afdeli
nger/Kliniske+afde
lin-
ger/Endokrinologis
k-
Gastroenterolo-
gisk-Afdeling-
I/Forskning/ 
(google-søgning: 

Supplerende reference:  
Det er et projekt, hvor 
halvdelen af patienterne 
udstyres med telemedicin-
ske apparater, som kan 
overføre data elektronisk til 
en sygeplejerske, og disse 
data anvendes i en video-
konsultation. 
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ventionsperioden målt 
på HbA1c,  blodtryk, 
vægt og fysisk aktivi-
tet, samt om  effekten 
af telemedicin er 
afhængig af sociale  og 
økonomiske faktorer. 

telemedicinsk 

diabetesprojekt + 

Københavns kom-

mune + Bispebjerg 

hospital) 

377: Teleme-
dicinsk 
sårbehand-
ling 

Daglig kontakt til 
hjemmesygeplejersker 
i primærsektoren via 
telemedicin, hvor der 
rådgives om sår-
behandling på bag-
grund af billeder. 

Web-portal, 
PC 

Borgere 
med sår 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Tværsekto-
rielt: Kom-
mune, 
praktise-
rende læge 
og region 
(hospital)  

Nordsjællands 
hospital (Region 
Hovedstaden), 
kommuner og 
praksislæge i 
Nordsjælland 

Datoer: Kun 
startdatoen er 
oplyst: 
01-2012 
 
Status: Drift 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Supplerende 
reference; både patien-
ter og personale har et 
positivt udbytte af 
telemedicinsk sårbe-
handling. Det viser en 
undersøgelse som 
Enheden for Brugerun-
dersøgelser har gen-
nemført for Center for 
Telemedicin. 

http://www.region
h.dk/menu/sundh
edOghospita-
ler/Til+fagfolk/Tele
medi-
cin/Telemedicinsk
e+projekter/Saarv
urdering.htm 
(google-søgning: 
telemedicinsk 

sårbehandling + 

Nordsjællands 

hospital) 

Projektet er sparsomt be-
skrevet i databasen. 

380: Hjem-
memonitore-
ring af gigt-
patienter  

Dette projekt sigter 
mod at udvikle en 
web-baseret løsning til 
telemedicinsk hjem-
memonitorering af 
patienter med ledde-
gigt. 

Web-portal Patienter 
med gigt 
 
Volumen: 
Ikke oplyst 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 

Glostrup Hospi-
tal, Frederiks-
berg Hospital, 
Bispebjerg 
Hospital (Regi-
on Hovestaden) 

Datoer: 01-2013 
og forventes 
afsluttet 
06-2016 (igang-
værende) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Løsningen vil 
optimere ressourcefor-
bruget i sundhedsvæse-
net, sikre lettere adgang 
til behandling for patien-
ter med forværring af 
symptomer, fremme en 
patientcentreret be-
handlingsmodel og 
befordre patient-
empowerment.  
 
Evaluering: Ikke oplyst 

Det har ikke været 
muligt at finde 
supplerende 
referencer ved 
google-søgning 
(søgning: hjem-

memonitorering af 

gigtpatienter). 

Selve teknologien er ikke 
beskrevet i databasen og 
projektet er derfor tvivlsomt 
ift. inklusion. 
Projektet er medtaget, da 
både hjemmemonitorering 
og telemonitorering indgår i 
beskrivelsen. 

389: cEEG 
 

cEEG er en overvåg-
ning med continuert 
EEG af patienter med 
vedvarende epileptiske 
anfald. Formålet med 
overvågningen er at 
sikre effektiviteten af 
behandlingen af sta-
tus, samt at overvåge 
om der kommer 
fornyet gennembrud 
af epileptisk aktivitet, 
efter at det en gang er 
kommet under kon-
trol. 

PC 
 

Epilepsipa-
tienter 
 
Volumen: 
Forventet 
antal 
forløb pr. 
år: 25 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital)  

Klinisk neurofy-
siologisk Klinik, 
Rigshospitalet 
(Region Hoved-
staden) 

Datoer: Kun 
startdatoen er 
oplyst:  
05-2013 
 
Status: Drift 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

Det har ikke været 
muligt at finde 
supplerende 
referencer ved 
google-søgning 
(søgning: cEEG) 

Sparsomme oplysninger 
omkring projektet. 
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Der foretages teleme-
dicinsk vurdering af 
optagelserne fra 
hjemmet ved læger og 
neurofysiologiassisten-
ter. 

405: KIH – 
Gravide med 
komplikatio-
ner 

Der hjemmemonitore-
res gravide med føl-
gende komplikationer:  
Diabetes type 1, type 
2, og insulinskrævende 
graviditetssukkersyge. 
 
Fra supplerende 
reference: Data fra 
hjemmemonitorerin-
gen bliver samlet op 
via en tablet, hvor data 
enten tastes manuelt 
eller bliver overført via 
Bluetooth. Data bliver 
sendt til en server, der 
dagligt bliver tjekket af 
personalet på hospita-
let. 

Hjemme-
monitore-
ring, 
tablet/App, 
web-portal, 
integration 
med sund-
hed.dk, 
integration 
national 
hjemme-
monitore-
ringsdata-
base 
 
 

Gravide 
med 
diabetes 
 
Gravide 
med 
hypoten-
sion/ 
præe-
klampsi/ 
tidl svær 
præe-
klampsi 
 
Volumen: 
Forventet 
antal 
kontakter 
pr. år: 55 

Monosek-
torielt: 
Region 
(hospital) 

Århus Universi-
tetshospital 
(Region Midtjyl-
land)  
 

Datoer: 04-2012  
og forventes 
afsluttet 
12-2014 (igang-
værende) 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Der forventes 
en væsentlig reducering 
i antallet af ambulante 
besøg ved hjemmemoni-
torering og færre ind-
læggelsesdage. 
 
Evaluering: Supplerende 
reference; der foretages 
en evaluering 

http://www.region
midtjyl-
land.dk/files/Sund
hed/Center%20for
%20Telemedicin/K
IH%20Dokumenter
/Projektbeskrivelse
_Gravide_med_ko
mplikatio-
ner_%20hjemmesi
de_marts_2013.pd
f  
 
http://www.rm.dk
/sundhed/faginfo/
cen-
ter+for+telemedici
n/telemedicinske+
projek-
ter/hjemmemonit
orering+k-c8-i-c8-
h/gravide+med+ko
mplikationer 
 
(google-søgning: 
KIH gravide med 

komplikationer) 

Et delprojelt i KIH-projektet, 
se evt. også ID 156, 332 og 
357. 
 
Nogle data indtastes manu-
elt mens andre sendes 
automatisk (supplerende 
reference). 

411: TeleCare 
Nord - Tvær-
sektorielt 
storskalapro-
jekt i Nordjyl-
land 

TeleCare Nord skal 
gennemføre et tvær-
sektorielt, telemedi-
cinsk storskalaprojekt 
målrettet KOL-
patienter. Målet er at 
efterprøve de patient-
nære, sundheds- og 
kvalitetsmæssig, samt 
sundhedsøkonomiske 
potentialer, der er 
påvist i mindre pilot- 
og forskningsprojekter.  
 

Hjemme-
monitore-
ring, web-
portal, 
tablet, 
anden 
teknologisk 
løsning, 
integration 
med sund-
hed.dk, 
App, inte-
gration 
med natio-

Patienter 
med KOL 
 
Volumen: 
ikke 
angivet 
 
 

Tværsekto-
rielt:  
Praktise-
rende 
læger, 
kommuner 
og region 
(hospital) 

Praksislæger, 
kommuner og 
sygehuse i 
Region Nordjyl-
land 

Datoer:  
Fra supplerende 
reference: Fra 
2012 til juni 
2015 
(igangværende) 
 
Status: Projekt  

Gevinster: Gevinster for 
patient/borger, klini-
ske/faglige gevinster, og 
økonomiske gevinster. 
 
Evaluering: Supplerende 
reference: Der foretages 
evaluering 

http://www.rn.dk/
Sundhed/Til-
sundhedsfaglige-
og-
samarbejdspartne-
re/TeleCare-Nord 
(oplyst i databa-
sen) 

 
http://www.rn.dk/
~/media/Rn_dk/Su
ndhed/Til%20sund
hedsfagli-
ge%20og%20sama
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Supplerende referen-
ce: Patien-
ten/borgeren får 
udleveret måleudstyr 
og en lille tavle pc, og 
skal selv tage målinger 
med dette udstyr. 
Målingerne sendes 
trådløst til det sund-
hedsfaglige personale i 
kommunen, som følger 
målinger og udviklin-
gen i dem. 

nale ser-
vices, 
integration 
national 
hjemme-
monitore-
ringsdata-
base 

rbejdspartne-
re/TeleCare%20No
rd/Om%20projekt
et/PjecerogFoldere
/Patientinformatio
n.ashx (fundet via  
ovenstående link) 
 

478: 
Dreaming 

Hjemmemonitorering 
af borgere med kroni-
ske lidelser. 
 
Supplerende referen-
ce: Projektets formål 
var at afprøve vel-
færdsteknologier hos 
ældre borger der lider 
af KOL, DM eller 
hjerteinsufficiens. 
Projektet er en del af 
stort europæiske 
projekt. 

Hjemme-
monitore-
ring, web-
portal, 
integration 
national 
hjemme-
monitore-
ringsdata-
base 

Borgere 
med 
kroniske 
lidelser 
 
Volumen: 
15 borgere 

Monosek-
torielt: 
Kommune 
 

Langeland 
Kommune 

Projektet har 
samme  
Start- og sluttids-
punk: 
07- 2012  
 
Status: Drift 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Supplerende 
reference beskriver 
evalueringen.  

http://www.langel
andkommu-
ne.dk/Kommunen/
Projek-
ter_Og_Visioner/V
efaerdsteknologi 
(google-søgning: 
dreaming Lange-

land kommune) 

Projektet er sparsomt be-
skrevet i databasen. 
 
Supplerende reference: 
Projektet forløb i perioden 
05-2008 - 06-2012 (afsluttet, 
men det er besluttet at 
fortsætte med systemet) 

 

483: Plejenet 
 

Et program hvor der 
sendes billeder af sår 
elektronisk til sårcen-
tret. Hjemmesygeple-
jerskerne tager et 
billede af såret hver 
14. dag og sender ind 
til sårcentret. Sårcen-
ter og hjemmesygeple-
jerske kommunikerer 
elektronisk i forhold 
den videre behandling 
af såret. 

Hjemme-
monitore-
ring, web-
portal 
 

Patien-
ter/borger
e med sår 
 
Volumen:  
Antal 
kendes 
ikke. 

Tværsekto-
rielt: Kom-
mune og 
region 
(hospital) 
 

Skive Kommune 
– Plejecenter, 
regional sårcen-
ter på Sygehus 
Viborg/Skive 
(Region Midtjyl-
land) 

Status: Kun start-
datoen er oplyst:  
09-2014 
 
Status: Drift 

Gevinster: Ikke oplyst 
 
Evaluering: Ikke oplyst 

http://dagsordene
r.silkeborgkommu
ne.dk/files/Silkebo
rg/Forsidenyheder
%20-
%20Billeder%20-
%20emneopdelt/P
oli-
tik%20og%20demo
krati%20-
%20ESDH/ESDH/%
C3%86ldre-
%20og%20Sundhe
dsudval-
get/2012/Marts/1
9-03-2012/3%20-
%20Orientering%2
0om%20igangv%C
3%A6rende/79933
77.PDF  
(google-søgning: 

Det er et tiltag som skal 
implementeres i hele Pleje & 
Omsorg i Skive Kommune, 
og kommer derfor til at 
berøre alle Hjemmesygeple-
jersker i Pleje & Omsorg. 
 
Ved et senere udtræk fra 
databasen (d. 06-10-2014) 
er dette projekt ikke længe-
re opgivet som ID 483 men i 
stedet ID 524. 
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plejenet + skive) 
512: Epitalet Telemedicinsk indsats 

der giver borgere med 
KOL mulighed for selv 
løbende at måle bl.a. 
lungefunktion og 
iltsaturation samt ved 
forværringer få hurtig 
vejledning af en syge-
plejerske eller læge via 
videokonference 24 
timer i døgnet. 

Hjemme-
monitore-
ring, 
videokonfe-
rencesy-
stem, 
tablet, 
App 

Patienter 
med KOL 
 
Volumen: 
Pr. 1/9 
2014 er 50 
borgere 
inkluderet. 
Mål for 
inklusion 
er 100 
borgere 
inden 
udgangen 
af 2014. 

Monosek-
torielt: 
Kommune 
 

Lyngby-
Taarbæk kom-
mune 

Datoer: Kun 
startdatoen er 
oplyst: 08-2013 
 
Status: Projekt 

Gevinster: Formålet er 
at forebygge forværrin-
ger i sygdommen, for-
bedre borgerens livskva-
litet og forebygge akutte 
hospitalsindlæggelser.  
 
Evaluering: Ikke oplyst 

http://www.ft.dk/s
am-
ling/20121/almdel
/suu/bilag/32/116
9427.pdf 
 
http://www.ipls.dk
/ipls_epitalet.pdf. 
(google-søgning: 
Epitalet) 

Supplerende reference: 
Data kan overføres digitalt 
og anvendes af sundheds-
personale som beslutnings-
støtte. 

Tabel 16: Oversigt over inkluderede projekter (delopgave 2) 
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 Bruttoliste	(delopgave	3)	Bilag	F
Bruttolisten, som blev anvendt af National koordinationsgruppe for telemedicin, blev udarbejdet og sendt 

over to omgange. Den første bruttoliste var baseret på viden i forfatternes netværk og ved simple google-

søgninger. I den anden bruttoliste blev valget af de danske projekter baseret på resultaterne fra delopgave 

2 ift., om det var muligt at finde supplerende materiale om projektet, om projekterne adskilte sig fra de 

allerede udvalgte projekter fra den første bruttoliste, og at der ikke var usikkerhed omkring opfyldelse af 

definitionen for telemedicinsk hjemmemonitorering. Nedenfor ses de to lister: 

Bruttoliste 1 

• KOL-kuffert projektet, OUH: KOL-patienter kan vha. kufferten kalde op til konsultation og sende data til 

sygehuset. 

• Telekat, Aalborg Universitet: Telehomecare-teknologi til KOL-patienter, således de kan foretage selvmo-

nitorering af deres sygdomsforløb samt træne og vedligeholde egen rehabiliteringsindsats. 

• Telecare Nord: Opskalering af Telekat. 

• Hjemmemonitorering af ICD- og pacemakerpatienter: ICD og pacemakers som kan monitoreres fra-

hjemmet. 

• Genoptræning med KOL-Kufferten, OUH: Genoptræning og monitorering med KOL-Kuffert i eget hjem. 

• Selvstyret AK-behandling: Selvtestning vha. transportabelt måleudstyr (blodprøver) og selvstyring (pati-

enten doserer selv sin medicin). 

• Telemedicinsk behandling af diabetiske fodsår, Region Syddanmark: Sårmonitorering i behandlingen af 

diabetiske fodsår. 

• Telemedicinsk diabetesprojekt, Københavns kommune og Bispebjerg hospital: Videokonsultation samt 

måleapparater til diabetespatienter, som kan overføre data elektronisk.  

• Whole Systems Demonstrator (WSD) fra England. Evaluering af forskelige telemedicinske løsninger. 

• Renewing Health. Evaluering af 19 forskelige telemedicinske løsninger. 

Bruttoliste 2 

• Telescot 

• MOMENTUM 

• ID 156: Delprojekt KIH - Diabetes - Region Midtjylland 

• ID 205: Brug af iPads i psykiatrien indenfor forskellige brugergrupper 

• ID 212: Telemedicinsk service til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.  

• ID 224: ePatch/e-plaster 

• ID 246: Horsens på forkant med sundhed 

• ID 301: Acute combined care for seniors i Sønderjylland (ACCESS-projektet). 

• ID 306: Telemedicinsk Hjemmeblodtryksmåling: Effektivitet, livskvalitet og omkostningseffektivitet 

• ID 309: MONARCA 

• ID 332: Min eGraviditet 

• ID 357: KIH – NetKOL 

• ID 359: Hjerteinsufficiens (HIT) 

• ID 405: KIH – Gravide med komplikationer 

• ID 512: Epitalet  
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 Oversigt	over	parametre	(delopga-Bilag	G

ve	3)	

Nedenfor listes de parametre, som skulle belyses i gennemgangen af de enkelte projekter i delopgave 3.  

MAST-domæne Parameter 

Domæne 1: Helbredsproblem 
og teknologi 

Målgruppe: Patient-/borger-gruppe: 

Inklusionskriterier og beskrivelse af helbredsproblem 
Antal inkluderede patienter/borgere 

Kort beskrivelse af løsningsdesign: 

Beskrivelse af det tekniske løsningsdesign i forsøget. Hvilke former for udstyr indgik? Indgik video eller kun over-
førsel af data? 
 
Baseline:  

Hvad var baseline for forsøget eller løsningen – hvad var behandlings-setup, før løsningen blev introduceret? 
Formål og outcomes:  

Hvad var formålet med projektet, og hvad var den bagvedliggende antagelse i forsøget? 

Generel vurdering af den tekniske løsning: Erfaringerne med den tekniske løsning i forsøget 

Domæne 2: Sikkerhed Vurdering af sikkerhedsaspekter af den tekniske løsning: 
Er der i forsøget gennemført vurderinger af sikkerheden ved den tekniske løsning? 
Har interventionen en indflydelse på patientsikkerhed eller sikkerhed for personalet? 

Driftsikkerhed: 

Nedbrud og kvalitet af f.eks. lyd og billede 

Særlige forhold vedr. bredbånd: 

Hvilken løsning er valgt for opkobling i hjemmet? Har forsøget oplevet udfordringer med dækning? 

Domæne 3: Klinisk effekt Kliniske effekter: 

Hvad har været de kliniske effekter – f.eks. forbrug af sundhedsydelser, forbedret helbred, forbedret livskvalitet, 
dødelighed? 

Domæne 4: Patien-
tens/borgerens perspektiver 

Patient/borger perspektiv: 

Har forsøget eller projektet evalueret på patienteffekter som øget empowerment og/eller patient/borger-
tilfredshed? 
 
Erfaringerne med den tekniske løsning i forsøget hos borgere/patienter 
Hvor mange patienter/borgere forventes at acceptere teknologien? 

Domæne 5: Økonomiske 
aspekter 

Økonomi: 

Er der beregnet en udgiftsside i forsøget? 
Hvilke etablerings- og driftsudgifter er der, f.eks. til udstyr, licenser, support, medarbejderuddannelse? 
Beskriv og list eventuelle økonomiske gevinster (f.eks. DRG, færre personaleressourcer) 
 
Hvad er break even?  

Domæne 6: Organisatoriske 
aspekter 

Type af sundhedsvæsen og organisering, herunder tværsektorielt samarbejde: 

Kort beskrivelse af det sundhedsvæsen, som forsøget er gennemført i – opgaver og finansiering fordelt på aktø-
rerne samt beskrivelsen af de private og offentlige aktører i sundhedssystemet. 
Er forsøget gennemført som tværsektorielt forsøg, hvor sygehuse, socialsektor og praktiserende læger er involve-
ret? 
Håndtering af logistik: 

Hvordan har man i forsøget håndteret logistikken med opsætning, support m.v. af udstyret hos patienten? 
Kompetenceudvikling: 

Har kompetenceudvikling været tænkt med i forsøget? 
Hvilken indsats har forsøget eller projektet gjort for at sikre tilstrækkelige kompetencer hos de medvirkende i 
forsøget, herunder både medarbejdere, borgere og evt. pårørende. 

Organisatoriske effekter: 

Ændringer i effektivitet, ændring i arbejdsgange, arbejdsmiljø? 
 
Vurdering af den tekniske løsning: Erfaringerne med den tekniske løsning i forsøget hos de sundhedsprofessionel-
le i de deltagende sektorer  

Domæne 7: Sociokulturelle, 
etiske og juridiske aspekter 

Vurdering af juridiske barrierer i forsøget samt etiske og sociokulturelle overvejelser: 

Er forsøget stødt på væsentlige juridiske barrierer, og hvordan er de søgt overkommet? Har man overvejet etiske 
og sociokulturelle problemstillinger? 

Andet Hvor er forsøget gennemført 

Finansiering: 
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Hvilken finansiering var der af forsøget – hvordan fordeltes finansiering evt. på de deltagende aktører? 
Forankring efter forsøgsperioden? 

Er forsøget ført videre i en driftslignende situation efter afslutning? Hvad var afgørende herfor? 
Overførbarhed Vurdering af forsøgets overførbarhed i forhold til national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering i 

Danmark: 
Subjektiv vurdering af overførbarhed med udgangspunkt i beskrivelsen af de enkelte parametre.  

Evidensniveau Hvad er evidensniveauet for dokumentationen? (Evidensniveau vurderes ud fra nedenstående skema. 

Tabel 17: Parametre i delopgave 3 
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 Supplerende	resultater	(delopgave	Bilag	H

3)	

I det følgende beskrives de udvalgte projekter ud fra MAST-domænerne.  

Hjemmemonitorering af ICD- og pacemakerpatienter 

Hjemmemonitorering af ICD- og pacemakerpatienter er i drift flere steder i landet, bl.a. på OUH og Rigs-
hospitalet (se hvilke projekter, der er registreret i MedComs database i Bilag E). På Århus Universitetshospi-
tal Skejby blev anvendelsen af hjemmemonitorering af ICD- og Pacemakerpatienter evalueret ifm. et ABT-
projekt med en projektperiode fra 1. september 2009 til 31. marts 2011. I det følgende tages der udgangs-
punkt i denne evaluering. Der skal dog tages forbehold for, at teknologien og anvendelsen kan have ændret 
sig siden. 
 
Referencer: 
1. Evalueringsrapport af pacemaker/ICD-kontrol til ABT-fonden (Århus Universitetshospital Skejby 

(Hjertemedicinsk Afdeling B), 2011) 

2. Systematisk review af evidensen for sikkerhed, effektivitet og cost-effectiveness af fjernmonitorering af 

ICD og pacemaker (Pron et al., 2012) 

3. Masterspeciale om Hjemmemonitorering af ICD-patienter (Kongsgren et al., 2008) 

MAST-domæne/parametre Resultater 

Domæne 1: Helbredsproblem 

og teknologi 

 

Målgruppe: Patient-/borger-
gruppe 

Patienter med implanterbar cardioverter-defribrillator (ICD) og pacemaker (PM). 

Antal inkluderede patien-
ter/borgere 

650 patienter med hjemmemonitorering i afslutningen af projektet [1] 

Kort beskrivelse af baseline og 
løsningsdesign 

Baseline: De tekniske funktioner for PM og ICD skal kontrolleres regelmæssigt. Den tekniske kontrol kræver, 
at patienten møder fysisk op til en ambulant device kontrol [1]. 
 
Med hjemmemonitoreringen får patienten udstyr med hjem, hvormed data kan sendes fra hjemmet, hvilket 
betyder, at fysisk fremmøde ikke er nødvendigt, medmindre der identificeres fejl [1].  
Der findes flere systemer og måder, hvorpå data sendes. I evalueringen blev målinger indsendt hver 3. mdr. 
og i nogle tilfælde oftere, hvis der var behov, f.eks. ved alarmer eller ved symptomer [1]. 
Personalet på sygehuset ser målingerne igennem og tager kontakt til patienten ved problemer [1]. 

Formål og outcomes 
 

Projektets formål var at afprøve hjemmemonitorering af ICD- og PM-patienter og bl.a. at undersøge hvilke 
organisatoriske ændringer det kræver at implementere, samtidig med at data indsamles og lagres elektronisk 
[1]. 

Generel vurdering af den tek-
niske løsning 

- 

Domæne 2: Sikkerhed  

Vurdering af sikkerhedsaspek-
ter af den tekniske løsning 

I evalueringen konkluderes det, at der for patientsikkerhed er mange fordele [1]. Se under domæne 3. 

Driftssikkerhed - 

Særlige forhold vedr. bredbånd Der findes flere systemer og måder hvorpå data sendes, bl.a. telefon/ mobilnettet. I evalueringen oplyses det 
ikke, om der har været særlige problemer med dækningen. 

Domæne 3: Klinisk effekt I evalueringen konkluderes det, at der for patientsikkerhed og kvalitet er mange fordele. Dette er baseret på 
5 patient-cases, hvor monitoreringen bl.a. har resulteret i, at tekniske fejl i udstyret er blevet opdaget hurti-
gere (f.eks. brud på elektrode), og at algoritmen er blevet tilpasset patienten, hvormed behandlingen er 
blevet bedre [1]. 

Domæne 4: Patien-

tens/borgerens perspektiver 
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Patient/borger-perspektiv I evalueringen nævnes det, at patienterne ved at overgå til hjemmemonitorering føler sig bedre overvåget og 
dermed mere trygge. De sparer fysiske kontroller, og slipper dermed for transport til og fra sygehuset og evt. 
fravær fra arbejdet og ventetider [1]. 

Hvor mange patienter/borgere 
forventes at acceptere tekno-
logien 

Ikke alle patienter ønsker hjemmemonitoreringen og at have en transmitter i hjemmet. Nogle patienter 
oplever, at transmitteren dagligt minder dem om, at de er syge, hvilket de ikke ønsker. Fra 5. oktober 2010 til 
01. april 2011 blev 191 patienter koblet på CareLink, hvoraf 7 patienter (4 %) valgte at blive koblet fra igen. 
Nogle fravælger hjemmemonitoreringen allerede på sygehuset, fordi de ikke vil undvære den fysiske og 
personlige kontakt til sygehuset og personalet ved kontrol i ambulatoriet [1]. 

Domæne 5: Økonomiske 

aspekter 

I evalueringen estimeres der at være en netto personalebesparelse på 6 personer på landsplan, men med 
betydelige hardware-investeringer. Det bemærkes yderligere, at der er risiko for en øget efterspørgsel af 
kortere intervaller mellem fjernkontroller [1]. 
 
I potentialeberegningerne er der ikke taget højde for omkostninger ved teknologien. Det koster ca. 2-4000 kr. 
per patient at indkøbe transmitter til mobiltelefoni-hjemmemonitorering og mellem 1000 og 2000 
kr./år/patient for abonnement [1]. 
 
Hjemmemonitorering vurderes i evalueringen at kunne opnå betydeligt landsdækkende potentiale, såfremt 
det centraliseres til de store hjertecentre i Danmark [1]. 

Domæne 6: Organisatoriske 

aspekter 

 

Type af sundhedsvæsen og 
organisering, herunder tvær-
sektorielt samarbejde 

Anvendes på hospitaler. 
 
Monosektorielt: Flere hospitaler i landet anvender hjemmemonitorering af ICD- og PM-patienter. 

Håndtering af logistik - 

Kompetenceudvikling - 

Organisatoriske effekter Kun få fageksperter har i forsøgsperioden været involveret, da det blev fundet nødvendigt af hensyn til 
tekniske udfordringer, men på sigt skal der være et samarbejde med det konventionelle ambulatorium [1]. 
 
Af de planlagte sendinger kom 17 % ikke på det planlagte tidspunkt, hvilket f.eks. kan skyldes, at patienten 
ikke har været hjemme eller dårlig dækning. Dette kræver ekstra arbejde for personalet: Sekretær sender 
brev til patienten, der ringer tilbage, så teknikeren kan finde årsagen til den udeblevne sending [1]. 

Domæne 7: Sociokulturelle, 

etiske og juridiske aspekter 

- 

Andet  
Der er taget udgangspunkt i en evaluering fra Aarhus Universitetshospital, Skejby Hvor er forsøget gennemført 

Finansiering - 

Forankring efter forsøgsperio-
den 

Hjemmemonitorering af ICD og pacemakerpatienter er i drift flere steder i landet. 

Overførbarhed De kliniske resultater fra studiet vurderes at være overførbare [2] 

Evidensniveau Selvom hjemmemonitorering af ICD- og PM-patienter anvendes i hele landet, blev der ved simple google-
søgninger kun fundet en enkelt evaluering af hjemmemonitorering af ICD og PM-patienter i Danmark [1] 
samt et speciale omhandlende patientperspektivet [3]. Evalueringen, som der er taget udgangspunkt i, er fra 
2011, og resultaterne kan derfor være forældet. Desuden er evidensniveauet for evalueringen lav, da den er 
baseret på enkelte cases og erfaringer fra at have anvendt teknologien til 650 patienter, men uden at dette 
er holdt op imod en kontrolgruppe.  
 
Der foreligger dog udenlandsk litteratur på området, som bl.a. har vist en reduktion i ”follow-ups” i klinikken 
og identifikation af flere signifikante kliniske hændelser, dog uden at dette var forbundet med lavere døde-
lighed og sygelighed et år efter [2]. 

Tabel 18: Resultatskema - Hjemmemonitorering af ICD- og pacemakerpatienter 

Telemedicinsk behandling af diabetiske fodsår, Region Syddanmark 

Referencer: 

1. Beskrivelse af projektet på CIMTs hjemmeside  (CIMT, 2014) 

2. Protokol (Yderstræde et al., 2012) 

3. Mailkorrespondance med projektdeltager 

MAST-domæne/parametre Resultater 

Domæne 1: Helbredsproblem 

og teknologi 
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Målgruppe: Patient-/borger-
gruppe 

Diabetespatienter med fodsår [1]. 
 
Inklusionskriterier [2]: 
Patienter med diabetiske fodsår, der starter i et ambulant forløb på et af regionens sårcen-
tre/sårambulatorier, hvor der er tværfagligt behandlerteam (læger fra relevante specialer, uddannede sårsy-
geplejersker og evt. fodterapeuter).  
 
Eksklusionskriterier [2]: 
• Psykiatrisk lidelse hos patienten, således at compliance er påvirket  
• Demenstilstand  
• Kronisk alkohol overforbrug som kan påvirke compliance.  
• Anden lidelse end diabetes mellitus, som har medført sår på foden  
• Dialysekrævende uræmi  
• Tidligere fodsår, hvor patienten indgik i projektet  
• Forventet sårheling indenfor 2-4 uger, hvor der forventes én afsluttende kontrol 

Antal inkluderede patien-
ter/borgere 

Ca. 200 patienter som modtager behandling vha. den telemedicinske løsning og 200 i kontrolgruppen [1,2]. 
401 er inkluderet, derefter er der nogle, som er udgået [3]. 

Kort beskrivelse af baseline og 
løsningsdesign 

Baseline (kontrolgruppe): Patienter som kommer til kontrol på sygehuset [1]. Patienten tilses af sygeplejerske 
i ambulatoriet, som fjerner forbinding, renser såret, mm. Fodterapeut eller sygeplejerske tilretter aflastende 
fodtøj mm. Lægen tilser såret og vurderer om yderligere udredning er nødvendig. Lægen ordinerer sårbe-
handling med relevante sårplejeprodukter. Der gives besked til hjemmesygeplejen om den planlagte behand-
ling [2]. 
 
I interventionsgruppen foregår konsultationen asynkront. Patienterne kontrolleres primært i eget hjem via 
telemedicinsk udstyr fremfor fysisk fremmøde i ambulatoriet (2 ud af 3 kontroller erstattes af telemedicinske 
kontroller ved hjemmesygeplejerske). En kommunal sygeplejerske foretager sårpleje og tager billeder af 
såret med en mobiltelefon, som sendes til en elektronisk database (pleje.net). Specialister på sygehuset kan 
derefter se billedet og vejlede i fortsat behandling og pleje. Lægen og hjemmesygeplejerske afholder derefter 
konsultation (telefonisk eller via det elektroniske system), hvor lægen forinden eller under samtalen ser 
billederne og vurderer sårforholdene [1,2].  
 
På sigt kan det blive en mulighed, at patienterne selv kan tage billeder samt at behandle patienter med andre 
slags sår [1]. 

Formål og outcomes 
 

At forbedre samarbejdet i behandlingen af diabetiske fodsår [1]. 
 
Det forventes, at den telemedicinske løsning kan øge kvaliteten i behandlingen, da der er hurtig adgang til 
højeste specialistvurdering. Løsningen kan muligvis resultere i økonomiske fordele, da der er mulighed for, at 
patienten kan udskrives tidligere. Desuden forventes løsningen at resultere i sparede transportomkostninger 
for patient og pårørende, som også undgår ventetid, og som heller ikke skal bruge tid på transport til sygehus 
[2]. 
 
Effektmål [2]:  
• Antallet af akutte indlæggelsesforløb, amputation samt længde af indlæggelsen  
• Transport og logistik for patienter i henhold til besøg i ambulatoriet  
• Omkostningsberegning – samfundsøkonomisk samt driftsopgørelse for sygehus  
• Den patientoplevede tilfredshed med det telemedicinske behandlingsforløb 
 
De kliniske outcomes (sekundær): antal helede, antal kroniske, antal døde, antal amputerede [3]. 

Generel vurdering af den tek-
niske løsning 

- 

Domæne 2: Sikkerhed  

Vurdering af sikkerhedsaspek-
ter af den tekniske løsning 

Regler for datasikkerhed er overholdt [2]. 
 
Behandlingen er ens i de to grupper, og forskellen mellem baseline og interventionsgruppen består kun i, at 
konsultationen ikke foregår i ambulatoriet, men i stedet mellem hjemmesygeplejerske og læge vha. billeder 
taget fra hjemmet [2]. 

Driftssikkerhed Der er ikke målt kvantitativt på driftssikkerheden, men billederne er blevet vurderet hver gang af lægerne, og 
hvis der har været problemet med systemet, er der taget kontakt til pleje.net [3].  

Særlige forhold vedr. bredbånd Alt blev overført via mobilnetværk. I nogle tilfælde blev sygeplejerskerne nødt til at tage ”hjem ” for at sende 
billederne, hvilket der dog ikke er opgørelser på [3]. 

Domæne 3: Klinisk effekt Resultater foreligger endnu ikke. 

Domæne 4: Patien-

tens/borgerens perspektiver 

 

Patient/borger-perspektiv Resultater foreligger endnu ikke. 
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Hvor mange patienter/borgere 
forventes at acceptere tekno-
logien 

Resultater foreligger endnu ikke. 

Domæne 5: Økonomiske 

aspekter 

Resultater foreligger endnu ikke. 

Domæne 6: Organisatoriske 

aspekter 

 

Type af sundhedsvæsen og 
organisering, herunder tvær-
sektorielt samarbejde 

Hospitalsenhederne i Region Syddanmark og regionernes kommuner [1]. 
Tværsektorielt projekt: Region (hospital) og kommuner. 

Håndtering af logistik Kommunerne medfinansierer projektet gennem etablering af de tekniske forudsætninger, primært med 
indkøb og drift af mobiltelefoner samt gennem den organisatoriske implementering af løsningen [2].  
Regionen og sygehusene medfinansierer projektet med samme indsatser. Derudover bidrager regionen bl.a. 
med [2]:  
• Projektledelse af det samlede projekt  
• Indkøb og drift af pleje.net – herunder support, elektronisk kommunikation fra pleje.net  
• Afholdelse af 1 – 2 uddannelsesdage pr. sygehusenhed for medarbejdere på sygehus og i kommuner 

Kompetenceudvikling Afholdelse af 1-2 uddannelsesdage for medarbejdere på sygehus og i kommuner [2]. 
Før løsningen implementeres skal den have været afprøvet i testsituationer det pågældende sted. For at 
indgå i projektet skal de medvirkende være indstillet på at indgå i det tværsektorielle telemedicinske samar-
bejde og være fortrolig med anvendelse af teknologien [2]. 

Organisatoriske effekter Resultater foreligger endnu ikke. 

Domæne 7: Sociokulturelle, 

etiske og juridiske aspekter 

Alle kliniske data opsamles i pleje.net. Regler for datasikkerhed er overholdt [2]. 
Behandlingen er identisk i de to grupper og Videnskabsetisk Komite har derfor heller ikke fundet behov for at 
få projektet anmeldt [2]. 

Andet  

Hvor er forsøget gennemført Hospitalsenhederne i Region Syddanmark og 20 af regionernes kommuner [1]. 

Finansiering Projektet finansieres af EU, kommunale og regionale midler og ressourcer. Kommunerne medfinansierer 
projektet gennem indkøb og drift af mobiltelefoner. Regionen bidrager med ressourcer til aktiviteter ifm. 
koordinering af projekt, tilvejebringelsen af dokumentation, indkøb og drift af pleje.net og afholdelse af 
uddannelsesdage. Til dækning af regionale udgifter har Regionen bevilget 3.500.000 kr. [2]. 

Forankring efter forsøgsperio-
den 

Projektet er stadig igangværende. 

Erfaringer fra litteraturen I et systematisk review af Nordheim et al. (2014) undersøges effekten af telemedicin for patienter med ben- 
eller fodsår. Der blev foretaget en systematisk søgning og gennemgang af litteraturen, hvor telemedicinsk 
konsultation (overførsel af digitale billeder eller videokonsultationer) blev sammenlignet med face-to-face 
konsultation. Der blev kun inkluderet 1 studie af 3590 hits fra søgningen. Dette var et ikke-randomiseret 
studie med 140 patienter i USA med diabetiske fodsår. I interventionsgruppen modtog patienterne ”real-
time” videokonsultation med eller uden digital billedoverførsel af fodsår til sygeplejerske, læge eller fysiote-
rapeut. Der blev målt på sår-heling og antallet af helet sår efter 12 uger, men der blev ikke fundet en stati-
stisk signifikant forskel mellem konsultationsformerne. Det blev vurderet, at der var høj risiko for bias i 
studiet.  
I reviewet konkluderes det, at der er utilstrækkeligt med tilgængelig evidens for at konkludere, om telemedi-
cinsk konsultation af fod- og bensår er lige så effektivt som traditionel follow-up. 

Overførbarhed Når projektet er afsluttet vurderes resultaterne at sikre et validt estimat for effekten i de øvrige regioner. 

Evidensniveau Når den igangværende RCT er afsluttet vil evidensniveauet være højt (1b). 

Tabel 19: Resultatskema - Telemedicinsk behandling af diabetiske fodsår, Region Syddanmark 

Horsens på forkant med Sundhed 

MedComs database: ID 246 

Referencer:   

1. Projektbeskrivelse (Svenning, 2013)  

2. Hjemmeside: Horsens på forkant (Horsens på Forkant, 2014c) 

3. Dokument omhandlende inklusionskriterier (Horsens på Forkant, 2014d) 

4. 6 stk. manualer til borgerne/patienterne (Next Step Citizen, 2014) 

5. Projekt ”Horsens på forkant med sundhed” - Kort version (Horsens kommune and Region Midtjylland, 

2012) 
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6. Brugermanualer: Sundheds-hotspottet (Horsens på Forkant, 2014a) 

7. Overordnede gevinster for Horsens på forkant med sundhed (Horsens på Forkant, 2014e) 

8. Mailkorrespondance med projektleder fra Horsens på forkant med sundhed 

9. Dokument: Data fra spørgeskemaundersøgelse til sundhedsfaglige (Horsens på Forkant, 2014b) 
10. Avisartikel: Tjek på sygdom fra eget hjem (Graugaard, 2013) 
11. Socialt differentierede tilbud (Horsens på Forkant, 2014f) 
12. Horsens på forkant når vigtig milepæl (Hospitalsenheden Horsens, 2014) 
13. Slidepræsentation fra november 2014 
14. Analyse af tre telemedicinske løsninger i Region Midtjylland (Callsen and Handrup, 2014) 
 

MAST-domæne/parametre Resultater 

Domæne 1: Helbredsproblem 

og teknologi 

 

Målgruppe: Patient-/borger-
gruppe 

Kronisk syge borgere i Horsens Kommune, der har kontakt til Medicinsk Afdeling - Hospitalsenheden Horsens, 
Sundhed & Social Service – Horsens Kommune og/eller praktiserende læger i Horsens Kommune. Følgende 
patient/borger-grupper inkluderes [3]: 

• KOL: Komplekse KOL-patienter som har andre kroniske lidelser, nedsat funktionsniveau, flere akutte 
indlæggelsesforløb (sidste 2 år), lav grad af mestringsevne, eller sociale og psykosociale forhold der i 
øvrigt indikerer behov for intensiv støtte, samt patienter klassificeret med sværhedsgrad B,C eller D. 
Eksklusion: hjemmeiltbehandling. 

• Diabetes type 1 og 2: Borgere i medicinsk behandling med behov for hyppig/tæt kontakt til praktise-
rende læge eller hospital. Borgere med gestationel diabetes (diabetes under graviditet)  

• Hjerteinsufficiens: Inklusion via hjerteafdelingen med diagnosticeret hjerteinsufficiens.  
• Hjerterehabilitering: Borgere der følger forløbsprogram for hjertekarsygdom. Patienter med iskæmisk 

hjertesygdom. 
• Ældre medicinske borgere: Borgere med kontakt til hjemmesygepleje, Geriatrisk/Apopleksi Team 

eller praktiserende læge samt enten: Fald i funktionsniveau og/eller multisyg (med 2 eller flere diag-
noser) med behov for kontakt til egen læge og/eller hospital i min. 2 uger. 

 
For alle patienter gælder følgende eksklusionskriterier: 

• Demens eller intellektuel skader, der bevirker, at patienten ikke kan: 
o Afgive informeret samtykke 
o Samarbejde 

• Ikke tale og forstå dansk 
• Misbrugsproblematikker, der besværliggør samarbejdet 
• Er under 18 år 

Antal inkluderede patien-
ter/borgere 

Status d. 31. oktober 2014 [8]:  
• 195 borgere randomiseret.  
• 158 randomiseret af hospitalet, 36 af kommunen og 1 af praktiserende læge. 
• 97 i interventionsgruppen og 98 i kontrolgruppen.  

o Den ældre medicinske patient: 35 
o Diabetes: 89 
o Hjerteinsufficiens / Hjerterehab: 28 
o KOL: 43 

Målet er at inkludere 550 borgere, hvoraf halvdelen vil modtage den telemedicinsk løsning [8]. 

Kort beskrivelse af baseline og 
løsningsdesign 

Baseline: Sædvanlig behandling og pleje af borgere med en kronisk sygdom på hospitaler, kommuner og hos 
praktiserende læger. 
 
I projektet er ”sundhedshotspottet” blevet udviklet løbende. Målinger fra borgeren sendes elektronisk via en 
hub til Sundheds-hotspottet. Borgeren kan via sundheds-hotspottet f.eks. tale med den sundhedsfaglige om 
resultaterne via en skærm. "Sundheds-hotspottet" er en fælles elektronisk platform til deling af information 
som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende [2]. Følgende udstyr indgår i løsningen 
[4,6]: 

• Bærbar computer sættes til rådighed og med adgang til "Sundheds-hotspottet": Sundhedshotspottet er 
en web-løsning, der kræver brugerlogin og password og i fremtidens løsning kan det tilgås via mobil, 
tablet mv. Borgerens målinger og andre data (dagbog og aktiviteter) kan ses af borgeren selv og sund-
hedsfaglige på tværs af Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune samt praktiserende læger. I 
systemet findes flere funktioner:  

o Målinger: Her kan grafer og nøgletal på målinger ses 

o Beskeder: Beskeder mellem borger og sundhedsfaglig og mellem sundhedsfaglige 

o Kalender: Her kan der oprettes aktiviteter 

o Dagbog: Her kan patienten skrive sin egen dagbog (f.eks. hvor meget man har trænet) 
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o ”Min Plan”: Overblik over kalenderaktiviteter og målinger 

o Logistik-modul: Giver mulighed for at fejlmelde måleapparater. Fejlmelding bliver automatisk 
sendt videre til Falck vagtcentral, som står for reparation eller udskiftning. Den sundhedsfaglige 
har her mulighed for at følge med i, hvor langt i processen Falck er i forhold til opsætningen ude 
hos borgeren. 

o Videoopkald mellem sundhedsfaglig og borger eller mellem sundhedsfaglige. I et videoopkald 
mellem borger og sundhedsfaglig kan den sundhedsfaglige ringe andre sundhedsfaglige op. Der 
kan være op til fire brugere på et videoopkald samtidigt.  

o Funktion for sundhedspersonale: Rekvisition på telemedicin til en borger, som sendes til Falck 
vagtcentral, som sikrer op- og nedtagning af udstyr samt instruktion.  

• Boks (2net hub) til at modtage og afsende af målinger: Denne bruges til at modtage målinger fra måle-
udstyret og sende dem videre til systemet, så både borger/patient og sundhedsfaglige kan se resulta-
terne. 

• Relevant måleudstyr  

o Lungemonitor/lungefunktion: Data sendes til dataopsamlingsboks ved at borgeren aktivt trykker 
send. 

o Vægt: Data sendes automatisk til dataopsamlingsboks efter endt måling. 

o Blodsukkermåler: Data sendes til dataopsamlingsboks ved at borgeren aktivt trykker send. 

o Apparat til måling af puls og iltmætning: Data sendes automatisk til dataopsamlingsboks efter 
endt måling. 

o Blodtryksmåler: Data sendes automatisk til dataopsamlingsboks efter endt måling. 

Alle målinger er til den enkelte borger og til aftalte kontrolmøder. Hvis der opstår akutte forværringer skal 
borgeren kontakte sundhedsvæsen som normalt. I projektet arbejdes der på definition af grænseværdier for 
alle 4 grupper. Dette med henblik på, at borger mere tydeligt kan se om måling ligger indenfor normalværdi-
en, og så det kan afprøves, om et call center eventuelt i fremtiden kan håndtere ”alarmer”/målinger, der 
ligger udenfor grænseværdien [5,8].  

Formål og outcomes 
 

Målsætninger for projektet [5]: 
• Håndtering af den stigende efterspørgsel på sundhedsydelser med aktuelle ressourcer (optimere og 

målrette indsatsen) 
• At skabe fleksibilitet og sammenhængende behandlingstilbud på tværs af sundhedssektoren 
• At øge borgernes egenmestring, samt at forebygge og fremme en sund livsstil (f.eks. forbedre medicin-

håndtering/genoptræning/forståelse af egen sygdom) 
• Udvikling af det tværsektorielle værktøj ”Sundheds-Hotspottet” 

 
Konkrete outcomes som forventes i projektet [7]: 
• Økonomiske effekter: Projektet har som mål at bidrage til en nettobesparelse på 4 mio., når projektet 

går i drift som følge af nedenstående effekter. 
• Kliniske effekter:  

o Reducering af genindlæggelser for den ældre medicinske patient og KOL-patienten. 
o Færre ambulante besøg på hospitalet for patienter med diabetes, KOL og hjerteinsufficiens. 
o Færre og kortere hjemmeplejebesøg, hvorved der bliver sparret på tid og kørselsomkostninger i 

kommunalt regi.  
o Forbedret og minimeret medicinforbrug, med fokus på patientens medicin ved sektorovergang 

• Organisatoriske effekter:  
o Afkorte varighed af kontrolbesøg på hospitalet og hos den praktiserende læge, da telemedicinsk 

konsultation er kortere end den fysiske. 
o Understøtte at praktiserende læge gennemfører hjemmebesøg via sundheds-hotspottet. 
o Forbedret samarbejde mellem hospital, kommune, praktiserende læger og apotekerne igennem 

forbedrede tværsektorielle samarbejdsprocesser (effektivitet og kvalitet). 
o Deling af borgernes måldata som styrker kommunikationen på tværs af sundhedssektoren. Viden 

og data går ofte tabt i overgangen mellem sektorerne, hvilket er ressourcespild. 
• Patientmæssige effekter: 

o Borgerne får større egenmestringsgrad (tryg, kompetent, motiveret) og dermed mindre behov 
for hjælp bl.a. på grund af de hjemmemonitorerede data og videokonsultationer. 

o Borgere skal ikke holde fri fra arbejde og har færre kørselsudgifter i forbindelse med opfølgning 
på sin kroniske sygdom.   

o Pårørende bliver inddraget i behandlingsforløb og vil dermed kontakte sundhedssektoren i min-
dre grad. 

Generel vurdering af den tek-
niske løsning 

Erfaringerne er ikke blevet dokumenteret endnu, men erfaringerne fra ambulatoriet er f.eks., at selvom 
patienten er akut syg, og dermed normalt havde meldt afbud, så kan samtaler nu afholdes pr. video. Selve 
samtalen er i visse tilfælde også kortere. Hospitalet kan pt. i større grad implementere løsningen end ude i 
kommunerne, men kommunen oplever blandt andet tættere samarbejde om patienten med hospitalet, hvor 
de får justeret medicin hurtigere og kan koble læger på en samtale med borger ved tvivlspørgsmål. Vejled-
ning i dosering af medicin over skærmen er også påbegyndt i kommunen.  I øjeblikket er der fokus på prøve-
handlinger af forskellig karakter der gør, at man får endnu flere erfaringer med, hvor man med fordel kan 
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anvende telemedicin i det tværsektorielle samarbejde [8]. 
 
Opsamling af data følger telemedicinsk infrastruktur / nationale og internationale standarder [8,12,14]. 
 
I en nyhedsmeddelelse fra Hospitalsenheden Horsens hjemmeside (sept. 2014) udtales følgende af projekt-
leder [12]: 
”I Horsens på forkant med sundhed er vi nu er nået til et punkt, hvor borgere og sundhedsfaglige for alvor 
kan begynde at drage nytte af det hårde arbejde”. 
 
En vigtig milepæl for projektet er nået, og i ”Horsens på forkant med sundhed” håber man på, at andre også 
kan få glæde af denne innovation på området [12]. 

Domæne 2: Sikkerhed  

Vurdering af sikkerhedsaspek-
ter af den tekniske løsning 

Generelt er der meget fokus på, at den løsning, der kommer i drift, er driftssikker, og at patientsikkerheden 
skal være i top.  Der er etableret testforløb for hver ”release” af ny version, og der udarbejdes dokumentati-
on.  
Interventionen skal erstatte normale besøg, således det sker over skærmen, og det sætter høje krav både til 
kommunikationskanalen og måleudstyr. Medicoteknisk afd. i Region Midtjylland har vurderet og testet 
måleudstyret og arbejder på udarbejdelse af standardkrav for hjemmemonitoreringsudstyr, som i sagens 
natur ikke kan det samme som medicinsk udstyr på hospitalerne grundet prisen [8]. 

Driftssikkerhed: Se evt. spørgsmålene ovenover og nedenfor. 

Særlige forhold vedr. bredbånd Projektet har valgt at bruge borgeres egen bredbåndsløsning. Hvis båndbredde ikke er tilstrækkelig, betaler 
projektet for opgradering (hvis muligt). Hvis borger ikke har internet betaler projektet for 3G kort eller etab-
lerer aftale med leverandør i pågældende bygning (i Horsens er det i stor grad Stofa). Indtil videre har der 
ikke været problemer med dækning [8]. 

Domæne 3: Klinisk effekt Forventede kliniske effekter: Færre genindlæggelser og ambulante besøg, færre og kortere hjemmeplejebe-
søg og forbedret og minimeret medicinforbrug. Se evt. også ”formål og outcome” (domæne 1). 
 
Resultater foreligger først i december 2015, hvor samfundsøkonomisk Ph.d. studie afsluttes [8]. 

Domæne 4: Patien-

tens/borgerens perspektiver 

 

Patient/borger-perspektiv Forventede patientmæssige effekter: Øget grad af egenmestring, mindre behov for hjælp, undgår at skulle 
holde fri fra arbejde og har færre kørselsudgifter i forbindelse med opfølgning på den kroniske sygdom. 
Inddragelse af pårørende. Se evt. også ”formål og outcome” (domæne 1). 
 
Spørgeskema til borgere (både kontrol- og interventionsgruppen) ved 0, 3 og 12 måneders deltagelse [8]. 
Resultater foreligger ligeledes først i december 2015 [8]. 
 
I en artikel i Horsens folkeblad fra november 2013 udtaler en borger med diabetes, som er med i projektet 
bl.a. følgende [10]: 
”Det kommer til at spare mig for mange transporttimer til og fra hospitalet, ligesom jeg har en forventning 

om selv at få bedre kontrol over mit sygdomsforløb.” 

”Jeg kan følge min sygdom tættere end før, jeg risikerer ikke at blive glemt i systemet, og samfundet sparer 

penge. Og så er en daglig tur på vægten meget motiverende” 

 

I en rapport udarbejdet til Center for Telemedicin i Region Midtjylland er tre midtjyske telemedicin-projekter 
blevet analyseret (herunder Horsens på forkant) med det formål at opsætte krav til en fremtidig platform til 
telemedicin (Rapport fra Optimum IT). For ”Horsens på Forkant” blev 2 borgere interviewet. I rapporten 
nævnes det bl.a., at patienterne oplever løsningen som let anvendelig. Efter udskiftning af brugergrænsefla-
den opfattes grafer over måledata som mindre brugervenligt. De er dog generelt meget tilfredse med løsnin-
gen, og de oplever, at opsætning af udstyr, at foretage målinger og at deltage i videosamtaler er sket ube-
sværet. Oplæringen opleves også som problemfri [14]. 

Hvor mange patienter/borgere 
forventes at acceptere tekno-
logien 

Omkring 275 borgere [8], se også domæne 1. 
 
Nogle borgere siger nej til at deltage i projektet. Af borgere der accepterer deltagelse i projektet falder nogle 
fra, når de kommer i kontrolgruppen, og nogle falder fra undervejs i interventionen grundet forværring af 
sygdom, hvor de ikke kan foretage målinger, nogle pga. død og andre af årsager, som ikke er noteret, men 
det er en mindre del [8]. 

Domæne 5: Økonomiske 

aspekter 

Projektet er et igangværende OPI og forskningsprojekt, hvorfor der ikke pt. kan svares på dette [8]. 

Domæne 6: Organisatoriske 

aspekter 

 

Type af sundhedsvæsen og 
organisering, herunder tvær-
sektorielt samarbejde 

Projektet er et organisatorisk projekt, hvor der arbejdes med arbejdsgange og samarbejde på tværs af sekto-
rer (region, kommune og praktiserende læger) [5].  
 
Projektomkostning deles 50/50 af hospital og kommune [2]. Udover disse aktører indgår [13]: Apotekerfor-
eningen, Falck Hjælpemidler, Next Step Citizen, Syddansk Universitet COHERE og Aarhus Universitet.  
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Tværsektorielt projekt: Region (hospital) og kommune. Herudover har Kvalitets- og efteruddannelsespuljen i 
Region Midtjylland godkendt og finansieret deltagelse af 10 praktiserende læger i projektet, som skal rando-
misere borgere og deltage i samarbejdet om borgere tværsektorielt.  
 
Der er en fællesansat projektleder mellem Horsens Kommune og Hospitalsenheden Horses. Styregruppe med 
deltagere fra både kommune, hospital, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Forsknings- og udvik-
lingsprojekt med tilknyttet Ph.d., der skal undersøge de sundhedsøkonomiske aspekter og nytteværdien [5]. 

Håndtering af logistik Falck Hjælpemidler er en del af OPI-aftalen og dermed en af samarbejdspartnerne, som skal hjælpe med at 
finde ud af om ”en tredje” part kan varetage den tekniske del, så de sundhedsfaglige kan koncentrere sig om 
behandlingen. Via rekvisition fra sundheds-hotspottet, som udfyldes af sundhedsfaglige, får Falck besked på, 
når de skal sætte udstyr op hos en borger. De kontakter borgeren og aftaler tidspunkt for besøg og afklarer 
netdækning. Herefter tager de ud til borgeren og installerer og vejleder i brugen af telemedicin. Hvis der 
opstår tekniske problemer, er det også Falck der kontaktes (Falck vagtcentral i Aarhus). Nedtagning af udstyr 
varetages også af dem. Logistik af udstyr har de også ansvaret for [8]. 
 
Ved problemer med måleudstyret kan borgere eller sundhedsfaglige kontakte Falck igennem sundhedshots-
pottet eller ved at ringe til vagtcentral [6]. 
 
Ansvaret for udvikling af sundhedshot-spottet er Next Step Citizen (NSC), som har udviklet arkitektur til 
opsamling af data. Brugergrænsefladen udvikles af Appinux, som er underleverandør til NSC [8]. 

Kompetenceudvikling Da det er et kommunikations- og samarbejdsprojekt, er dette emne et stort fokusområde, der løbende bliver 
udviklet. Dialogen imellem partnerne medvirker til kompetenceudvikling. Herudover udvikles både sund-
heds-hotspot og materiale til projektet, som skal understøtte brugernes mulighed for at forstå den telemedi-
cinske løsning/koncept [8]. 

Organisatoriske effekter Forventede effekter: Kortere kontrolbesøg på hospitalet og hos den praktiserende læge. Understøtte at 
praktiserende læge gennemfører hjemmebesøg via sundheds-hotspottet. Forbedret samarbejde og kommu-
nikation på tværs af sektorer. Se evt. også ”formål og outcome” (domæne 1). 
 
Der er udviklet et spørgeskema til de involverede sundhedsfaglige, som pt. er ude til besvarelse.  Det er 
tiltænkt sådan at skema (eller dele af det) sendes ud igen ved ny version af sundheds-hotspottet (om ca. 3 
måneder) for at følge forandringen [8].  
 
I spørgeskemaet spørges der bl.a. ind til tilfredsheden med sundheds-hotspottet, kvaliteten af samarbejdet 
med borgere og andre sektorer og til om telemedicin styrker patienternes egenmestring [9]. Der foreligger 
ikke resultater endnu. 
 
I rapporten til Center for Telemedicin i Region Midtjylland er 2 sundhedsfaglige blevet interviewet. Disse 
tilkendegiver, at de savner tydeliggørelse af roller og opgaver ifm. samarbejdet i behandlerteams og mellem 
sektorer. Nogle dele i brugergrænsefladen opleves som mindre brugervenlige. Der er dog generelt tilfreds-
hed med løsningen, men der savnes bl.a. integration med CPR. Oplæringen har været dækkende [14]. 
 
I en nyhedsmeddelelse fra Hospitalsenheden Horsens hjemmeside, sept. 2014 [12] nævnes følgende: ”Den 

største udfordring har nok været, at organisationerne er forskellige, og derfor ikke har de samme behov i 

forhold til kommunikation med borgerne. Men nu har vi en infrastruktur og en platform, som både region og 

kommune kan bygge videre på.” 

Domæne 7: Sociokulturelle, 

etiske og juridiske aspekter 

I projektet er der på nuværende tidspunkt gjort overvejelse ift. udbud eller ansøgning til privat partnerskab 
igennem OPI. Derudover er der fundet løsning på patientsamtykke og ansøgning til datatilsynet omkring 
sammenstilling af data på tværs af sektorer [8]. 
Der er til projektet udviklet en forskningsdatabase der gør, at borgere der har forskerbeskyttelse eller er 
blevet spurgt før af en af de andre sektorer, ikke bliver spurgt om deltagelse, da dette registreres i databa-
sen. I databasen holdes styr på, hvem der er randomiseret, dato for opstart og afslutning mv [8]. 
 
I projektet tror man på, at brugen af telemedicin bl.a. vil hjælpe borgere, som har faktorer i deres liv som gør, 
at de ikke kan overskue et fysisk besøg ved hospital eller praktiserende læge. Det bliver muligt at få en tætte-
re dialog og opfølgning med disse bl.a. ift. justering af medicin [11].  
 
Borgere har kommenteret, at man ikke ønsker en stigmatisering af, at man er syg. I projektet er man derfor 
opmærksom på, hvordan og hvor det telemedicinske udstyr skal bruges i hjemmet. Man tror dog på, at en 
telemedicinsk løsning vil skabe uafhængighed og mulighed for at signalere ”et normalt liv”. Dette vil måske 
betyde at færre falder fra [11]. 
 
I projektet tror man også på, at telemedicin vil mindske social ulighed, da opmærksomheden øges på dem, 
som ellers ikke får fordele af tilbuddene i sundhedssektoren [11]. Dette sikres i inklusionskriterierne [8]. 

Andet  

Hvor er forsøget gennemført Hospitalsenheden Horsens, Horsens Kommune og ved 10 praktiserende læger i Horsens kommune [3,8]. 

Finansiering Samlet budget er på 21 mio. kr. over en treårig projektperiode. Projektet finansieres ligeligt imellem Horsens 
Kommune og Hospitalsenheden Horsens/Region Midtjylland. Projektet har fået medfinansiering fra: OPI-Lab 
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og Folkesundhed i Midten. Projektet søger løbende puljer [2]. 

Forankring efter forsøgsperio-
den 

Projektperiode 2012 - 2015 (5) og det vides endnu ikke om det senere sættes i drift. 
Next Step Citizen sælger den arkitektoniske løsning til andre kommuner og regioner. Samarbejde med Region 
Syddanmark (som også har indgået aftale med Next Step Citizen) er opstartet, da der er fordele i at samar-
bejde omkring indsatser og udvikling (8). 

Overførbarhed Da der endnu ikke foreligger endelige resultater kan overførbarheden ikke vurderes.  
I rapporten udarbejdet til Center for Telemedicin i Region Midtjylland (Rapport fra Optimum IT) nævnes det 
bl.a., at systemet i ”Horsens på Forkant” er designet til at kunne skaleres til et stort antal brugere. Platformen 
er afhængigt af måleudstyr, som er kompatibelt hermed, men ifølge rapporten understøttes et bredt udvalg 
af måleapparatur, som sandsynliggør en god mulighed for at understøtte mange forskellige kliniske områder. 
Til måleapparaturen findes der ingen brugergrænseflade. Derfor må der påregnes understøttelse af en 
hjælpefunktion ved udrulning, da der sandsynligvis vil være større variation i brugernes kompetencer [14]. 

Evidensniveau På nuværende tidspunkt foreligger der ikke endelige resultater. 
Der er dokumenteret midlertidige erfaringer i rapporten udarbejdet til Center for Telemedicin i Region 
Midtjylland (14), hvor bl.a. to sundhedsfaglige og to borgere er blevet interviewet. Pga. de få observationer 
er evidensniveaet for disse resultater dog lav. 
 
Der bedrives forskning på projektet om ”Menings- og tillidsskabelse i tværsektoriel ledelse”, og der skrives en 
Ph.D. i emnet ”Begrebet omsorg ved anvendelse af teknologi for sygeplejen” [8]. Da der er tale om et 
randomiseret forsøg vil evidensniveauet som udgangspunkt være højt (evidensniveau 1b). 
Ph.D. fra SDU afdækker de samfundsmæssige effekter ved brugen af den telemedicinske løsning. Denne 
rapport er klar december 2015 [8]. 

Tabel 20: Resultatskema - Horsens på forkant med sundhed 

Acute combined care for seniors i Sønderjylland (ACCESS-projektet) 

1. MedComs database: ID 301 (MedCom, 2014) 

2. ACCESS’ hjemmeside (ACCESS, 2014) 

3. Oprindelig forskningsprotokol (Skjøt-Arkil and Mogensen, 2013):  

4. Mailkorrespondance med projektleder 

5. Tillægs-ansøgning (revideret forskningsprotokol) (Mogensen, 2014) 

 

MAST-domæne/parametre Resultater 

Domæne 1: Helbredsproblem 

og teknologi 

 

Målgruppe: Patient-/borger-
gruppe 

Ældre medicinske borgere i Sønderjylland med akut formodet medicinsk sygdom, hvor praktiserende læge 
eller det kommunale sundhedspersonale skønner, at tilstanden kræver øget akut hjælp [1,2]. 
 
Inklusionskriterierne er [2]: 
• Alle borgere over 65 år i sygehus Sønderjylland (eller 60 år med betydelig komorbiditet). 
• Borgere med formodet medicinsk lidelse, hvis tilstand kræver øget akut hjælp. 
 

Eksklusionskriterierne er [2]:   
• Borgere, hvor egen læge vurderer, at der er absolut indlæggelsesindikation. 
• Borgere, som vurderes af anden læge end egen læge(hus) på inklusionstidspunktet. 
• Den kommunale kapacitet til modtagelse af akutte patienter, sygehusets kapacitet til akutvurdering 

eller egen læges kapacitet er optaget af andre akutte patienter. 
• Borgere, som ikke ønsker at deltage i projektet eller som ikke er i stand til at give et informeret sam-

tykke. 
• Borgere på plejehjem. 
• Borgere, der har været inkluderet i ACCESS indenfor de sidste 3 måneder. 

Antal inkluderede patien-
ter/borgere 

Oprindeligt var det forventet at inkludere 888 borgere/patienter, hvor 222 ønskes fordelt i fire grupper, som 
beskrevet nedenfor [3]. 
Alle patienter tilbydes det kommunale akuttilbud, som er en akutplads på et plejecenter eller et akutteam i 
hjemmet, og som er de tilbud der allerede eksisterer. Derudover bliver patienten i projektet randomiseret til 
et af 4 forskellige behandlingstilbud [2,3]: 

1. Det kommunale akuttilbud (standard) 
2. Medicinsk speciallægevurdering efterfulgt af det kommunale akuttilbud  
3. Det kommunale akuttilbud samt hotline til medicinsk speciallæge, telemonitorering (som delvist 

vurderes at kunne gå ind under definitionen for telemedicinsk hjemmemonitorering) og video-
kommunikation (ekstra tiltag i form af telemedicin) 

4. Medicinsk speciallægevurdering efterfulgt af det kommunale akuttilbud samt hotline til medicinsk 
speciallæge, telemonitorering og videokommunikation (ekstra tiltag i form af telemedicin) 
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Grundet udfordringer i at få inkluderet nok patienter samt tekniske problemer har man valgt at reducere 
inklusion til 328 borgere i det randomiserede forsøg, hvori den telemedicinske løsning ikke længere indgår. I 
stedet evalueres den telemedicinske løsning for sig. Dette er godkendt ved hhv. Sundhedsstyrelsen og Viden-
skabsetisk komité [4, 5]. 

Kort beskrivelse af baseline og 
løsningsdesign 

Patienter/borgere bliver tilbudt det kommunale akuttilbud, dvs. et akutteam i hjemmet eller en akutplads på 
et plejecenter (baseline), hvoraf nogle i hver gruppe får tilbudt telemonitorering og videokommunikation. 
Der er mulighed for telemedicinsk monitorering af borgeren i eget hjem (foretages af sundhedspersonale), 
som en medicinsk læge vurderer [2]. 
 
Alle patienter/borgere, der indgår i projektet oprettes i en portal, som samler alle data (patienter får ikke selv 
adgang til portalen). Borgerne bliver tildelt et sundhedsprogram i portalen afhængigt af, hvilket behandlings-
forløb de er randomiseret til [2]. 
Kommunale sygeplejersker, kommunale terapeuter og medicinske speciallæger har adgang til portalen. 
Undervejs udfyldes skemaer til funktionstest og tilfredshedsundersøgelse, som noteres i portalen [2]. 
 
Telemonitorering (herunder også telemedicinsk hjemmemonitorering): 
Blodtryk, puls og iltmætning telemonitoreres ved automatisk overførsel af data fra blodtryksapparat og 
pulsoximeter til en mobil enhed (hub), der sender dataene videre til portalen [2]. 
 
Hvert akutteam og akutplads har ”kufferter” med blodtryksapparat, pulsoximeter og mobil enheder [2]. 
Portalen tilgås af den kommunale sygeplejerske via iPads, mens den medicinske speciallæge kan tilgå porta-
len via PCer, hvis kommunale sygeplejersker ønsker det. Praktiserende læger har ikke adgang til portalen og 
data [2]. 
 
Det var oprindeligt tanken, at der kunne opsættes alarmgrænseværdier, og at den ansvarlige sygeplejerske 
kunne modtage sms ved ny måling, for overskreden grænseværdi og ved manglende måling [2]. Disse funkti-
oner blev dog ikke implementeret [4]. 
 
Videokommunikation: 
Videokommunikationen er primært til kommunikation mellem den kommunale sygeplejerske og den medi-
cinske speciallæge, men kameraret kan vendes, således speciallægen kan se og snakke med patienten [2]. 
For de kommunale sygeplejersker foregår videokommunikationen via iPads via app’en Jabber. På akutplad-
serne kan fastnetforbindelse benyttes, hvis det forbedrer kvaliteten. De medicinske speciallæger kan tilgå 
videokommunikationen via PCer. Praktiserende læger har som udgangspunkt ikke adgang til videokommuni-
kationen, men kan anmode om det [2]. 

Formål og outcomes 
 

At forbedre samarbejdsflader og patientforløb for den akutte ældre medicinske patient [1]. 
Projektmålet er at afprøve en række forskellige samarbejdsformer på tværs af sektorer og akutte tilbud. 
Delmålene er at evaluere [3]: 
• Medicinsk speciallægeambulatorium 
• Ekstra tiltag for hjemmeplejen 

- Hotline til den medicinske speciallæge 
- Telemonitorering (herunder også telemonitorering fra hjemmet, dvs. telemedicinsk hjemme-

monitorering) 
- Videokommunikation 

• Forskellen mellem akutteam og akutplads på center  
• Nye samarbejdsaftaler 
 
Der forventes [3]: 
• Et signifikant fald i indlæggelsesfrekvensen på mindst 20 %. 
• En hurtigere generhvervelse af funktionsniveau.  
• Der forventes ikke en signifikant forskel mellem de kommunale tilbud.  
• Grundlag for en generisk model på området. 
 
Målte outcomes [3]: 
• Primære: Indlæggelser og genindlæggelser 
• Sekundære:  

- Funktionstab (dag 0 og dag 7) 
- Tilfredsundersøgelse (patient, pårørende, sundhedspersonale) 
- Økonomisk analyse 

 
Efter ændringer i forsøgsdesignet bliver den telemedicinske løsning evalueret baseret på kvalitative data fra 
interviews med medarbejdere og patienter. Endvidere evalueres løsningen kvantitativt ift. hvor meget de 
enkelte elementer har været anvendt, og om det har en betydning for reduktion i antallet af indlæggelser [5]. 

Generel vurdering af den tek-
niske løsning 

Se domæne 2. 

Domæne 2: Sikkerhed  



Side 53 af 73  
 

Vurdering af sikkerhedsaspek-
ter af den tekniske løsning 

Videokonferencen er etableret i rådføring med datasikkerhedsekspert [4].  
 
Der er i projektet valgt telemedicinske løsninger, som opfylder krav i forhold til patientsikkerhed [4]. 

Driftssikkerhed Videokommunikationen har ikke været anvendt i projektet, hvilket formodentlig skyldes, at der ikke har 
været behov for løsningen. Derfor kan driftssikkerheden ikke vurderes [4].  
 
Trådløs overførsel af vitale værdier har ikke fungeret hensigtsmæssigt. Dette skyldes dels udfordringer i 
Bluetooth-overførslen mellem device og hub, samt varierende og ustabil netværksdækning, som har forhin-
dret automatisk overførsel af data fra hub til portalen [4].   

Særlige forhold vedr. bredbånd Dataoverførslen fra den mobile enhed til portalen sker via en trådløs dataforbindelse, som etableres ved 
hjælp af mobilt netværk [4].   
 
Projektet har været meget udfordret af dækning, da det i visse yderområder varierer meget fra udbyder til 
udbyder. Dette har medvirket til, at data ikke kunne overføres automatisk, men i stedet er blevet indtastet 
manuelt [4].   

Domæne 3: Klinisk effekt Projektet er igangværende, hvorfor de kliniske effekter endnu ikke kan vurderes [4]. 

Domæne 4: Patien-

tens/borgerens perspektiver 

 

Patient/borger-perspektiv Patienttilfredsheden bliver løbende evalueret, men er endnu ikke opgjort, da projektet er igangværende [4]. 

Hvor mange patienter/borgere 
forventes at acceptere tekno-
logien 

I så fald det forventede antal inklusioner opfyldes, vil teknologien blive anvendt på 164 patienter [4]. 

Domæne 5: Økonomiske 

aspekter 

Der er afsat 500.000 kr. til etablering og driftsudgifter af den telemedicinske løsning i projektperioden (01-11-
2013 til 01-03-2015). Dette dækker anskaffelse af udstyr, licenser, support og medarbejderuddannelse [4].  
 
De eventuelle økonomiske gevinster er endnu ikke gjort op, da projektet stadig er igangværende [4]. 

Domæne 6: Organisatoriske 

aspekter 

 

Type af sundhedsvæsen og 
organisering, herunder tvær-
sektorielt samarbejde 

Projektet gennemføres som et tværsektorielt samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland, Aabenraa kommu-
ne, Haderslev Kommune, Tønder kommune, Sønderborg kommune og PLO Syddanmark [4].  
 
Akutteamet i de respektive kommuner står for behandlingen af borgeren i hhv. eget hjem og på plejecentre-
ne. Akutteamet bliver honoreret pr. patientforløb [4].    
 
De praktiserende læger indgår i inklusionen af patienter samt har behandlingssansvaret, når patienten er i 
eget hjem. De praktiserende læger bliver honoreret pr. inkluderet patient. Samt pr. opfølgende hjemmebe-
søg [4].  
 
I halvdelen af tilfældene skal borgeren vurderes på sygehuset. Speciallægen og sygeplejersker bliver honore-
ret pr. patientforløb [4].  
 
Borgerne bliver funktionsscoret på dag 0 og 7 og igen efter 3 mdr. Det personale (akutteam eller terapeuter), 
som udfører testene bliver honoreret pr. testforløb [4].  
 
Der er i projektet etableret en tværsektoriel projektgruppe, som består af repræsentanter fra de fire kom-
muner, praktiserende læger samt den overordnede projektledelse [4]. 

Håndtering af logistik Akutteamet i de respektive kommuner står for at opsætte den telemedicinske løsning ved de enkelte patient-
forløb [4].  
Ved problemer kontaktes i første omgang de kommunale projektledere. Hvis det ikke løses på kommunalt 
plan kontaktes den overordnede projektledelse eller leverandøren [4].  
Leverandøren har et supportnummer, som kan kontaktes ved problemer [4]. 

Kompetenceudvikling Personalet blev undervist i den telemedicinske løsning inden projektets opstart [4].  
Der er løbende i projektet blevet afholdt undervisningssessioner ude i kommunerne, men pga. forholdsvis få 
telemedicinske forløb har personalet ikke opnået rutine i brugen af teknologien. Undervisningen har derfor 
for manges vedkomne ikke være tilstrækkelig [4].  
  
Der er lokalt blevet lavet udførlige brugervejledninger for at understøtte brugen af teknologien [4].   

Organisatoriske effekter Da projektet stadig er igangværende, er de organisatoriske effekter endnu ikke evalueret [4].  
 
Den telemedicinske løsnings indflydelse på de organisatoriske effekter forventes evalueret ved projektets 
afslutning [4]. 

Domæne 7: Sociokulturelle, 

etiske og juridiske aspekter 

Der er sikret datasikkerhed via login i henhold til lovgivningen [2]. 
 
Ved etablering af videokonferencen blev datasikkerheden vurderet. Den endelig løsning blev udvalgt i sam-
arbejde med den lokale datasikkerhedsekspert [4].  
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Andet  

Hvor er forsøget gennemført Tværsektorielt [1]: Sygehus Sønderjylland, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder Kommune, PLO 
Syddanmark 

Finansiering: Bevilget støtte på 5,5 millioner kr. fra sundhedsstyrelsen [3]. 

Forankring efter forsøgsperio-
den? 

Projektet er stadig igangværende [4]. 

Overførbarhed Da resultaterne endnu ikke foreligger, er overførbarheden svær at vurdere. 

Evidensniveau Da det endnu ikke er helt klarlagt, hvordan resultaterne undersøges og opgøres for telemedicindelen kan 
evidensniveauet ikke vurderes. 

Tabel 21: Resultatskema - Acute combined care for seniors i Sønderjylland (ACCESS-projektet) 

Det telemedicinske diabetesprojekt Københavns Kommune og Bispebjerg hospi-

tal 

Referencer: 

1. MedComs database: ID 372 (MedCom, 2014)  

2. Kort beskrivelse af projektet på Bispebjerg hospitals hjemmeside (Bispebjerg Hospital, 2014)  

3. Forskningsprotokol (Hansen et al., 2013) 

4. Mailkorrespondance med projektdeltagere 

MAST-domæne/parametre Resultater 

Domæne 1: Helbredsproblem 

og teknologi 

 

Målgruppe: Patient-/borger-
gruppe 

Type 2-diabetes [1]. 
Trods rehabiliteringsprogrammer til diabetespatienter bestående af livsstilsændringer, uddannelse, behand-
ling og screening for komplikationer viser studier, at patienternes diabeteskontrol forringes efter forløbet [3]. 
 
Inklusion [3]: 
• Patienterne skal have fuldendt et rehabiliteringsprogram mindst seks mdr. før inklusion 
• Være mellem 30-75 år 
• Have en HbA1c –koncentration > 7,5 % 
• Body Mass Index (BMI) > 25 kg/m2  
• Kunne snakke dansk 
 
Eksklusion [3]: 
• Alvorlig sygdom med forventet levetid < 6 mdr. 
• Behov for tolk 

Antal inkluderede patien-
ter/borgere 

I alt 165 patienter; halvdelen randomiseres til kontrolgruppen og halvdelen til telemedicingruppen [3]. 

Kort beskrivelse af baseline og 
løsningsdesign 

Kontrolgruppe: Efter endt rehabiliteringsforløb følger patienter det normale kontrolforløb (kontrol hos egen 
læge eller endokrinolog hver 3.-6. måned), og patienterne anbefales at foretage de samme målinger, som 
patienterne i interventionsgruppen. I modsætning til interventionsgruppen skal patienten dog selv registrere 
målingerne i deres ”diabetes-dagbog”, som medbringes til diabeteskontrollerne. Hvis nødvendigt kan patien-
terne kontakte lægen [3,4]. 
Studier viser, at patienternes diabeteskontrol forringes efter rehabiliteringsforløbet, hvorfor det ønskes 
afprøvet, om den telemedicinske løsning kan forbedre eller opretholde god diabeteskontrol [1,3]. 
 
Interventionsgruppe: Den telemedicinske behandling er et ”add-on” til standardbehandlingen. Patienterne 
modtager en tablet, som automatisk kan opsamle data fra blodtryksmåler, blodsukkerapparat og vægt enten 
ved brug af USB eller Bluetooth. Blodtryk og vægt måles en gang om ugen, mens blodsukker måles to gange 
om dagen for insulinpatienter og en gang om ugen hos patienter, som ikke får insulin. En gang om dagen skal 
patienten desuden skrive, om medicinen er taget den foregående dag [3]. 
Målingerne overføres automatisk fra tablet til en database, hvor målingerne er tilgængelige for patienter og 
sundhedsfaglige i forebyggelsescenteret (kommune). En gang om måneden foretages en videokonsultation 
mellem patienten og en sygeplejerske fra forebyggelsescenteret, hvor målingerne kan drøftes såvel som 
patientens livsstil [3]. 
 
Sygeplejerskerne fra forebyggelsescenteret kan søge råd fra sygeplejersker og specialister fra Endokrinologisk 
Afdeling på Bispebjerg hospital ved behov. Ved akut behov kan der endvidere rettes henvendelse til patien-
tens læge. Som i kontrolgruppen kan patienten også selv kontakte egen læge eller endokrinolog ved behov 
[3]. 
Interventionen varer i 32 uger [3]. 
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Formål og outcomes 
 

Formålet med projektet er bl.a. at undersøge, om løsningen har en effekt på HbA1c (langtidsblodsukker), 
blodtryk, vægt og fysisk aktivitet samt om effekten af telemedicin er afhængig af sociale og socioøkonomiske 
faktorer [1,2]. 
 
Effekter/outcomes: 
• I begge grupper måles HbA1c-niveauet efter 16, 32 og 52 uger [3]. 
•  
Følgende målinger foretages desuden før og efter de 32 uger [3]: 
• Vægt, BMI, hofte/talje mål, blodtryk  
• HbA1c-niveauet, kreatinin, hæmoglobin, fastende blodsukker og lipid 
• Ændringer i farmaceutisk behandling 
 
• Besøg hos praktiserende læge, hospital, kontakt med specialister/hospital, hospitalsindlæggelser og 

skadestuebesøg registreres under hele interventionsperioden samt i 6-måneders ”follow-up” [3]. 
 
• Spørgeskema før og efter de 32 uger: SF-36 og dansk version af RPAQ for at undersøge ændringer i 

livskvaliteten og fysiske aktivitet 

Generel vurdering af den tek-
niske løsning 

- 

Domæne 2: Sikkerhed  

Vurdering af sikkerhedsaspek-
ter af den tekniske løsning 

Der er ingen direkte risici forbundet med projektet [3]. 

Driftssikkerhed I projektet har man oplevet driftsproblemer hos nogle deltagere, særligt hos dem som ikke har ønsket at få 
en bredbåndsforbindelse, men udelukkende har anvendt SIM-kort. Omfanget er endnu ikke gjort op [4]. 

Særlige forhold vedr. bredbånd Alle deltagere er blevet tilbudt installation af ADSL-forbindelse [4]. 

Domæne 3: Klinisk effekt Kliniske effekter er endnu ikke opgjort [4]. 

Domæne 4: Patien-

tens/borgerens perspektiver 

 

Patient/borger-perspektiv Der måles ikke direkte på patienttilfredshed, men på livskvalitet før og efter intervention [4] 
Resultater foreligger ikke på nuværende tidspunkt. 

Hvor mange patienter/borgere 
forventes at acceptere tekno-
logien 

I interventionsgruppen er der flere patienter, som er droppet ud af divergerende årsager. Ved inklusionen 
var der en del, der takkede nej til at deltage i projektet. Tal er endnu ikke opgjort [4]. 

Domæne 5: Økonomiske 

aspekter 

Der foretages ikke en egentlig økonomisk evaluering [4]. 

Domæne 6: Organisatoriske 

aspekter 

 

Type af sundhedsvæsen og 
organisering, herunder tvær-
sektorielt samarbejde 

Forebyggelsescenter (kommune) og Bispebjerg Hospital. Tværsektorielt samarbejde. 

Håndtering af logistik Patienterne er blevet rekrutteret af projektsygeplejerske samt projektlæge (begge på sygehu-
set). Telekonsultationerne foretages af sygeplejersker i forebyggelsescenteret (kommune). Fortsat kontrol i 
ambulatorium eller hos praktiserende læge [4]. 
 
Opsætning af udstyr via tekniker fra Københavns Kommune. Support via tekniker og/eller fra firma, der har 
udviklet softwaren (afhængig af problemstilling) [4]. 

Kompetenceudvikling Oplæring af patienter hos projektlæge eller projektsygeplejerske ved inklusion og af tekniker ved levering af 
udstyr samt evt. brush-up af tekniker ved behov [4]. 
Kompetencekursus for sygeplejersker før opstart samt løbende under projektet. Oplæring af teknikere i 
kommunen før og under projekt ved behov [4]. 

Organisatoriske effekter Der foretages ikke målinger heraf jf. formål og outcomes i domæne 1. 

Domæne 7: Sociokulturelle, 

etiske og juridiske aspekter 

Projektet har fået etisk godkendelse [3]. 
 
Blodprøver kan resultere i ubehag hos patienten, men foretages under sterile forhold, hvormed risikoen for 
infektion er minimal. Nogle patienter vil muligvis mene at den regelmæssige telemedicinske kontakt er en 
ulempe [3]. 

Andet  

Hvor er forsøget gennemført Københavns kommune, Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler [1]. 

Finansiering Projektet er finansieret af Københavns kommune og af Forebyggelsespuljen samt Center for Telemedicin, 
Region Hovedstaden [2]. 
 
Københavns Kommune har finansieret det telemedicinske udstyr, opsætning, nedtagning og support og løn 
til sygeplejerske i forebyggelsescenter og den kommunale projektledelse [4]. 
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Bispebjerg Hopsital har vi modtaget 590.000 kr fra Forebyggelsespuljen, ca. 2 mio fra Center for Telemedicin 
og ca. 100.000 fra Smedemester Niels Hansen og hustru Johanne f. Frederiksens Legat [4]. 

Forankring efter forsøgsperio-
den 

Projektet er endnu ikke afsluttet. Projektet skal evalueres før evt. idriftssættelse og skalering [4] 
 
Den sidste deltager har netop afsluttet interventionen og mangler 6 måneders follow-up tid. Resultaterne 
kan først opgøres herefter [4]. 

Overførbarhed Da resultaterne endnu ikke foreligger, er overførbarheden svær at vurdere, men der forventes god overfør-
barhed, da der er tale om et projekt udført i Danmark. 

Evidensniveau Når studiet er afsluttet vil evidensniveauet være højt (1b). 

Tabel 22: Resultatskema - Det telemedicinske diabetesprojekt Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital 

Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling 

Referencer: 

1. MedComs database: ID 306 (MedCom, 2014) 

2. Lægevidenskabelig beskrivelse af projektet (Hoffmann-Petersen, 2012b) 

3. Lægmandsbeskrivelse af projektet (Hoffmann-Petersen, 2012a) 

4. Mailkorrespondance med projektdeltager 

 

MAST-domæne/parametre Resultater 

Domæne 1: Helbredsproblem 

og teknologi 

 

Målgruppe: Patient-/borger-
gruppe 

Patienter med forhøjet blodtryk (hypertension) i aldersgruppen 55-64 år [2].  
Ubehandlet hypertension medfører øget dødelighed og sygelighed på grund af komplikationer til sygdom-
men [2]. 
 
Inklusion: Forhøjet hjemmeblodtryk [2]. 
 
Eksklusion [2]:  

• Atrieflimren 
• Patienter, som ikke ønsker at deltage 
• Patienter som følges i hjerte-/nyremedicinsk regi 

Antal inkluderede patien-
ter/borgere 

Efter diagnosticering med det telemedicinske blodtryksudstyr samt bekræftet blodtryksforhøjelse ved døgn-
blodtryksmåling (der anses som ”guldstandarden”), tilbydes 400 patienter med forhøjet blodtryk (ubehandlet 
og utilstrækkeligt behandlet) deltagelse i projektet [2].  
 
Undersøgelsen randomiseres (kontrolleret og ikke-blindet). Baseret på telemedicinsk blodtryksmålinger eller 
konventionelle blodtrykskontroller hos egen læge, allokeres patienterne til fortsat opfølgning og behandling 
hos egen læge [2]. 
  
Der vil indgå 200 patienter i hver gruppe med en observationsperiode på 3 måneder [2]. 

Kort beskrivelse af baseline og 
løsningsdesign 

Kontrol: Patienterne modtager konventionel blodtrykskontroller hos egen læge. 
 
Ulempen ved blodtryksmålinger i lægens konsultation er, at målingerne er usikre og kan medføre over- og 
underdiagnosticering. Derimod anses døgnblodtryksmåling for at være ”guldstandarden” for blodtryksmå-
ling, men dette er en upraktisk og dyr måde at foretage regelmæssige kontroller på. Med hjemmeblodtryks-
måling kan man opnå bedre målinger, hvormed der er potentiale for at forbedre kvaliteten af behandlingen 
af hypertension samt reducere omkostningerne. Det har dog vist sig, at 1/5 af de værdier som patienterne 
noterer ikke stemmer overens med de målte [2,3].  
 
Regionshospitalet Holstebro har tidligere vist, at telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling, hvor data opsamles 
elektronisk og videresendes, er korreleret til døgnblodtryksmålingen og i højere grad afspejler patientens 
blodtryksniveau end måling i lægens konsultation. Det er dog uafklaret om telemedicinsk hjemmeblodtryks-
måling er mere effektivt, samt giver bedre livskvalitet og er mere omkostningseffektivt ift. konventionel 
blodtryksmonitorering [2]. 
 
Hjemmeblodtryksmåling foretages med et blodtryksapparat, og der gives instruktion til patienten i hjemmet 
vha. en telemedicinsk monitor. Monitoren bruges også til den telemedicinske transmission [2]. 
 
Blodtrykket måles hver anden uge med det telemedicinske udstyr, hvorefter resultatet af målingerne sendes 
elektronisk til den praktiserende læge. Kontrolgruppen vil blive fulgt, som man plejer at gøre det i den på-
gældende praksis. Patienterne/borgerne deltager i forsøget over en periode på tre måneder, som startes og 
afsluttes med en måling af døgnblodtryk [3]. 
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Formål og outcomes 
 

Der er følgende mål i projektet [1,2]: 
• At sammenligne effektiviteten af blodtrykssænkende behandling baseret på telemedicinsk hjemme-

blodtryksmåling med konventionel blodtrykskontrol ved konsultation hos egen læge.  
Hypotese: Behandling baseret på telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling er mere effektiv til at sænke 
blodtrykket. 

• At sammenligne livskvaliteten hos patienter, der får blodtrykssænkende behandling baseret på teleme-
dicinsk hjemmeblodtryksmåling med konventionel blodtrykskontrol ved konsultation hos egen læge.  
Hypotese: Livskvaliteten er bedre ved blodtrykssænkende behandling baseret på telemedicinsk blod-
trykskontrol. 

• At sammenligne omkostningseffektiviteten af blodtrykssænkende behandling baseret på telemedicinsk 
hjemmeblodtryksmåling med konventionel blodtrykskontrol ved konsultation hos egen læge. 
Hypotese: Telemedicinsk blodtrykskontrol er omkostningseffektivt sammenlignet med konventionel 
blodtrykskontrol (= telemedicinsk blodtryksbehandling giver en bedre blodtryksreduktion end konven-
tionel blodtryksbehandling uden at være dyrere). 

 
Som en del af projektet undersøges det også, om den telemedicinske løsning er lige så effektiv til at fastlæg-
ge blodtrykket, som døgnblodtryk (ID 304 i MedComs database). Dette undersøges på patienter i nyremedi-
cinsk dagsafsnit, Holstebro, som i en anden anledning skal have foretaget døgnblodtryksmåling (dette er ikke 
en del af undersøgelsen af de 400 randomiserede patienter). Dertil undersøges forekomsten af hypertension 
hos 55-64 årige borgere i Holstebro Kommune (ID 305 i MedComs database). Resultaterne fra denne under-
søgelse bruges til at randomisere de 400 patienter til undersøgelsen om effektivitet, livskvalitet og omkost-
ningseffektivitet [2]. 

Generel vurdering af den tek-
niske løsning 

- 

Domæne 2: Sikkerhed  

Vurdering af sikkerhedsaspek-
ter af den tekniske løsning 

Deltagelse i projektet indebærer ingen risiko for patienterne, hverken i forbindelse med at få foretaget 
hjemmeblodtryk med telemedicinsk transmission eller ved at få foretaget døgnblodtryksmåling [2]. 

Driftssikkerhed Projektet har kørt med 2 forskellige telemedicinske systemer, først Tunstall RTX hub med blodtryksapparat 
A&D 767PlusBT og siden Culumna Citizen med en Humira Hub og blodtryksapparat Omron 705IT. Humira 
Hub har specielt haft driftsudfordringer, da data passerer en server i Irland, hvor data risikerer at blive hæn-
gende, problemerne hermed er dog mestendels løst i forbindelse med seneste opdatering af Columna Citizen 
Platformen [4]. 

Særlige forhold vedr. bredbånd Data sendes automatisk over mobilnettet [3]. Målingerne sendes til centralt placeret server, hvorfra data kan 
hentes ned [2].  
 
Specielt Humira Hub har udvist ustabilitet i forhold til dækning [4]. 

Domæne 3: Klinisk effekt Undersøgelse af om telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling er mere effektiv til at sænke blodtrykket. Livskva-
litet kvantificeres vha. spørgeskema før og efter 3 måneder [2]. 
Resultaterne foreligger endnu ikke. 

Domæne 4: Patien-

tens/borgerens perspektiver 

 

Patient/borger-perspektiv Perspektiver: For patienten er det væsentligt, at det telemedicinske hjemmeblodtryksudstyr er simpelt at 

anvende. Patienten kan se blodtryksværdien, som samtidigt bliver sendt til lægen [3]. 
 
På tidspunktet for udarbejdelsen af erfaringsopsamlingen forelå resultaterne ikke. 

Hvor mange patienter/borgere 
forventes at acceptere tekno-
logien 

Mere end 3000 borgere har foreløbigt benyttet udstyret i forudgående projekt (ID 305 i MedComs database).  
Langt de fleste formår, efter kort instruktion, at bruge udstyret korrekt [4]. 

Domæne 5: Økonomiske 

aspekter 

Der foretages beregninger på omkostningseffektivitet på baggrund af noterede data fra patienterne og de 
praktiserende læger samt tilgængelige registreringer af sygesikringsydelser [2]. 
 
På tidspunktet for udarbejdelsen af erfaringsopsamlingen forelå resultaterne ikke. 

Domæne 6: Organisatoriske 

aspekter 

 

Type af sundhedsvæsen og 
organisering, herunder tvær-
sektorielt samarbejde 

Samarbejde mellem Medicinsk Forskningsafsnit (Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest), Holstebro 
Sundhedscenter (Holstebro Kommune) og de praktiserende læger i Holstebro Kommune [2]. 
Tværsektorielt samarbejde mellem praktiserende læger, Holstebro Kommune og Hospitalsenheden Vest. 

Håndtering af logistik Regionshospitalet Holstebro og Holstebro Sundhedscenter varetager instruktion, vedligeholdelse af appara-
terne, døgnblodtryksmålinger osv. [3]. 

Kompetenceudvikling Holstebro Sundhedscenter stiller personale til rådighed ifm. klargøring og rengøring af udstyr, samt vareta-
gelse af opgaver ifm. information om projektet, instruktion i måling af hjemmeblodtryk, måling af blodtryk, 
højde, vægt og livvidde samt information om resultater, når udstyr afleveres. Oplæring af personale i Holste-
bro Sundhedscenter sker ved forskningserfarne bioanalytikere ansat ved Medicinsk Forskning, Holstebro [2]. 

Organisatoriske effekter De organisatoriske effekter undersøges ikke direkte i undersøgelsen, jf. formål og outcomes i domæne 1. 
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Praktiserende læger foretager dog registreringer af deres tidsforbrug ifm. den økonomiske analyse [2]. 
 

Perspektiver: Følgende punkter er væsentlige ift. den telemedicinske løsning [3]: 

• Sundhedscentret og den øvrige kommunale indsats: De målte blodtryk skal være troværdige og kunne 

videreformidles til egen læge. 

• Praktiserende læger:  Det skal være hurtigt og simpelt at instruere patienterne i brugen af udstyret. De 

målte blodtryksværdier skal kunne tilgås i den elektroniske patientjournal, som anvendes i lægens prak-
sis.  

• Hospitalsafdelingen: Overførte målinger skal indgå i den elektroniske patientjournal. 

Domæne 7: Sociokulturelle, 

etiske og juridiske aspekter 

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Midtjylland, Datatilsynet og Multipraksis-
udvalget [2]. 
 
Det anvendte udstyr i undersøgelsen er godkendt af relevante videnskabelige selskaber og myndigheder [3]. 
 
Blodtrykssygdommen vil blive omhyggeligt kontrolleret, uanset om patienten får telemedicinsbaseret be-
handling eller behandling baseret på konventionel blodtrykskontrol [2]. 

Andet  

Hvor er forsøget gennemført Holstebro Kommune, Region Midtjylland 

Finansiering Projektet har opnået fondsbevillinger fra Holstebro Kommune, Regions Midtjyllands forskningsfond og Tryg-
fonden [4]. 

Forankring efter forsøgsperio-
den 

Projektet er endnu ikke afsluttet.  
Resultaterne af dels dette projekt og dels det forudgående (ID 305 i MedComs database) forventes publiceret 
i 1. Halvdel af 2015 [4]. 

Overførbarhed Da resultaterne endnu ikke foreligger er overførbarheden svær at vurdere, men der forventes god overfør-
barhed, da der er tale om et projekt udført i Danmark. 

Evidensniveau Når studiet er afsluttet vil evidensniveauet være højt (1b). 

Tabel 23: Resultatskema - Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling 

HjerteInsufficiens Telemedicin (HIT) 

Referencer: 

1. MedComs database (MedCom, 2014): ID 359 

2. Region Hovedstadens hjemmeside om projektet (Region Hovedstaden, 2014) 

3. Evalueringsrapport (KORA) (Ballegaard et al., 2014) 

4. Kvantitativ evaluering (In-JeT ApS, 2014) 

5. Mailkorrespondance med projektdeltager (Specialkonsulent) 

MAST-domæne/parametre Resultater 

Domæne 1: Helbredsproblem 

og teknologi 

 

Målgruppe: Patient-/borger-
gruppe 

Patienter med hjerteinsufficiens [1,2] 
 
Inklusion [3]: 
• Patienter diagnosticeret med hjerteinsufficiens, som er henvist til HjerteInsufficiens Klinik.  
• Forløbet i klinikken skønnes at vare minimum 2-3 måneder fra inklusionstidspunktet.  
 
Eksklusion [3]:  
• Patienter som ikke selv eller ved hjælp fra andre kan håndtere udstyret. 
• Patienter med atrieflimren. 
 
Tilretning til inklusions- og eksklusionskriterier [3]: Patienter med atrieflimren blev inkluderet under vejs i 
projektet. 

Antal inkluderede patien-
ter/borgere 

Patienterne blev randomiseret til interventions- eller kontrolgruppe i et demonstrationsprojekt. Der blev 
inkluderet 49 patienter i interventionsgruppen og 26 i kontrolgruppen. For opgørelsen af accelererede forløb 
var kun 20 patienter afsluttet. Ved korrektion for fejlregistreringer, var der 4 patienter tilbage i interventions-
gruppen. Det viste sig, at kontrolgruppen ikke havde modtaget sammenlignelig behandling, og at interventi-
onsgruppen ikke var sammensat som kontrolgruppen [3]. 

Kort beskrivelse af baseline og 
løsningsdesign 

Løsningen består af en computer med touch-skærm, hvor tastatur også kan tilkobles. Patienterne kan se 
deres hjertejournal samt deres journal på sundhed.dk og kan via systemet indsende målinger og læse beske-
der fra behandleren. De kan endvidere se videoer om hjertet og få vejledning til systemet. I skærmen er der 
indbygget et kamera, som anvendes til videokonsultationer.  Sundhedspersonalet kan se data fra patienten, 
samt data som trækkes fra andre systemer, og de kan skrive beskeder og booke nye tider til videokonsultati-
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on [3]. 
 
Løsningen erstatter fysisk fremmøde i ambulatoriet (baseline), og består af telemedicinsk hjemmemonitore-
ring og videokonsultation [2]. Ved brug af den telemedicinske løsning foregår den indledende og afsluttende 
konsultation dog stadig ved fysisk fremmøde. Løsningen ændrer ikke på den medicinske behandling [3]. 
 
Patienterne opfordres til at måle vægt, puls og blodtryk hver morgen ved hjælp af det telemedicinske udstyr 
[2].  Data fra vægt og puls/blodtryksapparat overføres digitalt med Bluetooth, hvorefter patienten skal god-
kende og sende målingerne [2]. Ved konventionel behandling registreres disse parametre på papir [3]. Hver 
14. dag ser sygeplejerskerne, som står for opjustering af patientens medicin på de indsendte måledata inden 
videokonsultation med patienten [2]. 

Formål og outcomes 
 

Formålet var at dokumentere, om løsningen resulterer i, at patientbehandlingen gennemføres hurtigere og 
mere fleksibelt med minimum samme kvalitet som ved den konventionelle ambulante behandling, dvs. 
accelereret behandlingsforløb [2,3]. 
 
I evalueringen blev følgende undersøgt [3]: 
• Teknologi: Funktionalitet 
• Patientperspektiv: Patienternes egenomsorg og oplevelse af fleksibilitet 
• Organisation:  

o Accelereret behandlingsforløb: Med udgangspunkt i baseline for Herlev hospital var forventnin-
gen, at man ved løsningen kunne behandle fire patienter i timen fremfor to ved fysisk fremmøde 
(dvs. reduceret behandlingstid på 50 %). Endvidere havde man en målsætning om, at der kunne 
følges op på patienterne hver 2. uge i stedet for hver 3. 

o Struktur for en telemedicinsk konsultation, og hvilken betydning løsningen har for klinikerne og 
samarbejdet med patienten, samt hvilke erfaringer hospitalerne har med implementeringen. 

• Økonomi: Omkostninger og gevinster fra ovenstående effekter. 

Generel vurdering af den tek-
niske løsning 

Kravene til løsningen har været ambitiøse, men der har været udfordringer ifm. integrationer og driftssikker-
hed [3]. 
 
Økonomiske begrænsninger samt IT- og EPJ infrastruktur har sat rammerne for udviklingen, og det har ikke 
været muligt at opnå alle integrationerne og dermed at opnå en selvstændig platform, og det er stadig 
nødvendigt at anvende flere systemer. Der har været pauser i projektet grundet tekniske udfordringer [3]. 
 
Man bør overveje, hvordan målingerne i den selvstændige telemedicinske løsning skal anvendes andre steder 
i organisationen (skal disse også optræde i andre systemer) [3]. 

Domæne 2: Sikkerhed  

Vurdering af sikkerhedsaspek-
ter af den tekniske løsning 

I opstarten af projektet havde man en forhåbning om, at løsningen ville bidrage til øget patientsikkerhed [3] 
 
Personalet har påpeget utilsigtede konsekvenser ved at data findes i et relativt lukket system, som ikke åbnes 
op og anvendes af andre i organisationen (f.eks. at en læge ændrer medicinering uden at have set på data i 
den telemedicinske platform) [3]. 
 
Flere i personalegruppen peger på, at hjemmemålinger giver et bedre billede af patientens tilstand end 
målinger i ambulatoriet. Hjemmemålinger blev dog også foretaget før implementeringen, men blev registre-
ret manuelt, hvormed projektledelsen mener, at der kan være større risici for fejl [3].  
 
Nogle i personalegruppen er bekymrede ift. om instrukserne forstås af patienterne, når det foregår via 
visning over video. Endvidere er nogle bekymret for, at der sker fejl, når patienterne doserer medicin, da 
dette ofte gøres et andet sted, end hvor skærmen fysisk er placeret (og dermed oplysningerne om medicine-
ring) ift. da de fik listerne fysisk i hånden. Patienterne udtrykker dog ikke selv bekymring herfor. Observatio-
ner peger endvidere på, at systemet er sårbart ift. at scanne og gemme medicinlister i systemet. Dette for-
ventes dog at være løst ved den færdige løsning [3]. 
 
Der har været udfordringer med datasikkerheden, se under domæne 7. 

Driftssikkerhed Der har været udfordringer vedrørende driftssikkerhed, og projektet har været præget af tekniske vanske-
ligheder, som har betydet, at de telemedicinske konsultationer måtte indstilles igennem flere perioder, og 
hvor det ikke har været muligt at indsende data. I slutningen af demonstrationsprojektet begyndte man at 
genstarte systemet ugentligt, men dette har ikke løst alle problemerne [3]. 
 
Løsningen vurderes at være ustabil af personale og patienter [3]. 
 
Fra et teknisk, kvantitativt perspektiv vurderes datafangst og transmission at være på et højt niveau med 
hensyn til pålidelighed [4]. 
 
En analyse af fejl ifm. igangsatte målinger viser, at 77 % igangsatte målinger blev modtaget i systemet. Årsa-
ger til manglende modtagelse: Serverfejl udgør 36 % af fejlene, manglende internet udgør 5%, mens interne 
softwarefejl udgør 2% af de samlede registrerede fejl. Størstedelen skyldtes, at patienten selv afbrød målin-
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gen i hjemmet [4]. 
Når datatransmissionerne blev gennemført var svartiden i gennemsnit på 7 sek. fra afsendelse til modtagelse 
[4]. 

Særlige forhold vedr. bredbånd Løsningen er bundet til placering, hvor der er internetforbindelse (enten via ledning eller trådløst) [3]. Endvi-
dere nævnes det i evalueringsrapporten, at patienten skal have internetforbindelse [3]. Dvs. patientens eget 
internet anvendes. 
 
Der har været udfordringer i forbindelse med netværket, som ofte har resulteret i utilstrækkelig kvalitet af 
video, hvilket har betydet, at man har slukket for lyden og ringet op til patienten telefonisk [3]. 

Domæne 3: Klinisk effekt Der er ikke foretaget en direkte evaluering af de kliniske effekter i projektet. Patientsikkerhed og hurtigere 
behandlingsforløb indgår dog i evalueringen (se domæne 2 og 6). 

Domæne 4: Patien-

tens/borgerens perspektiver 

 

Patient/borger-perspektiv Størstedelen af patienterne er begyndt at selvmonitorere, dvs. at de selv følger udviklingen i deres målinger, 
hvilket vurderes at bidrage til patienternes egenomsorg. I systemet er der dog ikke hjælp til, hvordan værdi-
erne skal tolkes, men via videosamtalerne med personalet har patienterne fået hjælp hertil. Partnerskab 
mellem patient og behandler er vigtigt for egenomsorgen [3]. 
 
Andre patienter foretager målingerne, men ser dem som informationer til sundhedspersonalet, og anvender 
dem ikke selv. For nogle af disse patienter handler egenomsorg om, at man ikke hele tiden konfronteres med 
sin sygdom [3]. 
 
Vurdering af den tekniske løsning: 
Patienterne oplever, at brugergrænsefladen er overskuelig, og de føler sig trygge ved de telemedicinske 
konsultationer, og det har stor betydning, at det som regel er den samme sygeplejersker, man ser. Patienter-
ne har dog også forslag til forbedringer, bl.a. hastigheden [3]. 
 
Flere mener, at udstyret fylder meget i hjemmet og foretrækker, at systemet ikke er stationært, f.eks. at man 
i stedet kunne bruge tablets. Det stationære system betyder, at systemet ikke bidrager til øget fleksibilitet i 
samme grad som forventet. Patienten slipper for at tage ind på hospitalet, men er i stedet bundet til at være 
i hjemmet og er nødt til at tage fri fra arbejde. Endvidere kan man f.eks. ikke tage systemet med på ferie. Der 
nævnes dog fordele ved, at det nu kan foregå i hjemmet, da man bl.a. kan udnytte ventetiden bedre, og da 
man undgår sygeliggørelse [3]. 
I projektet har patienterne ikke haft adgang til deres data efter endt telemedicinforløb, hvilket ønskes af 
nogle af dem, som har fået ejerskab for deres data [3]. 
 
Det påpeges, at systemet er ustabilt. Patienterne har i demonstrationsprojektet været overbærende ift. de 
tekniske udfordringer, men fremadrettet stilles krav til hastighed, driftssikkerhed og funktionalitet [3]. 

Hvor mange patienter/borgere 
forventes at acceptere tekno-
logien 

Enkelte patienter afslog at deltage i projektet, f.eks. fordi de ikke ønskede at få installeret udstyret derhjem-
me [3]. 
I projektet har der endvidere været en læringsproces ift., hvilke patienter der ønsker og har kompetencer til 
at deltage: Alder og geografisk afstand til hospitalet viste sig ikke at være afgørende, som ellers forventet af 
personalet [3]. 

Domæne 5: Økonomiske 

aspekter 

I evalueringen har man belyst investerings- og driftsøkonomiske behov ved udrulning af løsningen i Region 
Hovedstaden [3]. I beregningerne har man estimeret, at der vil være et patientgrundlag på mellem 670-1000 
patienter, og at et HIT-forløb har en varighed på fire mdr. Beregninger dækker over det samlede investe-
ringsbehov det første år [3]:  
• Omkostningerne for den tekniske løsning og support (i alt ca. 6,5 millioner kr.): 

o Faste udgifter (teknisk løsning og support) estimeres til ca. 1,5 millioner kr.  
o Udgifter pr. patientmaskine er 17.512 kr. Ved udrulning estimeres udgifterne at være ca. 4,9 mil-

lioner kr. 
o Udgifter til oplæring og træning af personale estimeres til 64.000 kr. 

• Omkostninger og opgørelser ifm. behandling af patienter: 
o Det kan ikke vises, at der er brugt færre sygeplejerskeminutter i interventionen, det samme gæl-

der for den gennemsnitlige varighed på en konsultation. 
• Ved antagelse om 8 kontakter pr. forløb estimeres produktionsværdien ved udrulning (DRG-takst) til 2,3 

millioner kr. for interventionen og 4,6 millioner for ambulante besøg (baseline). 
 
Grundet begrænset datagrundlag for accelererede forløb, og da der er tale om usikre estimater har det i 
evalueringen ikke været muligt at drage nogen konklusioner i økonomidelen [3]. 

Domæne 6: Organisatoriske 

aspekter 

 

Type af sundhedsvæsen og 
organisering, herunder tvær-
sektorielt samarbejde 

Monosektorielt: Hospitaler. Herlev Hospital, Glostrup Hospital, Bornholms Hospital, Hvidovre Hospital [3,5].  
I MedComs database beskrives projektet som tværsektorielt [1]. Ifølge projektdeltager var det oprindeligt 
ambitionen at inddrage såvel praktiserende læger som kommuner. Der blev indgået et samarbejde med 
Gladsaxe kommune sidst i projektperioden. Der nåede dog ikke at komme patienter, der var egnet til at 
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deltage i det set-up, der var planlagt [5]. 
 
Der har været en todelt projektledelse; en klinisk forankret projektledelse fra Herlev Hospital og en admini-
strativ i Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni [3]. 

Håndtering af logistik Sygeplejerskerne har stået for en stor del af det praktiske arbejdet ifm. installation af systemet. Sygeplejer-
skerne har oprettet patienterne og bestilt installationen, som blev varetaget af Post Danmark. Ved opsætning 
foretager Post Danmark testkald til sygeplejersken. Flere sygeplejersker giver udtryk for, at dette kunne 
varetages af support-organisationen [3]. 
 
Sygeplejerskerne har ligeledes været mellemled for supporten. Dvs. patienterne har først henvendt sig til 
dem, hvorefter de har givet opgaven videre til support. De ønsker, at patienterne kan henvende sig direkte til 
support [3]. 
 
Support er blevet varetaget af Center for IT, Medico og Telefoni samt projektlederen, og organiseringen har 
ændret sig under vejs i projektet. Man har til tider oplevet, at der været lang responstid. For at løse udfor-
dringen blev supporten samlet ét sted hos én medarbejder i Center for IT, Medico og Telefoni. Dét, at sup-
porten skal supportere patienterne direkte, er en ny opgave [3]. 
 
I projektet har der rejst sig spørgsmål om, hvorvidt man bør have en enhed, som koncentrere sig om teleme-
dicinsk support af alle regionens løsninger [3]. 
 
Den kliniske projektleder har spillet en central rolle i projektet, da denne både har haft klinisk indsigt og 
stærke IT-kompetencer. Rollen for den administrative projektleder har ændret sig undervejs og har til sidst 
fokuseret på at skabe rammerne til at få tingene til at fungere ift. de forskellige parter. Denne opdeling i 
projektledelsen har man gode erfaringer med [3]. 

Kompetenceudvikling Patienterne er blevet undervist i anvendelsen af systemet på hospitalet og ved installation af systemet [3]. 
 
Sygeplejerskerne har modtaget undervisning og har løbende haft kontakt med projektlederen. Løbende 
repetition viste sig at være nødvendigt, bl.a. pga. pauser i brugen samt få patienter, hvormed det har været 
svært at opnå fortrolighed og rutine i anvendelsen af systemet. Personalet oplever, at der er blevet sat 
tilstrækkeligt tid af til uddannelse og ibrugtagning [3]. 

Organisatoriske effekter Accelereret behandlingsforløb: 
Den organisatoriske analyse i evalueringen tyder på, at der har været udfordringer ift., at opnå accelererede 
behandlingsforløb og at behandle flere patienterne i timen. Der har primært været tale om tekniske udfor-
dringer, men to af hospitalerne har endvidere ikke haft samme behov for at accelerere forløbet [3].  
 
I evalueringens økonomidel har man forsøgt at undersøge tidsforbruget på behandlingerne. Det har ikke 
været muligt at vise en kvantitativ forskel mellem interventions- og kontrolgruppen [3]. 
 
I interviews blev det tilkendegivet, at personalet på nuværende tidspunkt ikke finder det realistisk at opnå 4-
5 konsultationer på en time. Nogle oplever, at de brugte mere tid end normalt grundet de tekniske proble-
mer. Nogle på Herlev oplever dog, at det lykkedes at accelerere behandlingsforløbet. Gode integrationer 
anses for vigtige for at lette det administrative arbejde efter konsultationerne [3]. 
Det er uvist om en mere moden og driftssikker løsning kan accelerere forløbene [3].  
 
Man havde desuden en forventning om, at man ville øge fremmøde og reducere frafald, men dette er ikke 
blevet undersøgt kvantitativt i evalueringen [3]. 
 
Personalets synspunkter: 
Personalets synspunkter: Personalegruppen er generelt positiv over for løsningen som koncept, men mener 
langt fra den lever op til forventningerne [3]. Udfordringer vedrørende integration har haft stor betydning for 
personalets brugeroplevelse. Overblikket i systemet kan forbedres ved at justere på præsentationen af 
funktionerne. Nogle sygeplejersker har oplevet at overblikket samt det administrative arbejde før og efter 
konsultation er blevet lettet. Andre oplever derimod ekstra arbejdsgange ifm. løsningen, bl.a. pga. de tekni-
ske udfordringer [3]. 
 
Nogle sygeplejersker har haft en oplevelse af at have gode samtaler om vanskelige emner, mens andre 
mener, at alvorlige informationer skal gives ved fysiske møder. Man mener ikke, at den telemedicinske 
løsning helt kan erstatte fysisk fremmøde, og det er vigtigt stadig at have et indledende og afsluttende fysisk 
møde [3]. 
 
Mange sygeplejersker er ikke så rutineret i brugen af udstyret og har ofte oplevelsen af, at teknikken fjerner 
fokus fra patienten, og nogle føler, at de kommer til at fremstå mindre professionelle [3]. 
 
De fleste i personalegruppen (og i patientgruppen) tilkendegiver, at når man først kender hinanden, så bety-
der det ikke noget, om samtalen sker over video eller ved telefonopkald. Video gør det dog muligt for syge-
plejersken at vise objekter [3]. 
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Kvaliteten af videoen i projektet har været dårligt, og det har været svært at få et klinisk blik. Dermed skal 
patienten i højere grad være opmærksom på egne symptomer, og der er for personalet en stor opgave i at 

stille spørgsmål og stille det kliniske blik til rådighed for patienten. Personalegruppen oplever, at de ikke får 
helt samme relation til patienterne som ved fysisk fremmøde. Ifølge litteraturen kan dette dog optrænes [3]. 

Domæne 7: Sociokulturelle, 

etiske og juridiske aspekter 

Datasikkerhed har været en udfordring i projektet og er søgt løst ved brug af nemID [3]. 
 

Andet  

Hvor er forsøget gennemført Herlev Hospital, Glostrup Hospital, Bornholms Hospital, Hvidovre Hospital [3,5]. 

Finansiering Region Hovedstandens Kronikerprogram har bevilget 4,6 mio. kr. [2]. Derudover har Telemedicinsk Videncen-
ter og Region Hovedstaden støttet projektet med 2,7 mio. kr. Projektet er et OPI-projekt (Offentlig/Privat 
Innovations Samarbejde), hvor de private firmaer bidrager til finansieringen [4]. 

Forankring efter forsøgsperio-
den 

Demonstrationsprojektet varede fra januar 2012 til december 2013 [3]. 
Konceptet er genoptaget i et nyt projekt i oktober 2014, hvor der er iværksat udvikling af et modul til hjerte-
insufficienspatienter i Open Tele platformen i samarbejde med Bispebjerg Hospital [5]. 

Andre pointer fra studiet I evalueringen opstilles forudsætninger for regional implementering af telemedicin baseret på erfaringerne 
fra HIT-projektet [3]: 

• Ved udbredelse er det vigtigt, at løsningen er teknisk moden og driftssikker. 
• Den telemedicinske løsning skal kunne indgå som integreret del af de kliniske it-systemer. 
• Det bør overvejes, hvordan klinisk personale, som ikke har en andel i den telemedicinske behandling, 

men behandler patienten i andre sammenhænge kan få adgang til de telemedicinske data. 
• Det bør overvejes, hvordan patienterne kan få adgang til egne data efter endt forløb.  
• Robust og hurtig support er afgørende. Support skal både dække patienterne og det kliniske personale. 

Det kan ikke forventes, at det kliniske personale kan eller vil fungere som support for patienterne. 
• Det sikres, at løsningen er meningsfuld i den klinisk kontekst og organisation. En fordel i én organisati-

on er måske ikke et behov i en anden. 
• Det skal sikres, at implementeringen og drift er bæredygtig, således at det ikke kun er ildsjælene, der 

bærer udviklingen.  
• Der bør være fokus på opøvelse af de nye kompetencer, og det er vigtigt, at det kliniske personale kan 

opnå rutine i brugen (der skal være tilstrækkeligt med patienter). 
• Det er vigtigt, at patienterne ser en fordel ved den telemedicinske løsning. 
Brugergrænseflader og funktioner skal være lette at anvende. 

Overførbarhed Overførbarhed vurderes som god, da der er tale om et projekt udført i Danmark, men man skal være op-
mærksom på, at datagrundlaget i evalueringen er begrænset. 

Evidensniveau Evidensniveauet er lavt. 

Tabel 24: Resultatskema - HjerteInsufficiens Telemedicin (HIT) 

Epitalet 

Referencer: 

1. MedComs database: ID 512 (MedCom, 2014) 

2. Kort beskrivelse af Epitalet (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 2012)  

3. Foreløbig analyse af 22 patienter (fortrolig og upubliceret rapport) (Phanareth and Vingtoft, 2014) 

4. Fra sygdomsvæsen til e-sundhedsvæsen (oplysningsnotat 2014) (Phanareth et al., 2014) 

5. Mailkorrespondance med faglig leder og e-læge fra Epital Sundhed 

MAST-domæne/parametre Resultater 

Domæne 1: Helbredsproblem 

og teknologi 

 

Målgruppe: Patient-/borger-
gruppe 

KOL-patienter (overvejende svær KOL) [3] 

Antal inkluderede patien-
ter/borgere 

Der har i skrivende stund været 70 deltagende borgere. Der er foretaget en foreløbig analyse af data fra 
driften af 22 borgere, som har været i forløbet i seks måneder [3,4]. 

Kort beskrivelse af baseline og 
løsningsdesign 

Baseline: Konventionelle sundhedsvæsen [3] 
 
Løbende måling af bl.a. lungefunktion og iltsaturation. Ved forværringer kan patienten få hurtig vejledning af 
en sygeplejerske eller læge via videokonference 24 timer i døgnet. Borgerne kan via en akutmedicinkasse i 
hjemmet sættes i akut-behandling øjeblikkeligt, herunder også antibiotika og evt. angstdæmpende medicin 
[1].  
 
Igennem en ”sundhedsnavigator” kan patienten ved at trykke på skærmen få billed- og lydmæssig kontakt 
med en sygeplejerske fra et call-center. Målinger fra måleredskaber sendes til call-centeret [4]. 
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Udover telemedicinløsningen er der som en del af den samlede løsning oprettet et mobilt akut udgående 
team (MAT) samt  subakutpladser (SAP)  i kommunen [3,5]. 

Formål og outcomes 
 

Formålene er beskrevet som [3]: 
• Bedre livskvalitet 
• Reduceret dødelighed 
• Borgere udvikler øget selvinddragelse og ejerskab til egen sundhed og tilstand (empowerment) 
• Faldende sundhedsudgifter gennem færre akutte indlæggelser 
• Bedre udnyttelse af kommunens pleje- og omsorgsressourcer 
• En øget kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere med henblik på at understøtte digitalise-

ringsindsatsen i den kommunale velfærd 
• At kommunen får kontrol over udgifter som ellers afregnes til regionerne uden indflydelse 
• At kommunen er spydspids og fyrtårn i forbindelse med etablering af telesundhed og velfærdsteknolo-

giske løsninger i Danmark 

Generel vurdering af den tek-
niske løsning 

De inkluderede KOL-borgere bruger udstyret flittigt mhp. at selvmåle deres lungefunktion (monitorering) og 
anvende videokonferencesystemet. Derudover er der udviklet en digital platform til processtyring, der sikrer 
at instrukserne følges, der ikke begås fejl, og at opgaverne (processerne) kan uddelegeres og monitoreres i 
deres eksekvering i et shared care system=e-sundhedsvæsen [5]. 

Domæne 2: Sikkerhed  

Vurdering af sikkerhedsaspek-
ter af den tekniske løsning 

Systemerne overholder alle nødvendige sikkerhedsforskrifter ifm. overholdelse af datasikkerhed (5). 
 
Vurderingen ift. patientsikkerhed er, at denne er øget, som følge af den stærkt øgede proaktivitet i form af 
tidlig opsporing af exacerbationer, der ellers ofte er livstruende [5]. 

Driftssikkerhed: Der har ikke været rapporteret systemnedbrud indtil videre [5]. 

Særlige forhold vedr. bredbånd Der bruges 4G mobilnetværk, som fungerer tilfredsstillende i kommunen [5]. 

Domæne 3: Klinisk effekt Der foreligger ikke tilgængelige statistiske opgørelser omkring de kliniske effekter. 
 
I en foreløbig analyse af 22 patienter skønnes systemet at have forebygget 27 akutte indlæggelser. Ud fra 
disse resultater menes der at være potentiale for at forebygge 70 % af de akutte indlæggelser [3]. 

Domæne 4: Patien-

tens/borgerens perspektiver 

 

Patient/borger perspektiv I en foreløbig analyse af 22 borgere/patienter er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse med ca. 40 
spørgsmål. Borgerne har besvaret spørgsmål om deres oplevelse og erfaringer. I det følgende listes nogle af 
resultaterne [3]: 
 
Gennemsnitalderen på de 22 borgere var 77 år, hvoraf størstedelen var kvinder. Ikke alle borgere besvarede 
spørgeskemaet. 
• Størstedelen finder systemet nemt at anvende, mens der er blandede holdninger til, hvor nemt det er 

at få fat i vagtcentralen. 
• Flere borgere har oplevet problemer med forbindelsen til vagtcentralen samt med lyden og billedet, når 

sygeplejersken kontaktes via Epitalet.  
• Borgerne stoler på, at løsningen virker som den skal og føler sig trygge ved de informationer de modta-

ger fra vagtcentralen. 
• En stor andel af borgerne føler, at de har et mindre behov for at kontakte praktiserende læge og læge-

vagten, samt at tale med speciallægen på sygehuset udover aftalte kontroltider. 
• Borgerne vurderer, at der har været en mindre behov for at blive indlagt. 
• Det er vigtigt for borgerne, at de kan tjekke deres helbredstilstand, når de ønsker, og nogen mener, at 

de kan anvende løsningen til at planlægge deres hverdag. 
• Enkelte føler sig mere trygge ved at tale ansigt-til-ansigt med en sygeplejerske fremfor via lyd og billede 

på en skærm. De fleste er dog uenige. 
• Enkelte svarer, at de er bekymret for, om de private oplysninger, som sendes via Epitalet kan blive set 

af uvedkommende, men størstedelen er uenige. Alle føler sig trygge ved at give sundhedspersonalet de 
informationer, som er nødvendige. 

• De fleste mener, at Epitalet har hjulpet dem med bedre at kunne kontrollere deres helbredstilstand end 
tidligere, og at de hurtigere kan klare forværringer. 

• De fleste borgere er mindre bekymret ift. deres helbredstilstand sammenlignet med tidligere.  
• Kun enkelte overvejer at forlade Epitalet. 

Hvor mange patienter/borgere 
forventes at acceptere tekno-
logien 

Borgere, der kan inkluderes, accepterer alle med få undtagelser teknologien. Eksklusionskriterierne er blind-
hed, døvhed og stærk nedsat kognitive evner [5]. 

Domæne 5: Økonomiske 

aspekter 

Fra november 2013 til april 2014 (seks måneder) er der i den foreløbige analyse foretaget en opgørelse på 
direkte udgifter samt besparelser i form af færre indlæggelser [3]: 
• Udgifter: Lægeservice, Serviceteam, Callcenter-udvidelse, borgerudstyr og digital platform: I alt 781.500 

kr. [3]. 
• Skønnede gevinster: 27 afværgerede indlæggelser pga. Epitalet, hvor kommunen har en egenfinansie-
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ring på 10.000 kr. og 40 afværgerede indlæggelser pga. subakutpladser. For perioden på seks måneder 
estimeres det, at Epitalet og kommunens subakutpladser tilsammen har forhindret indlæggelser for i alt 
670.000 kr. Dvs. for perioden på seks måneder er differencen mellem udgifterne til Epitalet og gevin-
sterne fra Epitalet og kommunens subakutpladser på -111.500 kr. Udgifter til subakutpladser optræder 
ikke i opgørelsen [3]. 

 
I en anden opgørelse foretaget på 28 borgere sammenlignes forbruget af sundhedsydelser i løbet af 6 måne-
der før Epitalet med tilsvarende seks måneder efter indførelsen af Epitalet. Denne opgørelse viser, at der var 
55 færre sengedage og 5 færre indlæggelser, hvilket i DRG-værdi er beregnet til ca. 1 mio. kr. [3]. 

Domæne 6: Organisatoriske 

aspekter 

 

Type af sundhedsvæsen og 
organisering, herunder tvær-
sektorielt samarbejde 

Lyngby-Taarbæk kommune. 
 
Ide- og ophavspersonerne til Epital Sundhed har fra 1/1- 2014 stiftet selskabet Epital Health A/S. Epital 
Health leverer 24/7 lægeservice til drift, herunder sikring af speciallægebaseret exacerbationsbehandling, så 
akutte indlæggelser undgås. Den lægelige support inkluderer behandlingsansvar ifm. kommunens subakut-
pladser samt det per 1. juni 2014 etablerede mobile akutteam (MAT) [3]. 
 
I callcenteret er der ansat en ekstra sygeplejerske til at varetage epitalfunktionen [3]. 
 
Monosektorielt projekt. Der samarbejdes med de praktiserende læger idet disse modtager besked om gen-
nemførte behandlingsforløb af exacerbationer for deres patienter [5]. 

Håndtering af logistik Der er ansat såkaldte IT-medicinstuderende, som står for undervisning i anvendelse af udstyr, ”health litera-
cy”- understøttende samt løbende servicering af borgere og udstyr [5] 

Kompetenceudvikling Alle deltagende sygeplejersker uddannes og certificeres i anvendelsen af Epitalets teknologi og instrukser (5). 
Derudover udforskes og afprøves en ny lægerolle, den såkaldte e-læge, der er i stand til monitorere og be-
handle virtuelt med en proaktiv og forebyggende effekt til følge [5]. 

Organisatoriske effekter I den foreløbige analyse er der foretaget en aktivitetsopgørelse i april måned 2014. Denne viste, at der havde 
været 234 telekonsultationer/samtaler (i forbindelse med call-center, subakutpladser, teknisk serviceteam, 
ledere, forskning/udvikling, administrativt) og 28 fysiske fremmøder. Det samlede antal tidsforbrug er bereg-
net til 118 timer svarende til 3,8 timer dagligt i april [3]. 
 
Der foreligger ikke yderligere analyser af de organisatoriske ændringer. 

Domæne 7: Sociokulturelle, 

etiske og juridiske aspekter 

Det har vist sig, at inkluderede borgere er begyndt rejse til udlandet, med det resultat at e-lægerne har 
behandlet svære exacerbationer af borgere i udlandet, eksempelvis i USA, som har medbragt deres epital-
navigator og nødmedicinkasse [5]. 
 
Det anvendte paradigme er borgercentrisk og skaber nye sammenhænge, som er meningsfulde set med 
borgerens øjne, men som kan skabe forstyrrelser i de eksisterende forvaltningssiloer, ikke mindst i tværsek-
torielle kontekst [5]. 

Andet  

Hvor er forsøget gennemført Lyngby-Taarbæk kommune 

Finansiering Driften finansieres pt. udelukkende af Lyngby-Taarbæk Kommune [5]. 

Forankring efter forsøgsperio-
den 

The Epital Care Model har været i drift i snart 2 år i Lyngby-Taarbæk kommune. Der er nu taget beslutning 
om en opskalering til klyngekommuner og et storskala forskningsprojekt er i støbeskeen [5]. 

Overførbarhed Da der kun foreligger få resultater er overførbarheden svær at vurdere. Materialet er begrænset, og man skal 
være opmærksom på, at der kan være tale om selekterede patienter. 

Evidensniveau Den foreløbige analyse er foretaget på få borgere uden kontrolgruppe, mens systemet er blevet udviklet og 
forbedret. Gevinsterne er baseret på estimater og ekspertvurdering ud fra observationer fra 22 patienter på 
seks måneder. 
Beregning af afværgerede indlæggelser er baseret på ekspertvurdering (evidensniveau 5) ud fra erfaringer 
med 22 borgere, mens økonomiopgørelsen med de 28 borgere er en kohorte undersøgelse (evidensniveau 
2b). 

Tabel 25: Resultatskema - Epitalet 

Whole Systems Demonstrator (WSD) fra England 

1. Dansk artikel om resultaterne i WSD (Kidholm et al., 2014) 

2. Forskningsprotokol (Bower et al., 2011) 

3. Delstudie om mortalitet (Steventon et al., 2012) 

4. Delstudie om livskvalitet og hospitalsbehandling (Cartwright et al., 2013) 

5. Delstudie om barrierer for telehealth (Sanders et al., 2012) 
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6. Delstudie om cost effectiveness (Henderson et al., 2013) 

7. Delstudie om organisatoriske faktorer (Hendy et al., 2012) 

MAST-domæne/parametre Resultater 

Domæne 1: Helbredsproblem 

og teknologi 

 

Målgruppe: Patient-/borger-
gruppe 

Patienter med diabetes, KOL og hjertesvigt [2] 

Antal inkluderede patien-
ter/borgere 

Studiet skulle oprindeligt omfatte 6.000 randomiserede patienter. 
3230 patienter med diabetes, KOL og hjertesvigt blev inkluderet (179 lægepraksisser fra tre engelske regio-
ner). 

Kort beskrivelse af baseline og 
løsningsdesign 

I WSD undersøges telemedicinsk hjemmemonitorering inden for telecare pg telehealth. Telehealth består af 
automatisk og passiv monitorering af ændringer i patienternes tilstand og livsstil over afstande med det 
formål at bidrage til diagnostisering og behandling. Telecare består af udveksling af data mellem patient og 
sundhedsfaglige over afstande med det formål at håndtere risici ved at bo i eget hjem (inkluderer patienter 
med behov for sociale sundhedsydelser) [1,2]. I denne opgørelse fokuseres der kun på resultaterne for tele-
health-delen. 
 
Baseline/kontrolgruppe: Sædvanlig behandling og sociale ydelser. Sædvanlig behandling bestod af en række 
forskellige services, eksklusiv telehealth, som var tilgængelige i de forskellige settings [1,3]. 
 
Interventionsgruppen: Patienterne modtog telehealth, men valg af system og servicemodeller varierede 
mellem de tre engelske regioner. Alle bestod dog af udstyr i form af en baseenhed samt følgende målered-
skaber: Pulsoxymeter for KOL-patienter, glukometer for diabetespatienter og vægt for hjertesvigtpatienter 
[1,3].  
 
Patienterne blev bedt om at foretage målinger op til fem dage om ugen, hvorefter data blev sendt til monito-
reringscentre med specialiserede sygeplejersker. Frekvensen på målinger blev tilpasset den enkelte. Udover 
telemedicinsk hjemmemonitorering i interventionen blev der sendt spørgsmål om symptomer og patientud-
dannelsesmæssige beskeder til patienterne [1,3]. 

Formål og outcomes 
 

Målet med WSD var at teste effekten af telemedicin, når ydelserne gives til patienter i stor skala og med et 
design, der er i overensstemmelse med retningslinjer for god klinisk forskning [1]. 
 
Følgende ”research questions” blev undersøgt for telehealth-delen [2]: 
• Forbrug af sundhedsydelser: Resulterer telehealth i en reduktion i forbruget af sundhedsydelser (ser-

vice utilisation)  og omkostninger? 
• Patientmæssige effekter og livskvalitet: Resulterer telehealth i forbedret livskvalitet, helbredstilstand, 

egenomsorg og byrde for pårørende (carer burden)? 
• Cost-effectiveness: Hvad er de økonomiske konsekvenser ved telehealth? 
• Patienter og sundhedsfagliges holdninger: Hvilke holdninger og erfaringer har patienter og sundheds-

professionelle til telehealth? 
• Organisatoriske aspekter: Hvilke organisatoriske faktorer fremmer eller vanskeliggør holdbar adoption 

og integration af telehealth? 

Generel vurdering af den tek-
niske løsning 

- 

Domæne 2: Sikkerhed - 

Vurdering af sikkerhedsaspek-
ter af den tekniske løsning 

- 

Driftssikkerhed - 

Særlige forhold vedr. bredbånd - 

Domæne 3: Klinisk effekt I studiet af dødelighed og hospitalsbehandling var det primære effektmål andelen af patienter, der blev 
indlagt i løbet af 12 måneder. Stikprøvestørrelsen blev beregnet ud fra en forventet reduktion på 17,5 % og 
resulterede i 3000 patienter. Studiet er baseret på registerdata for 3.230 patienter (1625 i kontrolgruppen og 
1605 i interventionsgruppen) [1,3].  
 
Forbruget af hospitalsydelser i interventionsgruppen var generelt lavere sammenlignet med kontrolgruppen 
[3]: 
• Andelen af patienter, som blev indlagt, var 10,8% lavere (statistisk signifikant) i interventionsgruppen, 

svarende til en oddsratio på 0,82.  
Dødeligheden var 8,3% i kontrolgruppen og 4,6% i interventionsgruppen, dvs. et fald 44,5% (statistisk signifi-
kant), hvilket svarer til en oddsratio på 0,54. 
 
I undersøgelsen af telehealths indflydelse på livskvalitet og psykiske outcomes var de primære effektmål 
helbredsrelateret livskvalitet, angst, og depressive symptomer. Stikprøvestørrelsen blev beregnet ud fra en 
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forventet forbedring på 0,3 gange det standardiserede gennemsnit og resulterede i 550 patienter. Studiet er 
baseret på data fra spørgeskemaer for 1573 patienter (728 i kontrolgruppen og 845 i interventionsgruppen) 
[1,4]. 
Data blev indsamlet ved interview i forbindelse med baseline-målingen og ved postomdelte spørgeskemaer 
efter fire og 12 måneder. Efter 12 måneder besvarede 62% af patienterne spørgeskemaet [1,4]. 
Undersøgelsen viser, at de patienter, som benyttede telemedicin, ikke havde statistisk signifikant bedre 
effekt mht. livskvalitet, angst og depressive symptomer [1,4]. 

Domæne 4: Patien-

tens/borgerens perspektiver 

 

Patient/borger-perspektiv -  

Hvor mange patienter/borgere 
forventes at acceptere tekno-
logien 

I WSD  blev der foretaget en interviewundersøgelse af patienternes begrundelser for fravalgt deltagelse i 
telehealth- og telecare-grupperne (dvs. i denne undersøgelse indgik telecare også), samt begrundelse for at 
trække sig fra studiet under vejs [1,5].  
 
Af de patienter som sagde ja til at få et hjemmebesøg for at drøfte potentiel installationen af interventionen 
indgik 36,7% af patienterne ikke i studiet. Af disse valgte 22 patienter at deltage i interviewundersøgelsen. 
Resultaterne viser, at årsagerne til patienternes afvisning kan opdeles i følgende [1,5]: 
• Krav om tekniske kompetencer og håndtering af udstyret: Nogle patienter følte, at de ikke kunne hånd-

tere brugen af udstyret ift. til de krav, som de troede det krævede.  
• Trusler mod patientens identitet, uafhængighed og egenomsorg: Andre patienter mente, at udstyret 

var med til at sygeliggøre dem, og at de regelmæssige målinger ville true deres uafhængighed.  
• Ønske om at fortsætte sædvanlig behandling: Nogle patienter ønskede ikke ændringer i deres nuvæ-

rende behandling, da de var godt tilfredse. 

Domæne 5: Økonomiske 

aspekter 

I den økonomiske undersøgelse blev omkostninger pr. effektenhed beregnet for 965 patienter (534 i inter-
ventionsgruppen og 431 i kontrolgruppen) vha. data fra spørgeskemaer til patienter og medarbejdere i 
projektet. Der var et frafald i spørgeskemaundersøgelsen på 38% [1,6]. 
 
Der blev anvendt et sundheds- og socialsektorielt perspektiv, dvs. at alle ydelser på sygehus, hos praktiseren-
de læge, hjemmehjælp, plejehjem mv. blev inkluderet i opgørelsen. For interventionen blev forbrug af tele-
medicinsk udstyr, licenser, opsætning og vedligeholdelse af udstyr samt personale til håndtering af patient-
data og uddannelse medregnet [1,6]. 
 
Forfatterne vurderede, at grupperne samlet set var ens, selvom der var enkelte statistisk signifikante forskel-
le. Omkostningerne i telemedicingruppen var højere end i kontrolgruppen. Årsagen hertil er, at de telemedi-
cinske ydelser i gennemsnit koster 15.204 kr. pr. patient pr. år og opvejes ikke af gevinsten ved et lavere 
forbrug af sundhedsydelser. Ingen af resultaterne er dog statistisk signifikante [1,6].  
 
Der blev gennemført to følsomhedsanalyser af effekten: 1) hvor pris på IT-udstyr falder med 80% og 2) hvor 
der er bedre kapacitetsudnyttelse. Begge medførte, at omkostninger pr. patient, der benyttede telemedicin, 
faldt med 7-8%, hvilket stadig var højere end i kontrolgruppen [1,6].  
 
Meromkostningen pr. vundet kvalitetsjusteret leveår blev beregnet til 757.000 kr. og det konkluderes, at 
telemedicin ikke synes at være en omkostningseffektiv behandling, når det gives i tillæg til den sædvanlige 
behandling [1,6]. 

Domæne 6: Organisatoriske 

aspekter 

 

Type af sundhedsvæsen og 
organisering, herunder tvær-
sektorielt samarbejde 

Praksislæger 

Håndtering af logistik - 

Kompetenceudvikling - 

Organisatoriske effekter Parallelt med det randomiserede studie blev de organisatoriske faktorer, som havde betydning for imple-
menteringen undersøgt. Dette blev undersøgt ved interview, observationer og analyse af dokumenter i et 
longitudinalt casestudie [1,7]. 
 
Resultaterne viser, at kravene til et randomiseret studie kan være en barriere for udbredelsen af telemedicin 

på lokalt niveau og for læring. F.eks. var det ikke muligt at justere ydelserne undervejs i forhold til persona-
lets erfaring. Det fulde organisatoriske potentiale forventes derfor ikke opnået [1,7]. 

Domæne 7: Sociokulturelle, 

etiske og juridiske aspekter 

- 

Andet  

Hvor er forsøget gennemført Cornwall, Kent, og Newham i England [3] 

Finansiering Finansieret af “Department of Health” i England [3]. 

Forankring efter forsøgsperio- Studiet er afsluttet. Patienterne blev inkluderet mellem maj 2008 og november 2009. 
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den 

Overførbarhed På den ene side er der tale om et stort randomiseret studie. På den anden side er studiet foretaget i England 
med en forholdsvis generel teknisk løsning, hvorfor overførbarheden af resultaterne skal vurderes med 
forsigtighed. 

Evidensniveau Randomiseret kontrolleret forsøg (evidensniveau 1b). 

Tabel 26: Resultatskema - Whole Systems Demonstrator (WSD) fra England 

Telescot 

Referencer: 

1. Effekten af telemonitorering til KOL-patienter (Pinnock et al., 2013) 

2. Telemonitoreringens effekt på egenomsorg (Fairbrother et al., 2013) 

3. Kvalitative resultater (Fairbrother et al., 2012) 

4. Protokol (Pinnock et al., 2009) 

5. Økonomisk analyse (Stoddart et al., In press) 

MAST-domæne/parametre Resultater 

Domæne 1: Helbredsproblem 

og teknologi 

 

Målgruppe: Patient-/borger-
gruppe 

Patienter/borgere med KOL [1]. 
  
Inklusionskriterier [1]:  

• Mindst 1 indlæggelse pga. KOL et år op til studiet.  
Eksklusion [1]:  

• Patienter med andre signifikante lungesygdomme  
• Patienter som har været ude af stand til at underskrive samtykke eller at gennemføre studiet 
• Patienter med signifikante sociale eller kliniske problemer 

Antal inkluderede patien-
ter/borgere 

I alt 256 patienter/borgere i RCT. 128 patienter blev randomiseret til telemedicinsk hjemmemonitorering (i 
projektet anvendes betegnelsen ”telemonitoring”) og 128 til kontrolbehandling [1]. 125 i hver gruppe var 
resultatet fra power-beregningen inden forsøget [1,4]. 

Kort beskrivelse af baseline og 
løsningsdesign 

I interventionsgruppen foretog patienterne telemedicinsk hjemmemonitorering i hjemmet. Udstyret bestod 
af en touch screen, hvor patienterne hver dag kunne besvare spørgeskemaer omhandlende symptomer og 
deres medicinering. Derudover kunne patienterne monitorere oxygen-saturation ved brug af tilhørende 
udstyr. Data blev anvendt i en algoritme til at alarmere, hvis værdier overskred grænseværdier eller ikke blev 
foretaget. Et team af klinikere monitorerede det indkomne data. Ved unormale værdier kontaktede persona-
let typisk patienterne per telefon, men i systemet var der mulighed for videokorrespondance. Kontrolgrup-
pen foretog konventionel selv-monitorering [1]. 
 
Den telemedicinske løsning blev integreret i den eksisterende behandling uden supplerende kliniske ydelser. 
Forskellen mellem de to grupper lå i måden monitoreringen blev foretaget [1]. 

Formål og outcomes 
 

I projektet blev det undersøgt, om der var forskel på genindlæggelsesmønsteret mht. [1]: 
• Varighed fra inklusion til genindlæggelse med primær diagnose ”forværring af KOL” inden for det 

første år. Forværring i tilstanden blev defineret som forværring i symptomer ift. den normale sta-
bile tilstand, der oversked almindelige udsving fra dag til dag, samt en ændring i tilstanden som 
var akut, og som krævede en ændring i behandlingen.  

• Antal og varighed på indlæggelser 
Derudover undersøgte man livskvalitet, angst og depression. 

Generel vurdering af den tek-
niske løsning 

For 113 ud af de 128 patienter i interventionsgruppen blev systemet succesfuldt implementeret. Den primæ-
re grund til, at systemet ikke blev installeret var ændring i patientens status, f.eks. at vedkommende flyttede 
eller døde. I 4 tilfælde var patienterne ikke tilfredse med udstyret eller implementeringsprocessen. I to 
tilfælde var det for dyrt at installere bredbånd. I et tilfælde måtte udstyret afinstalleres pga. fejl i udstyret [1]. 
 
I [3] nævnes det, at der er behov for bedre og mere valide algoritmer til at detektere ændringer i tilstanden 
hos patienten [1]. I interviews blev det pointeret, at der var tale om et stand alone system, og at der er brug 
for integrationer med andre kliniske systemer [3]. 

Domæne 2: Sikkerhed  

Vurdering af sikkerhedsaspek-
ter af den tekniske løsning 

Emnet omtales ikke i det publicerede materiale fra hjemmesiden. 

Driftssikkerhed Via systemet var der mulighed for at anvende video til kommunikation, men grundet dårlig modtagelse blev 
video kun anvendt i to tilfælde [1]. 

Særlige forhold vedr. bredbånd Bredbånd og udstyr blev installeret hos patienten [1]. 
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Domæne 3: Klinisk effekt Den randomiserede undersøgelse viste ingen statistisk signifikant forskel i udsættelse i genindlæggelser [1]. 
Mediantiden for genindlæggelse var 362 dage for interventionsgruppen og 361 for kontrol (P=0,92) 
Der blev heller ikke fundet en statistisk signifikant forskel i antallet og varigheden af genindlæggelser [1]. 
 
Der blev ikke fundet statistisk signifikante forskelle mellem de to grupper for [1]: 
• Selv-rapporterede forværring i tilstand (episoder hvor der var taget antibiotika eller steroider) 
• For indlæggelser hvor forværring i KOL ikke var den primære grund 
• Antallet af dødsfald 
 
I sub-analyserne viste resultaterne ingen forskelle pånær effekten af interventionen ift. patientens tilstand. 
De dårligste patienter havde størst effekt. Antallet af patienter i ”mild” til ”moderat”-gruppen var dog lav, og 
resultaterne er derfor behæftet med stor usikkerhed [1]. 
 
Man fandt ingen statistisk signifikant forskel i livskvaliteten [1]. I det følgende listes gennemsnitsresultaterne 
fra spørgeskemaer: 
• ”St George’s respiratory questionaire” (SGRQ) score: Måler respiratorisk helbred i relation til livskvalitet 

med en skala op til 100 (100  = greatest impairment). Et år efter randomisering: Intervention = 68,2 og 
kontrol = 67,3. 

• ”Hospital anxiety and depression scale” (HADS) (≥11 = significant angst/depression). Et år efter rando-
misering: 
o Angst: Intervention 9,6 og kontrol 9,1 
o Depression: intervention 9,1 og kontrol 8,4 

• ”Self efficacy for managing chronic disease 6 items scale” (SECD6): Tiltro til egen evne til at kontrollere 
symptomer på en skala fra 1 (lav tiltro) -10 (høj tiltro). Et år efter randomisering: Intervention 5,0 og 
kontrol 5,3. 

• ”Lung information needs questionnaire” (LINQ): Måling af KOL-patienters informationsbehov på en 
skala fra 0 (lille behov) -25 (stort behov). Et år efter randomisering: Intervention 6,9 og kontrol 6,8. 

Domæne 4: Patien-

tens/borgerens perspektiver 

 

Patient/borger-perspektiv I en interviewundersøgelse (med 38 patienter og 32 sundhedsprofessionelle) undersøgte man også patien-
ternes og personalets syn på telemedicinsk hjemmemonitorerings effekt på egenomsorg (”self-
management”). Ifølge patienterne resulterede telemedicinsk hjemmemonitorering i, at de fik mere viden om 
deres tilstand, og det styrkede deres evne til at tage beslutninger om justering i medicinering, og hvornår det 
var nødvendigt at opsøge hjælp [2]. 
 
Patienterne så det som en fordel, at de nu kunne få adgang til deres data og få et overblik over deres hel-
bredsmæssige status. Nogle syntes det var en hjælp i hverdagen, da målingerne kunne bruges til at justere 
aktivitetsniveauet, f.eks. hvis patienten om morgenen målte en lav saturationsværdi, hvormed aktivitetsni-
veauet skulle nedjusteres [2]. 
 
Flere patienter udtrykte, at de før var tilbageholdende ift., at tage kontakt til den praktiserende læge, da de 
ikke ville forstyrre. Hermed oplevede nogle, at der blev taget kontakt for sent, hvilket resulterede i en ind-
læggelse. Ifølge patienterne resulterede telemedicinsk hjemmemonitorering i en følelse af sikkerhed, idet de 
vidste, at de blev overvåget, og at der ville blive grebet ind hvis nødvendigt [2]. 
 
I det kvantitative studie pointeres det, at selvom det kvalitative studie tyder på, at patienterne er positive, så 
var det ikke muligt at dokumentere en forskel i livskvalitet i den kvantitative undersøgelse [1]. 
 
Mange patienter har været entusiastiske omkring teknologien. Mange fandt det nemt at bruge [2]. 

Hvor mange patienter/borgere 
forventes at acceptere tekno-
logien 

I forsøget blev der fundet 419 kvalificerede patienter. Heraf viste 314 interesse i at deltage og 258 gav sam-
tykke hvoraf 2 tilbagetrak deres samtykke undervejs [1]. Årsag til hvorfor patienterne fravalgte at deltage er 
ikke beskrevet. 

Domæne 5: Økonomiske 

aspekter 

I det publicerede materiale fra hjemmesiden forefindes der ikke konkrete tal fra en økonomisk analyse.  
I [3] nævnes det, at man havde forventet reduceret sundhedsøkonomiske omkostninger grundet telemedi-
cinsk hjemmemoniterings effekt på færre genindlæggelser og øget egenomsorg/empowermen (”self-
management”). 
 
I et upubliceret studie (artiklen er ”in press”) har man fundet øget omkostninger ved løsningen sammenlignet 
med vanlig praksis (gennemsnitlig forskel på ca. 20.000 kr. (£2,065.90)). Forskellen var dog ikke signifikant. 
Det konkluderes, at det er usandsynligt, at telemedicinsk hjemmemonitorering er en ”cost-effective” løsning 
[5]. 

Domæne 6: Organisatoriske 

aspekter 

 

Type af sundhedsvæsen og 
organisering, herunder tvær-
sektorielt samarbejde 

Den primære sektor i Skotland: Praktiserende læger samt lokalt sundhedspersonale var direkte involveret i 
interventionen [1,2]. De forventede effekter ses dog primært i den sekundære sektor (ændring i indlæggel-
sesmønster). 
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De fire forskellige dele i regionen Lothian i Skotland havde organiseret sig forskelligt. Data blev enten monito-
reret af et fysioterapi-team, specialiserede sygeplejersker eller af en trænet administrativ assistent som 
refererede til praktiserende læge baseret på en algoritme. Patienten blev ringet op, der blev foretaget 
hjemmebesøg eller patientens praktiserende læge blev kontaktet, hvis det ud fra værdierne blev fundet 
nødvendigt [1]. 

Håndtering af logistik Dette beskrives ikke i det publicerede materiale fra hjemmesiden. 

Kompetenceudvikling Det oplyses, at det kliniske ansvarlige team oplærte patienterne i brugen efter installation af systemet [1]. 

Organisatoriske effekter I RCTen blev det undersøgt, hvor mange kontakter patienterne havde til det kliniske monitoreringsteam. 97 
patienter i interventionsgruppen og 92 patienter i kontrolgruppen indgik i denne del af studiet. Patienterne i 
kontrolgruppen modtog færre telefonopkald og hjemmebesøg end patienterne i interventionsgruppen [1]. I 
det følgende listes antal kontakter på et år inden for de forskellige kontaktformer. Antal kontakter for patien-
ter i interventionsgruppen listes først [1]: 
• Telefonkonsultationer: 510 vs. 353 
• Hjemmebesøg: 821 vs. 681 
• Video: 2 vs 0 
• Andet: 6 vs 6 
 
Telemedicinsk hjemmemonitorering var altså associeret med en stigning i antallet af opkald og hjemmebe-
søg. 
 
I interviewundersøgelsen udtalte personalet, at telemedicinsk hjemmemonitorering har forbedret kommuni-
kationen til patienten [2]. Se også deres synspunkter ift. egenomsorg under domæne 4. 
 
Mange sundhedsprofessionelle anså det som et stort problem, at der ikke var integrationer til eksisterende 
systemer, og at der dermed manglede informationsdeling med andre relevante sundhedsprofessionelle, og 
at der var flere ”data-entry”, hvilket var tidskrævende [4]. 
 
Systemet resulterede i et skift i roller og ansvar blandt de sundhedsprofessionelle (monitoreringsteam funge-

rede som mellemled mellem patient og praktiserende læge). Nogle praktiserende læger mente dette var 
godt, mens andre mente det modsatte, bl.a. pga. flere henvendelser. Nogle mente ikke, at de kliniske roller 

og ansvar var velbeskrevet. Nogle sundhedsprofessionelle udtrykte en bekymring for overmedicinering 
blandt patienterne i interventionsgruppen [4]. 

Domæne 7: Sociokulturelle, 

etiske og juridiske aspekter 

Dette beskrives ikke i det publicerede materiale fra hjemmesiden. 

Andet  

Hvor er forsøget gennemført Primærsektor i regionen Lothian i Scotland [1]. 

Finansiering Citeret fra BMJ publication [1]:  
“Funding: The trial was funded by an NHS applied research programme grant from the Chief Scientist Office of 

the Scottish government (ARPG/07/03). The funder had no role in study design and the collection, analysis, 

and interpretation of data and the writing of the article and the decision to submit it for publication. NHS 

Lothian supported the telemonitoring service and the clinical services.” 

 
(NHS = National Health Service) 

Forankring efter forsøgsperio-
den 

Inklusionsperiode: 2009-2010 [1] 
 

Supplerende pointer fra studi-
et 

I studiet nævnes det, at andre studier har vist positive resultater, bl.a. i Whole System Demonstrator. Der 
argumenteres for, at dette kan skyldes, at man i disse studier ikke kun har implementeret telemedicin, men 
også har ændret i behandlingen i modsætning til dette studie [1]. 

Overførbarhed Da der er tale om et studie, som ikke er foretaget i Danmark, skal man være påpasselig med at overføre 
resultaterne til danske forhold, da sundhedsvæsenet er organiseret anderledes i Skotland.  
 

Evidensniveau Evidensnivauet er 1b, da der er tale om en RCT. 

Tabel 27: Resultatskema - Telescot 
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