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De telemedicinske teknologier :

• Apps til patienter

• Telefonsamtale med patienter

• Videosamtale med patienter

• PRO - Patient Reported Outcomes

• Kommunikation med isolerede patienter via tablets

• Point of care testing (POCT)



Udviklingen under pandemien



Udviklingen på Odense Universitetshospital
Virtuelle kontakter (brev, telefon, video, email)
Fra 2019  til 2020: Stigning på 48%
Fra 2020 til 2021: Fald på 12%



Udviklingen på Odense Universitetshospital
Video:
Fra 2019 til 2020: Stigning på 286%
Fra 2020 til 2021: Stigning på   79%



Udviklingen i almen praksis
Antal videomøder per måned i 2020-2021 via VDX med MinLægeapp’en

2020 2021

Fra under 500 til 35.000 videosamtaler på en måned! 

Kile: 
MedComs VDX



Stigning i antal telehealth ydelser betalt af forskinger i USA i forhold til februar 2020



Patienternes holdning

Wilke web-survey med 1460 borgere, april-maj 2020, for Danske Patienter:

• 27% har haft digital kontakt med sundhedsvæsenet de seneste 6 måneder

• 55% er interesseret i at kontakten med sundhedsvæsenet i højere grad sker digitalt

• 73% af dem, der har brugt digital kontakt, ønsker at kontakten i højere grad bliver digital

Danmarks statistik: It-anvendelse i befolkningen 2019
• 9% af befolkningen er frameldt Digital post



Konklusionen?



Konklusionen?

”Nej! – Vi skal ikke hjem, vi skal videre!”



Kilde:
Dagens Medicin
15. April 2020

”Vi ved ikke om videokonsultation skader mere end det gavner”



www.telemedicine.cimt.dk



2009-2019: 7 RCT af videosamtaler til patienter med kræft



Det randomiserede, 
kontrollerede studie

Hvilken forskning er der brug for?



Det randomiserede, 
kontrollerede studie

Kohorte studier

Observations studier
Patienter før 
implementering

Patienter efter
implementering

TID

Patienter efter
implementering

Hvilken forskning er der brug for?
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Hvilken forskning er der brug for?



Hvordan finder vi den næste telemedicinske patientgruppe? 



Hvordan finder vi den næste telemedicinske patientgruppe? 

Patienten besvarer samme spørgsmål hver 6. måned:
- Kan data indsamles med en patient app?



Hvordan finder vi den næste telemedicinske patientgruppe? 

Patienten besvarer samme spørgsmål hver 6. måned:
- Kan data indsamles med en patient app?

Regelmæssige amb. besøg - en samtale om KRAM + medicin:
- Kan samtalen holdes på video?



Afslutning

• Telemedicin er en væsentlig del af løsning på pandemien

• Der er stadig et stort potentiale i telemedicin til mange patienter

• Vi har IT-systemerne og borgerne ønsker flere digitale tilbud

”Nej! – Vi skal ikke hjem, vi skal videre!”


