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Agenda

• Memory Lane

• Kortlægning af initiativer i det telemedicinske landkort

• Brug af landkortet 

• Anvendelser af landkortet

• Kvalitative forbedringer

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

https://telemedicinsk-landkort.dk/
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2012

- National beslutning

2013

- National kortlægningsgruppe

- Etablering af landkort

2013 og frem

- Oprettelse af initiativer

2014 og frem

- Rettelser og tilføjelse af nye    
funktioner 

2015 - 2016

- Nyt design 

2017

- Landkort oversat til engelsk 

- Grønland 
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Kortlægning af initiativer i det telemedicinske 
landkort 2017
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Initiativer

430 initiativer i det telemedicinske landkort

Igangværende initiativer: 332

• Projekter (93 initiativer)

• Under udbredelse (12 initiativer)

• I drift (227 initiativer)

Afsluttede initiativer: 98
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Kortlægning i 4 dimensioner

1. Hvilke sektorer?

2. Hvilke sygdomme?

3. Hvilken aktivitet?

4. Hvilken teknologi?
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Ad 1 - sektorer

291 (68%)127 (30%)

12 (3%)

I % af alle initiativer (N = 430)
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Ad 1 - samarbejde

Monosektorielle
349 (81%)

Tværsektorielle
40 (9%)

5 (1%)

41 (10%)

Ukendt

Tværsektorielle initiativer ml. hhv. sygehus, kommune og praksis. I % af alle initiativer (N = 430)
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Ad 1 - samarbejde

33 (82,5%)

5 (12,5%)1 (2,5%)

1 (2,5%)

I % af alle tværsektorielle initiativer ml. hhv. sygehus, kommune og praksis (N = 40)
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Ad 2 - Sygdomsområder

Hjerte-kar-system
75 (17%)

Psykisk
66 (15%)

Alment/uspecificeret 
69 (16%)

Luftveje
57 (13%)

Muskel- og skeletsystem
37 (9%)

Endokrint
33 (8%)

Nervesystem
23 (5%)

I % af alle initiativer (N = 430). Svarmuligheder er ikke gensidigt udelukkende
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Ad 3 - Aktiviteter

Konference ml. sundhedsfagligt personale
177 (41%)

Konsultation ml. sundhedsfagligt personale og patient
168 (39%)

Monitorering og overvågning
131 (30%)

I % af alle initiativer (N = 430). Svarmuligheder er ikke gensidigt udelukkende
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Ad 4 - Teknologier  - hardware

Udstyr hjemmemonitorering
70 (16%)

Udstyr videokonference
170 (40%)

PC
137 (32%)

Tablet
113 (26%)Smartphone

59 (14%)

I % af alle initiativer (N = 430). Svarmuligheder er ikke gensidigt udelukkende
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Brug af det telemedicinske landkort
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Brug af det telemedicinske landkort

Google Analytics: 21. juni 2017 – 4. oktober 2017
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Brug af det telemedicinske landkort

Google Analytics: 21. juni 2017 – 4. oktober 2017

Region Hovedstaden
41%

Region 
Syddanmark

10%

Region Midtjylland
25%

Region Nordjylland
13%

Region Sjælland
11%

GEOGRAFI
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Anvendelser af landkortet
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Netplans arbejde med data i det 
telemedicinske landkort

• Har brugt databasen til at opstille en model for 

organisatorisk kategorisering af telemedicin

• Bruger det telemedicinske landkort som opslagsværk

• Besvarer specifikke spørgsmål for vores kunder: Hvad har 

andre sammenlignelige organisationer gjort og hvad 

findes der af erfaring inden for et område?

• Følger trends
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praktikere: at finde inspiration og erfaring fra andre organisationer 

beslutningstagere, forskere – rapporter og analyser: at opsamle den 
landsdækkende erfaring inden for et delområde

embedsmænd og meningsdannere: at følge udviklingen, volumen og 
udbredelse
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Eksempler
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Problemer med datakvaliteten – fejl i data

• Dubletter – de forekommer stadigvæk, trods oprydning

• Datafelter ikke udfyldt – som I så i Lones gennemgang:
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Problemer med datakvaliteten – afgrænsningen 

• Skal det være et telemedicinsk tiltag? Det skal det 
vel… den sidste udlugning ud i dataposter som bl.a.:

– Device udvikling (3D sårkamera)

– Den mobile medarbejder (tablets som arbejdsredskab til 
personale)

– Andre sundhedsteknologiske løsninger til borgere (Wii til 
træning på lokalcenter)

• Skal alle telemedicinske tiltag med, eller skal der være 
et væsentlighedskriterium?

– Videokonference mellem fagfolk? Hvornår skal det med?

– Telemedicinske tiltag ved brug af (alm.) telefoni? Hvornår 
er det innovativt?
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Datakvalitet – at følge anvendelse og udbredelse

antal tiltag i alt

antal tiltag i drift eller under udbredelse

…er statistikken retvisende? 
så stagnerer udbredelsen af telemedicin?

projekter (aktive eller afsluttede)
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Problemer med datakvaliteten – anvendelse 

• Mørketallet: hvor meget er ikke med?

– En konkret undersøgelse viste, at en organisation havde 5 gange så mange tiltag 

som indrapporteret

– Mørketallet er nok den største usikkerhed i at få et overblik og følge udviklingen 

• Inkonsistens over tid: mange tiltag slettes mellem årene (oprydning, men 

helt uigennemsigtigt) 

• Det (måske) mest interessante er ikke belyst: Hvor mange borgere 

bliver tilbudt en telesundhedsløsning?
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En brugers ønsker og forslag til kvalitetsløft
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Forbedring af datakvalitet Datakvalitet øges 
ved aktivt brug
Udgiv rapporter 
over status og 

udviklingen

Dataindsamling
Kontrollér data ved 

publicering, så de er 
pålidelige og fyldestgørende

Brugen af data
Gør data konsistente mellem årene

Korrigér data, når brugere konstaterer 
mangler og fejl

Tilpas data til brugernes behov
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Forvaltning som understøtter frivillig inddatering

• Indfør en kvalitetsproces ved indrapportering af data – à la Wikipedia

• Arbejd med en klarere afgrænsning af databasen

• Understøt dem, der inddaterer med (endnu mere) aktiv involvering

• Foretag endnu et … dybdegående … kvalitetstjek af basen

– med henblik på at skabe konsistente data fremadrettet

Datakvalitet øges ved aktivt brug

Brug af data

• Udgiv nyheder og analyser som belyser udbredelse og anvendelse

• Invitér til respons fra brugere af data, så fejl samles op

– kan brugere rekvirere kvalificerede udtræk?
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Kvalitative forbedringer
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Gennemførte kvalitative forbedringer

• Oprydning af initiativer i 2017
– Dubletter

– Ufuldstændige initiativer

• Flere obligatoriske felter

• Autogenererede mails
– v. årlig opdatering

– v. initiativets slutdato

– v. oprettet kladde

– v. tilføjet kontaktperson

• Informationspjece

• Abonneringsmulighed

• Kortlægningsgruppe har nu også repræsentanter for almen praksis.
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Kvalitative forbedringer fremadrettet

• Fortsat udbredelse af kendskabet til det telemedicinske landkort

– Fx via nyhedsbreve

• Større fokus på, hvordan man kan anvende landkortet … også som kliniker 

og projektleder

• Fortsat fokus på at optimere datamodellen

– Fx volumen

• Fortsat fokus på korrekt registrering af initiativer
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Tak for opmærksomheden

• 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

http://medcom.dk/projekter/basisaktiviteter/telemedicinsk-kortlaegning
https://telemedicinsk-landkort.dk/
http://medcom.dk/opslag/navne-og-adresser?gruppe=Telemedicinkortlægningsgruppe

