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”Call-center” (24-timers vagthold)”Call-center” (24-timers vagthold)

- Bemandet med 10-12 læger/sygeplejersker

Samarbejdende hospitalsenheder (internt)

- AMA FH

- Udgående AMA

- Medicinsk afd. M

Samarbejdende hospitaler

- Herlev Hospital

(Bispebjerg Hospital)

Andre

- Region Hovedstaden, Kommuner, PL



Sundhedsvæsenet under presSundhedsvæsenet under pres

• En aldrende befolkning (livsstilsændringer – sundere og ældre)

ca. 1.8 mio. med kroniske lidelser i Danmark

- ca. 400.000 med rygerlunger (KOL)

• Flere og dyrere behandlinger

• Underfinansieret sundhedsvæsen gennem 35år (14mia/år)

• Personale- og kompetence knaphed på hospitaler

• Motivationsmangel



• Krav om fastholde / øge kvaliteten

• Holde på personalet

• Frigive ressourcer 

(arbejdskraftbesparende teknologi)

• Det sammenhængende sundhedsvæsen

Udfordringerne Udfordringerne (nødvendigt at finde nye løsninger)(nødvendigt at finde nye løsninger)

• Det sammenhængende sundhedsvæsen

• Forløbsprogrammer (standardiseringer)

• Evidens

• Patient ”empowerment”

• Patienten i centrum

• Den ”servicebevidste borger”



- Disciplineret befolkning

- Veletablerede registre og databaser

- Telenetvæksekspertise

Forudsætningen Forudsætningen (Danmark som pilot land)

- Landsdækkende mobilt bredbånd

-“On-line” befolkning

- Højteknologisk samfund

- Lav teknologiforskrækkelse



MotivationenMotivationen

• Patienterne ønsker at blive i eget hjem

• Undersøgelser tyder på at patienter kan overvåges i eget hjem med gode resultater 

• 23.000 patienter indlægges med akut KOL/år

• Næsten 50% genindlægges efter et år (svingdørspatienter)

• Globalt problem (skalerbart)

• Yderst velbeskrevne/dokumenteret forløb (akut og stabil fase)



For mere end 10 år siden…

Indlagt patient med kronisk sygdom = 

telemedicin + patienten flyttet

hjem i egen seng

Stuegang i “cyberspace”

Tanken

Stuegang i “cyberspace”

Kommunikere 
(se,lytte,tale)

Medicinere

Diagnosticere,
(revurdere/planlægge)

Undersøgelser 
(LFU,SAT,temp,puls)



Varierende sværhedsgrad af eksacerbation og indlæggelsestid

Hvem?

0          24-timer                                2 – 6 dage                                 > 6 dage       (indlæggelsestid)

Udskrivelse (gns. 5,6 dage)

20% (svær eksacerbation)

10% 

70% (let - moderat eksacerbation)



Potentielt telemedicinske patienter  

Organisering, kompetencer, teknologi, mm. MÅL

- fortsat teknologiske udfordringer (billed/lydkvalitet)

Hvem?

0          24-timer                                2 – 6 dage                                 > 6 dage       (indlæggelsestid)

Udskrivelse (gns. 5,6 dage)
10% 

- fortsat teknologiske udfordringer (billed/lydkvalitet)

- ingen randomiserede patienter

20% (svær eksacerbation)



Klinisk undersøgelse (RCT)
Evidensstudie (multicenterstudie) udgående fra Frederiksberg Hospital i samarbejde med Herlev 

Hospital

Sammenlignende undersøgelse af
Konventionel indlæggelse versus Virtuel indlæggelse (udlæggelse)

Virtuelle Hospital

1.linie

det Studiedesign Studiedesign (hovedstudiet)(hovedstudiet)

25% mild exacerbation

50% moderat exacerbation

25% svær exacerbation

50% udlagt (telemedicinsk behandling)

50% indlagt (konventionel behandling)

Akut indlæggelse 24 timer                         Stabiliseringsfase 2 – 7 døgn                              Observationsfase indtil dag 30

Randomisering indenfor 24 timer 



Kognitive funktioner Kognitive funktioner (ph.d. studie)(ph.d. studie)

MestringMestring

Virtuelle Hospitaldet Patientsynsvinklen (Patientsynsvinklen (substudiersubstudier))

MestringMestring (ph.d. studie)(ph.d. studie)

(Kommunikation) (Kommunikation) (ph.d. studie)(ph.d. studie)



Virtuelle Hospitaldet Fra indlæggelse til udlæggelse (1)Fra indlæggelse til udlæggelse (1)

Udpegning af kandidater

Screening



Virtuelle Hospitaldet Fra indlæggelse til udlæggelse (2)Fra indlæggelse til udlæggelse (2)

Oplæring (tjekliste)

Test 1 (klinisk miljø)Test 1 (klinisk miljø)



Klargøring og udlæggelse med ”hjemmehospitalet”

Virtuelle Hospitaldet Fra indlæggelse til udlæggelse (3)Fra indlæggelse til udlæggelse (3)



Virtuelle Hospitaldet Udlæggelsens første faseUdlæggelsens første fase

Opsætning og afprøvning af teknologien Afprøvning af kommunikation

Sikring af devicehåndtering Sikring af medicinhåndtering



Virtuelle Hospitaldet Redskaberne ved udlæggelseRedskaberne ved udlæggelse

Behandlerterminal Behandlerterminal 
Variabel visning afhængigt af situationVariabel visning afhængigt af situation



cI perioden 1. jan. til 1. okt. 2009 er der gennemført omfattende 
telemedicinske tests på Frederiksberg Hospital

• Dataudvekslingsplatform – organisering – ”call-center” – device’s

• 5 sub-akutte patienter er fulgt hjem

ProjektstatusProjektstatusVirtuelle Hospital

1.linie

det

5 sub-akutte patienter er fulgt hjem

• 10 test-patienter er blevet udlagt

• 550 stuegange inkl. målinger med læger og sygeplejersker  

• Sammenkobling af mobilt bredbånd

• ”Real life” patient udlagt 17. maj 2010 (27 minutter) 

• 17. randomiserede patient per 15. november 2010



50% af genindlæggelser  60-70% af indlagte patienter  

Indlagte patienter (ustabil fase)  Udskrevne patienter (stabil fase)  

3.sektor?3.sektor?

0                  24-timer                                2 – 6 dage            > 6 dage                                   1 år                                                                                 

20% (svær eksacerbation)

Det Virtuelle Hospital                                                     ”Patientkufferten”                                TeleKAT



SkaleringSkalering

Center for Klinisk Telemedcin

TMC
- 24- timers døgnbemandet”call-center

- stuegange/akutfunktioner

- medicinske specialister (telemedicinere)

- udgående funktioner

- serviceenhed

opsætning

Primærsektor

Sekundærsektor opsætning

nedtagning

servicering

- tværsektorielt telemedicinsk netværk

Sekundærsektor



SkaleringSkalering

TMC
- 24- timers døgnbemandet”call-center

- stuegange/akutfunktioner

- medicinske specialister (telemedicinere)

- udgående funktioner

- serviceenhed

opsætning

Telemedicinsk enhed på hospital
- Telemedicinere

udvælgelse af patienter

Center for Klinisk Telemedcin

opsætning

nedtagning

servicering

- tværsektorielt telemedicinsk netværk

udvælgelse af patienter

oplæring af patienter

”udlæggelse”



SkaleringSkalering

Primærsektor

Sekundærsektor

Center for Klinisk Telemedcin

Sekundærsektor

Dagligt løftes ? % af patientbyrden væk fra hospitalet



SkaleringSkalering

Primærsektor

Sekundærsektor

Center for Klinisk Telemedcin

Sekundærsektor

Dimensionering i fremtidens sundhedsvæsen?

?
? ?

?



Det ”ressourcekonverterende” perspektiv
Potentiale til at løfte ? % af patientbyrden væk fra hospitalerne

”Outsourcing af ”Outsourcing af hospitalsydelser til telemedicin”hospitalsydelser til telemedicin”
- frigivelse af sengepladser og undgå genindlæggelser

PotentialerPotentialer

- frigivelse af sengepladser og undgå genindlæggelser

- frigivelse af rutineopgaver (ambulatorier mm.)

- Ændret dimensionering af fremtidens hospitaler?

Konsekvenser?
- kompetencerne til ”problem/kritiske forløb”

- bedre ressourcedisponering

- flere ”varme hænder”

- kvalitetsøgning

- bedre motivation



Telemedicin og evidens?Telemedicin og evidens?

KnowingKnowing--doingdoing--gabgab

?
Evidens Driftsløsninger

KnowingKnowing--doingdoing--gabgab

?
Evidens Driftsløsninger

DoingDoing-- knowingknowing gabgabDoingDoing-- knowingknowing gabgabDoingDoing-- knowingknowing gabgab

?
EvidensDriftsløsninger

DoingDoing-- knowingknowing gabgab

?
EvidensDriftsløsninger



• Teknologi og netværk

• Den virtuelle behandler (paradigmeskifte)? 

• Telemedicinsk rammesystem (standarder) 

BarriererBarriererVirtuelle Hospitaldet

• Telemedicinsk rammesystem (standarder) 

• Ledelsesmæssig forankring

• Lovgivning / jura

• Honorering af telemedicinske ydelser



”Telemedicin – en vigtig løsning for patienterne”

Målsætninger for nationale forpligtende standarder

1. Implementering af telemedicinske løsninger som alle patienter kan få tilbud om

2. Reorganisering og sikring af infrastruktur så telemedicin kan tilbydes i 

5. november 2010

2. Reorganisering og sikring af infrastruktur så telemedicin kan tilbydes i 

et sammenhængende tværsektorielt patientforløb

3. Systematisk inddragelse af brugere (3p) for at sikre behov

4. Systematisk afdækning af behov for differentieret støtte så flest mulige kan få gavn

5. Systematisk dokumentation af sundhedsfaglig effekt, patientsikkerhed, organisatorisk 

og patientoplevet kvalitet, for at udvikle og sikre kvalitet i løsninger

6. Standarderne skal understøttes af incitamentsstrukturer der ikke hæmmer udvikling 

og implementering af telemedicinske løsninger  



Det e-pitaliserede Sundhedsvæsen

18. november 2015



e-pital
e-pitalbegrebet blev introduceret som led i et nyt e-pitalbegrebet blev introduceret som led i et nyt 

tankesæt, omkring organisering og udformning af 

et tværsektorielt samarbejdende sundhedssystem 

båret ved hjælp af telemedicinske ydelser, med 

borgeren som en proaktive medspiller 



Sundhedshus

Sundheds Service Center 

Organisering af det e-pitaliserede sundhedsvæsen
Ingen sektorer – et sammenhængende samarbejdende servicerende sundhedsvæsen

Mobil Sundhedsenhed

epicallcenterepicallcenter

Call-center

Specialister

Teknikere

Apotek

Sundhedscenter

Diagnostisk center

Nærbehandlingshus

Traumecenter

Medicinsk center 

Sundheds Service Center 
(specialistenhed)

Centralt                                                                                            BorgernærtTransformation af sundhedsydelser



Transformationen i det telemedicinske netværk

Generisk Telemedicinsk brugerinterface

Telemedicin

Telemedicinske prisme ved kronisk sygdom

Patient-

ressourcen

Information

Forløb, Generisk Telemedicinsk brugerinterface

Telemedicin

Forløb, 

plan og ydelse

Booking og aftaler

Kommunikation 

og koordinering

Kliniske data

Bruger-

grænseflader

Kvalitet og evaluering

Afregning

Health bank



Behandler E-pital (praktiserende læge)

Patient E-pital (dynamisk/interaktiv)

Filterfunktionen i den telemedicinske prisme  

Telemedicin

KOL

Filterfunktionen

Kronisk obstruktiv lungesygdom som eksempel

Digitale sundhedsressourcer

KOL
E-pital

KOL
E-pital

KOL
E-pital
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Den E-pitaliserede borger

Default view

Borger E-pital
med epiplan

Multible platforme Dynamisk brugerinterface

Alert view

Surveillanceview

”Tilstandsspecifik”

Interaktiv



De e-pitaliserede sundhedsaktører

Strukturerede data

Multible platforme Aktørspecifikt 

brugerinterface

Beslutningsstøtte 

Forløbsprogrammer 



Virtuelle Hospitaldet www.virtuellehospital.dk  / www.dskt.dk



epiplanepiplan

UdflugterUdflugterMine netværkMine netværk
KaldKald

Velkommen – 5. november 2010Velkommen – 5. november 2010

Dagens tilbudDagens tilbud

3535

VideoVideoKalenderKalender

KøkkenetKøkkenet

UdflugterUdflugterMine netværkMine netværk
Kald

epicenter
Kald

epicenter

HelsemålingerHelsemålinger



HelsemålingerHelsemålinger
Kontroller dine Kontroller dine helsemålingerhelsemålinger

Svar på følgende spørgsmål:Svar på følgende spørgsmål:Lav følgende målinger:Lav følgende målinger:

Pusteprøve:Pusteprøve: Har du øget åndenød?Har du øget åndenød?

Indtast talIndtast tal
MarkerMarker MarkerMarker

JaJa NejNej

3636

Iltindhold i blod:Iltindhold i blod:

Puls:Puls:

Temperatur:Temperatur:

Har du haft tiltagende hoste?Har du haft tiltagende hoste?

Har du haft farvet opspyt?Har du haft farvet opspyt?

Indtast talIndtast tal

Indtast talIndtast tal

Indtast talIndtast tal

MarkerMarker MarkerMarker

JaJa NejNej

MarkerMarker MarkerMarker

JaJa NejNej

Se 
resultat



Vær opmærksom Vær opmærksom -- husk daglige husk daglige 
helsemålingerhelsemålinger

SundhedSundhed

HelsemålingerHelsemålinger

Egen lægeEgen læge

37

KalenderKalender

epiplanepiplan

KøkkenetKøkkenet

Kald
egen læge

Kald
egen læge



SundhedSundhed

HelsemålingerHelsemålinger

Epitalen er aktiv og følger medEpitalen er aktiv og følger med

SpecialistenSpecialisten

3838

KalenderKalender

epiplanepiplan

KøkkenetKøkkenet

Kald 
specialisten

Kald 
specialisten



epiplanepiplan

epiplanen er den samlende overordnede plan for det samlede sæt 

af telemedicinske interventioner i relation til den enkelte patient 

og gruppen af de kroniske syge 

Gennem specielt konfigurerede brugergrænseflader (epiviews) 

koordineres og samordnes de forskellige interventioner, 

interaktioner og deres resultater. 

Således samler epiplanen de forskellige enkeltstående elementer i 

den samlede indsats for kronisk syge, såsom specifikke 

forløbsprogrammer, patientens egenindsats, etablerede 

tovholderfunktioner, løbende håndtering af monitoreringer mv.  



De e-pitaliserede sundhedsaktører

Strukturerede data

Multible platforme Aktørspecifikt 

brugerinterface

Beslutningsstøtte 

Forløbsprogrammer 



Behandler E-pital (praktiserende læge)

Den telemedicinske prisme ved kronisk sygdom

Telemedicin

E-pital

Patient E-pital (dynamisk/interaktiv)

Behandler E-pital (Sundhedscenter)

E-pitalDigitale sundhedsressourcer
Kliniske data

Hospital

E-pital

Prismefunktionen



Parameter
Interval 1

(normalt)

Interval 2

(risiko)

Interval 3

(forværring)

SAT >90 85-90% <85%

LFU <10%
(ift normalt)

<15-20%
(ift normalt)

<20%
(ift normalt)

Puls <100 100-120 >120

Grænseværdier for effektparametre ved dynamisk  brugerinterface

Temp (C) <37,4 37,4-38 >38

Øget åndenød nej ja

Tiltagende hoste nej ja

Purulentekspektorat nej - ja

Alert Score



Udfald af alert 
score

View 1 (default view) View 2 (alert view) View 3(surveillanceview)

Dag 1

Grøn

Gul

Rød

Dag 1+2

Grøn+gul

Algoritme til allokering af ”views” ved  dynamisk  brugerinterface 

Gul+grøn

Gul+gul

Gul+rød

Rød+rød

Dag 1+2+3

Grøn+gul+gul

Grøn+gul+rød

Gul+grøn+gul

Gul+gul+grøn



ee--pitalenpitalen

ee--pitalenpitalen er det telemedicinske koordinerende caller det telemedicinske koordinerende call--center, der center, der 

gennem gennem ee--pitalerpitaler konfigurerer, koordinerer og styrer indholdet af konfigurerer, koordinerer og styrer indholdet af 

de variable brugergrænseflader, der stilles til rådighed for de de variable brugergrænseflader, der stilles til rådighed for de 

forskellige brugere. forskellige brugere. 

ee--pitalenpitalen inkluderer ligeledes en døgndækkende callinkluderer ligeledes en døgndækkende call--center center ee--pitalenpitalen inkluderer ligeledes en døgndækkende callinkluderer ligeledes en døgndækkende call--center center 

funktion med vagtbærende specialsygeplejersker og specialister i funktion med vagtbærende specialsygeplejersker og specialister i 

bagvagtsfunktion. bagvagtsfunktion. 

ee--pitalenpitalen er integreret med apoteketer integreret med apoteket

ee--pitalen pitalen har det teknisk personale til at opsætte, nedtage og har det teknisk personale til at opsætte, nedtage og 

servicere patientservicere patient-- og behandlerterminaler.og behandlerterminaler.

ee--pitalenpitalen varetager den epidemiologiske overvågning af varetager den epidemiologiske overvågning af 



Et nærværende og tilgængeligt,  fuldt integreret, 

tværsektorielt samarbejdende sundhedsvæsen der 

servicerer og understøtter (”empowerment”) 

borgere med ”akut og kronisk tilstand”. 

Det e-pitaliserede sundhedsvæsen

borgere med ”akut og kronisk tilstand”. 

Ingen sygehuse

Ingen syge mennesker



Når begejstringen bliver for storNår begejstringen bliver for stor



Virtuelle Hospitaldet Telemedicinske potentialer

Med telemedicin; 4,1

Med telemedicin; 2,8

Nuværende; 8,9

Nuværende; 6,0

Antal senge

1.000 senge

Indlæggelsestid

sengedage

Sengedage kan reduceres med 50%

Antal senge kan reduceres med 4.700 stk.

Hvad betyder det for sengepladser, anlægsinvesteringer og driftsudgifter?

Med telemedicin; 6,4

Med telemedicin; 7,6

Med telemedicin; 4,1

Nuværende; 13,7

Nuværende; 9,7

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Anlægsinvestering

mia. DKK

Driftsomkostninger

mia. DKK

Nuværende 13,7 9,7 8,9 6,0

Med telemedicin 6,4 7,6 4,1 2,8

Anlægsinvestering

mia. DKK

Driftsomkostninger

mia. DKK

Antal senge

1.000 senge

Indlæggelsestid

sengedage

Driftsomk. kan reduceres med 21%, svarende til 2,0 
mia. kr.

Anlægsinv. kan reduceres med 53%, svarende til 7,3 
mia. kr.


