


Sundheds- og velfærdsteknologi .. hvad handler 
det om? 

 at reformere sundhedssektoren 

 at gøre det bedre og billigere 

 at sætte patienten i centrum 

 at skabe en ny milliardindustri 

 at få Danmark tilbage på vækstsporet 

 at stoppe de accellererende sundhedsudgifter 

 at løse en demografisk udfordring 

 at imødekomme borgernes ønsker 

 at imødekomme brugernes/patienternes ønsker 



National interesse og positiv forventning 



Kommunerne 

Regionerne 

Staten 

Virksomheder 

Borger 

Bruger 

Kunde  

Patient 

… alt afhænger af øjnene der ser 



Det går ikke så ringe  
endda… 

 



Den politiske dagsorden 



TeleCare Nord – et sundhedsprojekt 

Op mod 1,8 mio. danskere lider af en eller flere kroniske 
sygdomme. 

45.000 borgere i Nordjylland har KOL, heraf 4.500 i svær eller 
meget svær grad – tallet er stigende. 

30% af indlæggelserne på danske sygehuse kan knyttes til 
kronisk sygdom. 

33% af sengedagene på danske sygehuse er direkte relateret til 
kroniske sygdomme. 
 

 

 



Fremtidens patient 
 Lægen bliver i højere grad konsulent 

frem for autoritet  

 Patientens pårørende bliver aktive frem 
for passive  

 Patienten søger selv viden – og bruger 
den  

 Patienten er ikke taknemmelig for 
hvad som helst (man kan altid klage)  

 Patienten vil have et team af eksperter 
– ikke én læge eller hjemmesygepleje  

 Patienten vil have mulighed for second 
opinion 

 ”One size fits all” contra individuelle 
patientforløb 



TeleCare Nord - storskala 
Alle nordjyske KOL patienter der kan have gavn af 
projektets løsning skal have den tilbudt.  

 

Uanset 

- hvilken nordjysk kommune de bor i 

- hvilken praktiserende læge de har 

- hvilket sygehus de bor i nærheden af  

 

Vi samarbejder både OM, og MED patienten 

Hjørring

Jammerbugt

Brønderslev

Thisted

Morsø

Vest-
himmerland

Rebild

Mariagerfjord

Aalborg

Frederiks-
havn Læsø



TeleCare Nord skal 
 

• Afprøve om de fordele der er med telemedicin i pilot- og forskningsprojekter, 
også findes i fuld skala 

• Understøtte Patient empowerment - tryghed og mestring af egen sygdom 

• Sikre at relevante data deles mellem alle sundhedsvæsenets parter 

• Genbruge de løsninger der eksisterer, og bidrage til de løsninger der mangler 

• Skabe en løsning der efterfølgende kan bruges til andre kronikergrupper 

• Bidrage som et af fem indsatsområder i den nationale telemedicinske 
handlingsplan 

• Realisere RSI pejlemærket; Fuldskala forsøg med IT understøttelse af en 
kronikergruppe 

 

 

 

 

 



Målet for TeleCare Nord er, at alle nordjyske patienter med KOL, der kan have gavn af 
projektets telemedicinske løsning, får mulighed for det – uanset hvilken kommune, hvilket 
sygehus eller hvilken praktiserende læge de er tilknyttet.  
TeleCare Nord skal sikre borgere med KOL korrekt faglig behandling og pleje, samtidig med 
at en række konkrete gevinster realiseres.  

 

Mål 

I et kvalitets- og patientperspektiv er der tale om, at borgere 
gennem brug af telemedicin og en tværsektoriel 
tilrettelæggelse af patientforløbet, oplever et 
sammenhængende sundhedsvæsen og øget livskvalitet 
gennem mestring af egen sygdom.  

I et økonomisk perspektiv er der tale om besparelser 
opnået gennem færre indlæggelsesdage, færre 
genindlæggelser, færre ambulante besøg samt frigjort tid 
hos de sundhedsprofessionelle aktører på sygehusene og i 
de kommunale pleje- og omsorgsfunktioner. 



IT  
Eksisterende løsninger skal genanvendes 

 Løsning med afsæt i principper i national serviceplatform, NSP 

 Brug af Medcoms ”Fælles kroniker data” V.1 

 Brug af national monitorerings database fra KIH projektet 

 Borger/patient adgang til data via sundhed.dk 

 Sundhedsprofessionel tilgang til data i egne fagsystemer 

 

TeleCare Nord skal bidrage med løsninger andre kan 
genbruge 

 Tæt samarbejde og fælles  løsninger med KIH projektet 

 

 



Business case mål  
• Reduktion til 70% af niveauet ved traditionel behandling. Heri indgår bla.  

• Reduktion af genindlæggelser  (2,1 ->0,97 indlæggelser) 

• Reduktion af sengedage (5,5 -> 4,5 dage) 

• Reduktion af ambulante besøg (4,5 -> 2,3 besøg) 

• Øget årligt brug af egen læge (6 -> 9 besøg) 

 

• Reduktion i kommunale pleje- og omsorgsydelser (10.000 Kr/p årligt) 

• Frigøre tid blandt regionalt og kommunalt personale 

• Reduktion i antallet af utilsigtede hændelser  i sektorovergangene 

• Patient empowerment 

• Forbedring af patientens tryghed og tilfredshed samt  

 stigende livskvalitet (målt ved QALY) 

 



Løsningskonceptet  

Patienten måler vægt, 
puls, blodtryk og  
saturation på udstyr i 
hjemmet.   

Kronikerdatasæt 

Måledata 

  

  
  

Måledata samles med 
sundhedsdata fra nationale 
databaser i et ”kroniker datasæt” 

Patientens  ”kroniker datasæt” kan ses af 
sygehus, kommune og praktiserende 
læge i deres eget system. Patienten kan 
se sit ”kroniker datasæt” på sundhed.dk 



Sygehussysteme
r 

Sygehussystemer Praksissystemer EOJ-systemer 

Fælles 
infrastrukt

ur 

CGM XMO (86) 

EMAR (4) 

MEDWIN (68) 

NOVAX (20) 

PLCA-Data (20) 

Web-grænseflade til  
brugere af: 
• Docbase 2000 (1) 
• Ganglion/gangview 

(2) 
• MyClinic (2) 
• Uoplyst (1) 

Clinical suite 

KMD Care 

CSC Omsorg 

Avaleo 

Patienter og pårørende 
 

Dataop-
samling 

Se og 
indtaste 

egne data 

MedComs 
kroniker-
datasæt 



Udfordringerne 
• Manglende opfattelse af nyhedsværdien 

• Alles ansvar = ingens ansvar. Ingen ’der er den’. 

• Incitamenterne – den der sår, høster ikke nødvendigvis 
også. 

• Skabelse af ejerskab på tværs. 

• Bevægelsen fra pilotprojekt til storskala. 

• Undgå Lex Nordjylland – national løsning 

• De nationale puslespilsbrikker er endnu ikke klar 

 



Tillid 
I hvor høj grad stoler folk på hinanden? 
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Hvordan opbygger vi tillid? 
Tillid opbygges over tid og kræver troværdig adfærd 

 Velvillighed: Man viser sine gode hensigter. 

 Kompetencer: Man viser, at man ved, hvad man taler om og 
kender sine grænser. 

 Konsistent adfærd: Gennemskuelig og forklarlig. 

 Integritet: Man mener og gør, som man siger. 

 Uddelegering af kontrol: Man viser tillid ved at give 
kompetence til andre. 

 Demonstration af lydhørhed: Man tager andres 
synspunkter seriøst. 
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FAIR PROCES –  

Alle tre principper skal være i spil 
 

Involver 

Forklar 
Præciser 

forventninger 

FAIR 



Tværsektoriel Projektorganisering 

Politisk referencegruppe 
Kommunekontaktudvalget 

 

Politisk referencegruppe 
Sundhedskoordinationsudvalget 

IT sp
o

r 

Forretningsudvalg 

TeleCare Nord  

Styregruppe 

Su
n

d
h

ed
sfagligt 

O
rgan

isatio
n
 

Im
p

lem
en

terin
g 

Administrativ 
referencegruppe 

Den administrative 
styregruppe for 

sundhedsaftalerne 

 

Sekretariat 

Region  Kommune 



Styregruppen 
Styregruppe: 

• Aalborg kommune 

• Hjørring Kommune 

• Jammerbugt kommune 

• Region Nordjylland 

• PLO, praktiserende lægers organisation 

• NORDKAP, Kvalitetsenheden for almen praksis  

• Aalborg Universitet 

• Danmarks Lungeforening 

 

Observatør i styregruppen 

 RSI 

 Fonden for velfærdsteknologi 

 

 

 



Løsningerne - erfaringerne 
• Fortællingen om TeleCare Nord som noget nyt 

• Italesættelse af merværdi for alle parter 

• Vedvarende dialog med alle stakeholders - roadshow 

• Opsøgende dialog og anvendelse af netværk 

• Proaktiv fundraising – vi tilbyder en national løsning  

• Forankring i topledelsen 



 
 

Samtale fremmer forståelsen …… 
…. det er jo en elefant ;-) 

 
Kontaktinfo 

Dorte Stigaard 
 

dorte.stigaard@rn.dk 
 

tlf 96351102 
mobil 22725409 

mailto:dorte.stigaard@rn.dk

