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Velfærdsteknologier 

Muligheder og begrænsninger



Demografiske ændringer
Befolkningen bliver ældre

Stigning i kroniske sygdomme
+ co-/multi-morbiditet

Strammere budget



Gør-det-selv sundhed





• Tele-pleje

• Tele-sundhed

• Tele-medicin

Lidt 

begrebsforvirring



Tele-omsorg
Pleje over afstand med stedfortræder



Tele-sundhed
Teknologi medieret sundhedsassistance



Tele-medicin
Kommunikation og dataudveksling mellem 

sundhedsprofessionelle







To typer businescases

Ex-ante:

Begrunder 

igangsætning af forsøg

Ex-post:

Opdaterede analyser efter 

projektafslutning



Kjeld Møller Pedersen, Claus Thomsen (2016) Telemedicin: tro, håb og evidens. Ugeskr Læger 178/11



Et borger-centrisk sundhedsvæsen:
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EPITAL
CARE
MODEL Respons og koordinationscenter

FEV1	72	
Addresse:					Mangolian	Road	2	
																							2000	Frederiksberg	
Tlf.:																+	45	39	20	34	45	

Mobil:											+	45	24	32	11	12		

Sundhedsoplysninger	delt	med	EPITAL	SUNDHED	
COPD:	2002	-	Severity:	Grade	3	
Osteoporosis:	2009	

Depression:	2010	
	

Sundhedsoplysninger	delt	med	EPITAL	SUNDHED	
Symbicort	F	Tb:	2	x	1	
Terbasmine	o,5	mg/dose:	2	x	1+	pn.	

Spiriva	Respirmat	2.5μ/dose:	1	x	2	
Salbutamol	inhaler	200μg:	2	x	2	+	pn.	
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EpiCall-Center	

Min	helbreds lstand	

Dato	

Lungefunk on	-	FEV1		Personoplysninger	

Tilstande	

Medicin	 Min	EpiPlan	

E-mobile acute clinical team

Local in-bed health clinic

Local rehabilitation units

Empowerment: network

E-technical services team

Pharmacy

“One point of contact”

E-medical doctor team

E-observation and 

home nursing services

Citizens with chronic conditions



Dele data Sikre data

For at få adgang til borgeres 

sundhedsdata kræves det at 

vedkommende skal:

a) have et medarbejdercertifikat.

b) have den rigtige autorisation og kende 

dit CPR-nummer.

c) logge på journalsystemet.

d) have dig i aktuel behandling.

e) kun lave opslag i sundhedsjournalen i 

tilfælde, hvor det er relevant for den 

pågældende behandling.

Procedurer til at sikre data

• 3 trins log in procedure

• Alt registreres i log

• Opslag kontrolleres 

(henvisningshotellet)

• Borgeren adviseres hvis regler 

er brudt

• Stikprøver

• Audits



§ 7. Følgende sundhedspersoner, udover de i § 6 angivne, har 

adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, når de aktuelt 

har en borger i behandling og når det er nødvendigt for 

behandlingen, jf. sundhedslovens § 157, stk. 3 og § 157 a, stk. 3:

1) Tandlæger.

2) Jordemødre.

3) Sygeplejersker.

4) Social- og sundhedsassistenter.

5) Plejehjemsassistenter.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-4 nævnte personer kan benytte medhjælp i 

henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om 

sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), herunder også i 

forhold til adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang til og registrering 
m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger
I medfør af § 42 c, § 157, stk. 5, 9 og 12, § 157 a, stk. 4, 8 og 9, § 193 a samt § 271, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 1546 af 21. december 2010, lov nr. 605 af 14. juni 2011 og lov nr. 1638 af 26. december 
2013, fastsættes:



Will the citizen access to own 

health data support equality?

Most systems are designed for people like us

Morbidity rates higher among low 

income groups, non educated etc.

Disengaged

Disconnected

Disempowered

Will the citizen access to own 

health data support equity?

DDDs

PLUs



How do we build systems to support equity ?


