
 

Styrelsen for Patientsikkerhed 
 

Høring over udkast til vejledning om brug af telemedicin 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til 
udkast til vejledning om brug af telemedicin.  
 
Helt overordnet set mener Dansk Sygeplejeråd, at man bør overveje 
at ophæve vejledningen om telemedicin. Det skyldes en række for-
hold, som bliver gennemgået i det følgende. 
 
Væsentlig anderledes definition af telemedicin 
For det første definerer vejledningen telemedicin væsentligt anderle-
des end alle andre steder i sundhedsvæsenet, se fx WHO’s definition 
og Sundhedsdatastyrelsens begrebsdatabase. Det er uhensigtsmæs-
sigt og bidrager til forvirring og uklarhed.  
 
Det bemærkes, at eksempel a) i afsnit 3 synes at svare til det, man i 
sundhedsvæsenet kalder ”et tilsyn”, hvor en specialist fra en anden 
afdeling tilser en patient, giver en skriftlig anbefaling af behandlingen 
(i journalen), hvorefter den behandlingsansvarlige læge/afdeling vur-
derer, om den foreslåede behandling iværksættes.  
 
Ansvarsregler er de samme 
For det andet gælder der ikke andre ansvarsregler end normalt i for-
bindelse med vejledningens definition af telemedicin.  
 
For stor udvidelse af anvendelsesområde 
For det tredje udvider man med ændringen af ”læge” og ”specialist” til 
”autoriseret sundhedsperson” vejledningens anvendelsesområde i alt 
for vid grad. Man ændrer den fra at regulere lægens inddragelse af 
en specialist til at gælde alle tilfælde, hvor en autoriseret sundheds-
person inddrager en anden autoriseret sundhedsperson i behandlin-
gen. Dette sker kun sjældent uden man forinden har foretaget en må-
ling, og så er vi inde i vejledningens reguleringsområde og den alter-
native definition af telemedicin. Det er forvirrende og ulogisk. Samti-
dig er denne situation allerede reguleret i de nye journalføringsvejled-
ninger i afsnittet om journalføring, når man indhenter råd.  
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Ledelsens ansvar for arbejdets tilrettelæggelse er fraværende 
For det fjerde er ledelsens ansvar for arbejdets tilrettelæggelse helt 
fraværende i vejledningen. Hvis man som ledelse har tilrettelagt be-
handlingen på en måde, der gør, at der ikke er adgang til nødvendig 
faglig sparring, hviler dette ansvar ikke på den enkelte sundhedsper-
son, men på den sundhedsfaglige ledelse.  
 
På baggrund af ovenstående er det Dansk Sygeplejeråds vurdering, 
at vejledningen om telemedicin kan ophæves. Hvis den bibeholdes, 
skal den omskrives, så den situation, den skal regulere, kaldes noget 
andet end ”telemedicin”. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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