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Etablering af det telemedicinske landkort 

Etableringen af det telemedicinske landkort er besluttet af Regeringen, Danske Regioner og 

Kommunernes Landsforening som en del af den nationale handlingsplan for udbredelse af 

telemedicin fra august 2012.  

 

Hvad vil vi gerne med landkortet? 

Formålet med landkortet er at skabe et samlet og ensartet overblik over anvendelsen af 

telemedicinske teknologier i sundhedsvæsenet ved årligt at indsamle og publicere en oversigt 

over udbredelsen af telemedicinske løsninger. 

 

 

Baggrund og formål med kortlægningsarbejdet  

 



Historie 

Telemedicinsk landkort 

Telemedicin – 
en nøgle til 
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Inddata + programmering  
af design til uddata 



Det telemedicinske landkort – i nye klæder 

Hvorfor skulle landkortet skifte udseende? 
• Ønsket om en mere intuitiv brug og overskuelig visning 
• Ensrette indtastning med flere obligatoriske indtastninger 



https://telemedicinsk-landkort.dk/  

Kortlægningen omfatter:  
• Telemedicin, som defineret af WHO.  
• Telesundhed, som defineret af KL.  
• Telemedicin, defineret af Det nationale 

Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NSI) 
• It-understøttelse af løsninger til optimering af 

kroniske sygdomsforløb. 

 

https://telemedicinsk-landkort.dk/
https://telemedicinsk-landkort.dk/
https://telemedicinsk-landkort.dk/


Telemedicin, som defineret af WHO: The delivery of health care services, where distance is a critical factor, by all health care 

professionals using information and communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis, treatment and 

prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for the continuing education of health care providers, all in the 

interests of advancing the health of individuals and their communities. 

http://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf   

 

Telesundhed, som defineret af KL: Telesundhed er brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte 

forebyggende, behandlende eller rehabiliterende aktiviteter over afstand. 

http://www.welfaretech.dk/media/3022/2013_04_kl_kommunernes_strategi_for_telesundhed.pdf 

 

Telemedicin defineret af Det nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NSI): Sundhedsydelse, der udføres ved anvendelse 

af informations- og kommunikationsteknologi, hvorved patienten og den sundhedsprofessionelelle, der leverer ydelsen, gøres 

uafhængige af et fysisk møde. 

http://sundhedsdata.iterm.dk/  
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Hvad kan du bruge det telemedicinske landkort til? 

Hvem bruger det telemedicinske  

landkort? 



Uddata 

• Ministerier og styrelser 

• Regioner  

• Kommuner 

• Private firmaer 

• Patientforeninger 

• Leverandører 

• Studerende 

• Pressen 

• MedCom 

 

 

Brugere 



Statistik på initiativer i det telemedicinske landkort  

402 initiativer primo oktober 2016 

• 233 igangværende initiativer – 58 pct.  

• 169 afsluttede initiativer – 42 pct. 

49% 

51% 

Initiativernes status 

Projekt Under udbredelse / i drift

142 

266 

11 6 

Kommuner Sygehuse Almen praksis Ukendt

Deltagere 

Projekt 
Et telemedicinsk initiativ, 

der afprøves med et 
veldefineret formål, start- 

og sluttidspunkt med 
afrapportering af erfaringer 

Under udbredelse 
Et telemedicinsk initiativ med 
lokal/national beslutning om 
udbredelse med veldefineret 

målsætning og tidsramme, 
samt systematisk opfølgning 

på udbredelsesgrad. I drift 
Et telemedicinsk initiativ, 

der er udbredt og 
anvendes i daglig drift. 



• 352 af initiativerne er monosektorielle 

• 32 af initiativerne sker mellem sygehus 

og kommune 

• 6 ukendte 

• 7 af initiativerne er mellem sygehus og 

almen praksis 

• 3 af initiativerne er mellem kommune og 

almen praksis 

• 2 af initiativerne er mellem sygehus, 

kommune og almen praksis 

 

 

Tvær- og monosektorielle initiativer 

8% 

2% 
1% 

0% 

88% 

1% 

Tvær- og monosektorielle 

Sygehus - kommune Sygehus - almen praksis

Kommune - almen praksis Sygehus - kommune - almen praksis

Monosektorielle Ukendt



Styrker 

• Der er registreret 402 initiativer i det 

telemedicinske landkort. 

• Det er muligt at skelne mellem initiativer i 

forskellige sektorer og på deres status. 

• Det er let at finde kontaktpersoner og dele 

erfaringer. 

Landkortets styrker og svagheder 

Svagheder 

• Indtastning af data sker frivilligt 

• Der er dubletter og derved et 
oprydningsarbejde. 

• Der er initiativer, som mangler at få 
registreret oplysninger og initiativer der 
ikke er registreret.   

• Der er få initiativer med deltagelse fra 
almen praksis. 



Evaluering versus erfaringer 



Evalueringer 

• Under de enkelte initiativer i det 

telemedicinske landkort er der mulighed for at 

indsætte link til gennemførte evalueringer.  

• Der er ikke gennemført en overordnet 

evaluering på projektet telemedicinsk 

kortlægning! 

 

Evalueringer versus erfaringer 

Erfaringer 

• Der er mange initiativer  i det telemedicinske 

landkort. 

• Hvert initiativ har registreret en kontaktperson, 

som kan kontaktes. 

• Herfra en opfordring til at høste de mange 

erfaringer på store og små initiativer. 

 

 

 



Du er velkommen til at besøge MedComs stand i udstillerområdet og få mere 

at vide om det telemedicinske landkort. 

Få mere information på vores hjemmeside: 

http://medcom.dk/projekter/basisaktiviteter/telemedicinsk-kortlaegning  

 

Se de telemedicinske initiativer eller registrer dit telemedicinske projekt: 

https://telemedicinsk-landkort.dk/  

 

Kortlægningsgruppen forsætter arbejdet med at udvikle landkortet. 

http://medcom.dk/opslag/navne-og-

adresser?gruppe=Telemedicinkortlægningsgruppe  

 

 

 

 

Tak for opmærksomheden 

Lone Høiberg, lho@medcom.dk 
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