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One of the major changes implied 

by the new technology, namely that 

physical contacts will be (partly) 

replaced by virtual contact, is not 

addressed at all. What does it 

mean when care moved from 

physical to digital encounters?  

 

Telecare technologies cannot be 

considered as isolated instruments 

that can simply be implemented 

and diffused in healthcare without 

changing the order of care and 

what care is all about.  



The Lancet 1879 
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Kært barn har mange navne 
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Telehealth 

Telemedicin 

Velfærdsteknologi 

Sundhedsteknologi 



Hvad kendetegner teknologi 

• Techné: græsk begreb for håndværk 

 

• Teknologi er et nyttigt, neutralt middel eller et instrument, 

der er tilpasset menneskelige formål.  

 

• Teknologi er neutrale værktøjer, der kan anvendes af 

rationelle menneskelige aktører i en veldefineret 

sammenhæng for at opnå planlagte, ønskværdige mål. 
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Definition af telemedicin 

 
Telemedicin bygger på en vision om sundhedsydelser, der kan leveres når 

som helst, hvor som helst. Ved hjælp af informations- og 

kommunikationsteknologi kan telemedicin fremme diagnosticering, 

behandling, forebyggelse, forskning og uddannelse i sundhedsvæsenet.  

 

Vedtaget definition 

Tid-, sted- og rumuafhængige digitalt understøttede sundhedsydelser, 

leveret over afstand, med potentiale til at skabe målbar sundhedsmæssig 

gevinst eller værdi. 

 
Definition af telemedicin er vedtaget på 

årsmødet for Dansk Selskab for Klinisk 

Telemedicin d. 14. marts 2011. 
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Raizer 

• Ydelser over afstande  

• Monitorering af data fra 

patienten 

• Diagnosticering 

• Behandle  

• Forebygge  

 

 

 

Telemedicin kan    og har til formål:  

• Øget Selvhjulpenhed/ 

Empowerment /Patienten i 

centrum 

• Øget livskvalitet 

• Øget værdighed 

• Øget sikkerhed 

• Øget service 

• Forbedret arbejdsmiljø 

• Mindre sygefravær 

• Arbejdskraftbesparelser 

• Øget effektivisering 

• Øget salg, innovation og 

eksport 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzwWeOciNgQ


Supersygehuse – Nyt Aalborg Universitetshospital 
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Aalborg Universitetshospital 

•Enestuer 

•Ambulante besøg 

•Behandlersygehuse 

•Udlægning 

•Øget specialisering 

•Krav til primær sektor 
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• Gensidig fundamental 

afhængighed 

• Fagligt skøn 

• Tydningsarbejde i det faglige 

skøn 

• Sanselige indtryk 

• Klinisk kundskab 

 

 

• Glemmer vi sansningen 

 

 

Omsorg 
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Kari Martinsen:  

Fra Marx til Løgstrup 2005 

Kari Martinsen 
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Fremtidens omsorgspersonale 
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• Teknisk indsigt og 

kompetence 

• Nærhed i teknologien 

• Digital proximity / digital 

nærhed 

 

 

 



Omsorg til vågne operationspatienter 

17 



Telemedicin      Omsorg 

18 

• Gensidig fundamental 

afhængighed 

• Fagligt skøn 

• Tydningsarbejde i det faglige 

skøn 

• Sanselige indtryk 

• Klinisk kundskab 

 

 

• Ydelser over afstande  

• Monitorering af data fra 

patienten 

• Diagnosticering 

• Behandle  

• Forebygge  

 

 

 • Teknisk indsigt og 

kompetence 

• Nærhed i teknologien 

• Digital proximity / digital 

nærhed 

 

 

 



Virker telemedicin? - Whole system demonstrator 
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Videofilm om Teledi@log  

https://www.youtube.com/watch?v=K0hZPrE63Do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K0hZPrE63Do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K0hZPrE63Do&feature=youtu.be


The Quantified Self  - Selvkvantificering ‘ 
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• Vi bruger teknologi til at måle snart alle aspekter af vores liv 

 

• Formålet er at forbedre ens eget liv og fysiske helbred gennem optagelser 

og evaluering af egne aktiviteter.   

 

• Præstationer (psykiske og fysisk) 

• Indtag (hvad spiser vi?) 

• Sindstilstand (humør, glæde, tristhed m.m.) 

 

• Data bliver ikke kun opsamlet, de bliver også fortolket og formet til viden 

man kan handle på.  
  (Almalki 2013, Kim 2014, Almalki 2015, Appelboom 2014). 
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Digitalt økosystem 
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Serbanati, et al. Steps towards a digital health ecosystem. Journal of Biomedical information 44 (2011) pp. 631 

Definition:  

En elektronisk platform som integrerer alle sundheds applikationer og 

informationssystemer med det formål at information kan flyde mellem relevante 

partere, så som patient selv, sundhedsprofessionelle sundhedssystemet, 

kommunerne, regionerne og staten.   



Digitalt økosystem 
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Serbanati, et al. Steps towards a digital health ecosystem. Journal of Biomedical information 44 (2011) pp. 631 



Digitalt økosystem 
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Serbanati, et al. Steps towards a digital health ecosystem. Journal of Biomedical information 44 (2011) pp. 631 
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Serbanati, et al. Steps towards a digital health ecosystem. Journal of Biomedical information 44 (2011) pp. 631 
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Serbanati, et al. Steps towards a digital health ecosystem. Journal of Biomedical information 44 (2011) pp. 631 
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Serbanati, et al. Steps towards a digital health ecosystem. Journal of Biomedical information 44 (2011) pp. 631 



Digitalt økosystem 
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Serbanati, et al. Steps towards a digital health ecosystem. Journal of Biomedical information 44 (2011) pp. 631 
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• Gensidig fundamental 

afhængighed 

• Fagligt skøn 

• Tydningsarbejde i det faglige 

skøn 

• Sanselige indtryk 

• Klinisk kundskab 

 

 

• Ydelser over afstande  

• Monitorering af data fra 

patienten 

• Diagnosticering 

• Behandle  

• Forebygge  

 

Patienten 

• The Quantified Self 

• Digitale økosystemer 

 

• Teknisk indsigt og 

kompetence 

• Nærhed i teknologien 

• Digital proximity / digital 

nærhed 
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Fremtidens sygepleje 

Patient 

Telemedicin 

Omsorg 



Teknologi uden grænser 
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Teknologi uden grænser 
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https://Bug  

https://www.youtube.com/watch?v=hFguLwUT5lg


Teknologi uden grænser 
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Spørgsmål? 



Teledi@log  
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Måneder 

Et randomiseret kontrolleret studie. 

Udviklet og gennemført 2012 – 2014.  

 

Formål 

• At udvikle et telerehabilitations 

program for hjertepatienter ved hjælp 

af telemedicin 

• At skræddersy telerehabilitering til 

hjertepatienter med udgangspunkt i 

patienternes individuelle behov, 

ønsker og motivation 

 

Inklusion 

• ACS, HF, CABG og klap-operationer 

• ≥ 18 år 

• Hjørring, Frederikshavn kommune 

• Kan anvende teknologi  

Eksklusion 

• Neurologiske lidelser, manglende 

evne til at gå, Gravid og ammende 



Teledi@log 
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Hjertepatienterne kunne selv vælge stedet 

for rehabilitering 

 

• Sundhedscenter (Hjørring, Frederikshavn, 

Sæby eller Skagen) 
• Selv-monitorering. 

• Læring via rehabiliterings journal og 

AktivtHjerte 

• Individuel eller gruppetræning 

 

• Hospital 
• Selv-monitorering. 

• Læring via rehabiliterings journal og 

AktivtHjerte 

• Individuel eller gruppetræning 

 

• Call Centre  
• Selv-monitorering. 

• Læring via rehabiliterings journal og 

AktivtHjerte 

• Individuel træning  

• Teknisk hjælp  

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmsH6kOLMAhUB_ywKHW2xDtYQjRwIBw&url=http://www.sundhedscenter.hjoerring.dk/Hjoerring-Sundhedscenter/Velkommen-til-Hjoerring-Sundhedscenter.aspx&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNEF8mP-KZxm85U88eT5vgQYq7gclg&ust=1463609644061248
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg-eOVkeLMAhXIhywKHetND_IQjRwIBw&url=https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/vold-paa-sygehus-skal-afvaerges&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNEYAGNJzKBZkuegK0GoFjdfCYUojQ&ust=1463609693960167
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji74-9keLMAhVOKywKHcA6AZ4QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_woman_working_on_a_call_centre.jpg&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNEYJVdzeuZW_qZ9NiUxyazl-wj7pQ&ust=1463609742711333
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https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg-eOVkeLMAhXIhywKHetND_IQjRwIBw&url=https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/vold-paa-sygehus-skal-afvaerges&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNEYAGNJzKBZkuegK0GoFjdfCYUojQ&ust=1463609693960167
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Fund fra undersøgelse af hjertepatienters motivation 

for at gå, når der anvendes en skridttæller i 

telerehabilitering 

• Motiveret og engageret for at gå. 

 

• Uafhængighed af standardiserede rehabiliteringsforløb  

 

• Mulighed for at gøre fysisk aktivitet mere  individuel og fri (tid og sted). 

 

• Bevidst opmærksom på at få gået, da skridttælleren hele tiden viser hvor 

mange skridt der er gået.  

 

• Bliver overvåget på en tryg måde.  

 

• Motivation og engagement i at gå. 

 

• Opmærksom på sundhedsfordele ved at gå (som motivere til at gå mere).  
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• Videofilm om Teledi@log  

https://www.youtube.com/watch?v=K0hZPrE63Do&feature=youtu.be

